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El cabal del riu Ebre fluc-
tuava ahir entorn dels
cent metres cúbics per se-
gon, només uns vint me-
tres cúbics més del mínim
que l’Institut per al Desen-
volupament de les Comar-
ques de l’Ebre (Idece) té en
compte a l’hora de decla-
rar tancat el canal navega-
ble.

És una nova dada que
evidencia la tensió medi-
ambiental que pateix el
riu, sobretot al tram baix.
“Estem vivint una situació
dramàtica”, resumeix el
delegat del govern de la
Generalitat a l’Ebre, Xa-
vier Pallarés.

A més de comprometre
la navegabilitat, el baix ca-
bal dificulta les tasques
per netejar l’Ebre de plan-
tes aquàtiques. Com a con-
seqüència, l’embarcació
que l’Idece va adquirir la
temporada passada per ta-
llar i eliminar les plantes
subaquàtiques que proli-
feren al llarg de la conca no

pot treballar.
Això ha obligat el go-

vern català a habilitar
l’embarcació antiga –amb
menys calat–, que tallava
els macròfits però els dei-
xava anar riu avall. Aquest
fet va provocar les protes-
tes d’alguns municipis i
ara, per evitar-ho, el go-
vern ha previst un sistema

per retenir aquestes plan-
tes. Una barrera flotant
evitarà que les plantes
aquàtiques, un cop talla-
des, circulin riu avall. Es
recolliran manualment,
evitant les molèsties als
municipis. El reforç en
l’actuació per mirar d’in-
tensificar esforços per
combatre el creixent nom-

bre d’algues del riu, que
semblen catifes, es va
aprovar en el darrer con-
sell rector de l’Idece.

El baix cabal del riu ja va
impedir diumenge la sorti-
da de l’embarcació de mo-
tor que, cada any, donava
suport a la piraguada de la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE). ■

a L’actual làmina d’aigua dificulta l’accés a l’embarcació, fet
que obliga l’Idece a canviar-la i adquirir una barrera flotant

Més recursos
contra les algues de
l’Ebre pel poc cabal

L’Ebre
TORTOSA

La proliferació de macròfits
al riu té una altra conseqüèn-
cia afegida: és en aquestes
plantes on les larves de la
mosca negra tenen el princi-
pal hàbitat. Precisament, ahir
el Consorci de Polítiques Am-
bientals de les Terres de
l’Ebre (Copate) va realitzar el
cinquè tractament contra les
larves de la mosca negra al
riu Ebre, amb unes condi-
cions meteorològiques òpti-
mes. Avui es farà un nou mos-
treig per tal d’avaluar l’efecti-
vitat del tractament.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Detall de les plantes aquàtiques, ahir, a l’embarcador de Tortosa. Un cop tallades, es
recolliran manualment ■ ACN

100
metres cúbics per segon.
És el cabal que baixava ahir
pel riu, poc més del mínim
per fer-lo navegable.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Alerta per les
larves de mosca
negra

Enric Roig rellevarà Dani
Andreu el 7 de juliol com a
president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre. Ho
farà en aplicació del pacte
de govern entre el PSC i
Esquerra Republicana a
l’ens supramunicipal.

A l’equador del mandat,
el president sortint re-
marca els avenços en polí-
tiques socials, per fomen-
tar l’ocupació i, especial-
ment, el turisme vinculat
a la via verda.

En aquest últim apar-
tat, s’està impulsant la re-
cuperació de l’antic traçat
del carrilet de la Cava. De

moment, ja s’ha signat un
conveni amb Adif per a l’ús
dels terrenys. En aquesta
línia, també s’ha reobert
l’estació de la via verda
d’Aldover.

Pel que fa a la gestió am-
biental, està en fase de lici-
tació el projecte de cons-
trucció de la planta de
transferència d’envasos

lleugers, que s’ubicarà a
l’Aldea. També s’ha assu-
mit la gestió de les depura-
dores de Benifallet i Alfara
de Carles. I s’estan redac-
tant projectes per millorar
el sanejament i depuració
de Xerta, Aldover, l’Amet-
lla de Mar i Deltebre.

Entre les novetats
apuntades pels responsa-
bles del Consell Comarcal
com a projectes de futur,
hi ha la creació d’un nou
premi d’investigació en
l’àmbit tecnològic, que du-
rà el nom del científic tor-
tosí del segle XIX Innocent
Paulí. ■

Relleu al Consell
Comarcal del Baix Ebre
L’Ebre
TORTOSA

Enric Roig, que prendrà el relleu el 7 de juliol, i Dani
Andreu ■ CEDIDA
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AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/9528/baix/cabal/ebre/obliga/generalitat/doblar/esforcos/tallar/recollir/algues/riu 

 

 

El baix cabal de l'Ebre que fa setmanes que castiga el riu durant esta primavera ha fet que la presència 

d'algues s'haja incrementat dificultant també la navegabilitat. L'any passat, l'Institut pel Desenvolupament 

de les Comarques de l'Ebre (Idece) va adquirir una embarcació que permet tallar i recollir les algues d'una 

vegada però enguany el baix cabal que té el riu, amb 90 metres cúbics per segon este dimarts a Tortosa, 

fa inviable que puga arribar a tots els racons. És per això que la Generalitat ha decidit doblar esforços i 

tornar a recuperar la màquina per segar macròfits que s'utilitzava abans. Per evitar que les algues tallades 

baixen riu avall fins a la desembocadura, s'ha comprat una barrera flotant que permetrà aturar les algues i 

recollir-les manualment. Des d'esta setmana s'intensificarà esta recollida de plantes, principal hàbitat de 

les larves de la mosca negra. 

 

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha qualificat de "dramàtica" la situació que 

està vivint el tram baix de l'Ebre amb xifres de cabal sota mínims que s'allarguen en el temps. "Ens està 

provocant problemes amb la navegabilitat però també amb les algues", ha afegit. 

 

El reforç en l'actuació per mirar d'intensificar esforços per combatre el creixent nombre d'algues del riu, 

semblant catifes, es va aprovar en el darrer consell rector de l'Idece, celebrat fa deu dies. 

  

http://www.aguaita.cat/noticia/9528/baix/cabal/ebre/obliga/generalitat/doblar/esforcos/tallar/recollir/algues/riu
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http://www.ebredigital.cat/politica/4742-mes-recursos-contra-els-macrofits-de-l-ebre-per-baix-cabal 

 

 
El cabal del riu Ebre fluctuava ahir entorn els 100 metres cúbics per segon. Només uns 20 metres cúbics més del 
mínim que l’Institut per al Desenvolupament de les comarques de l’Ebre (Idece) té en compte a l’hora de declarar 
tancat el canal navegable. 

És una nova dada que evidencia la tensió mediambiental que pateix el riu, sobretot en el seu tram baix. “Estem vivint 
una situació dramàtica”, resumeix el delegat del Govern de la Generalitat a l’Ebre, Xavier Pallarés. A més de 
comprometre la navegabilitat, el baix cabal dificulta les tasques per netejar l’Ebre de plantes aquàtiques. Com a 
conseqüència, l’embarcació que l’Idece va adquirir la temporada passada per tallar i eliminar les plantes 
subaquàtiques que proliferen al llarg de la conca no pot treballar. 

Això ha obligat el govern català a habilitar l’embarcació antiga -amb menys calat-, que tallava els macròfits però els 
deixava anar riu avall. Aquest fet va provocar les protestes d’alguns municipis i, ara, per evitar-los, el govern ha 
previst un sistema per retenir aquestes plantes. 

Una barrera flotant evitarà que les plantes aquàtiques, un cop tallades, circulin riu avall. Es recolliran manualment, 
evitant les molèsties als municipis. El reforç en l’actuació per mirar d’intensificar esforços per combatre el creixent 
nombre d’algues del riu, semblant catifes, es va aprovar en el darrer consell rector de l’Idece. 

El baix cabal del riu ja va impedir diumenge la sortida de l’embarcació a motor que, cada any, donava suport a la 
piraguada de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE). 

La proliferació de macròfits al riu té una altra conseqüència afegida: és en aquestes plantes on les larves de la mosca 
negra hi tenen el principal hàbitat. Precisament, ahir el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(Copate) va realitzar el cinquè tractament contra les larves de la mosca negra al riu Ebre, amb unes condicions 
climatològiques òptimes. Avui es farà un nou mostreig per tal d’avaluar l’efectivitat del tractament. 

  

http://www.ebredigital.cat/politica/4742-mes-recursos-contra-els-macrofits-de-l-ebre-per-baix-cabal
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http://www.imaginaradio.cat/2017/06/20/el-baix-cabal-de-lebre-obliga-a-recuperar-lantiga-maquina-per-segar-algues/ 

 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre va advertir durant la Piraguada Popular del passat diumenge que l’evident 
disminució del cabal de l’Ebre feia difícil la navegació de les embarcacions a motors. Així ho ha notat també la 
nau que va adquirir l’any passat l’Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) 
encarregada de tallar i recollir d’un sol cop les algues del riu. Amb les característiques que presenta actualment 
el riu, la màquina no pot treballar adequadament. “Estem vivint una situació dramàtica” ha definit el delegat del 
Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, en referència a la disminució del cabal, que ha recordat que 
aquest dimarts les xifres es situaven sota mínims en 90 metres cúbics per segon a la ciutat de Tortosa. 

Aquesta situació fa inviable el correcte funcionament de la màquina, degut que no té suficient calatge per 
accedir a certs punts. Amb això s’ha de sumar la proliferació d’algues a causa de les condicions climatològiques 
en que es troba el riu. Per aquesta raó la Generalitat ha decidit recuperar l’antiga màquina que segava les 
algues. Aquesta però no recull les plantes tallades i fa que baixin riu avall. Per tal d’evitar-ho i crear malestar, 
s’ha comprat una barrera flotant que s’encarregarà d’aturar-les per, posteriorment, recollir-les manualment. 
Aquesta setmana treballaran encara conjuntament les dues màquines al mateix temps, ja que és el principal 
habitat de les larves de la mosca negra. 

Escolta aquí com ho ha explicat el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès: 

Reproductor d'àudio 
00:00 
00:00 

Fe servir les tecles de fletxa cap amunt/cap avall per incrementar o disminuir el volum. 

 
  

http://www.imaginaradio.cat/2017/06/20/el-baix-cabal-de-lebre-obliga-a-recuperar-lantiga-maquina-per-segar-algues/
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http://www.imaginaradio.cat/2017/06/19/la-pde-vol-sumar-aliances-amb-larago-per-exigir-larribada-de-sediments-al-

delta/ 

 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) intentarà aliances amb els moviments socials d’Osca en contra de la 
construcció de nous embassaments a la conca de l’Ebre. El proper diumenge 25 de juny, un grup dels 
antitransvasistes catalans participaran a la manifestació convocada a Saragossa contra el projecte del pantà de 
Biscarrués, a Osca. D’aquesta manera volen demostrar que els embassaments són un obstacle per a l’arribada 
de sediments al Delta. 

El Pla Hidrològic de l’Ebre preveu la construcció de 52 nous embassaments. Aquest cap de setmana s’ha 
celebrat la piraguada en defensa de l’Ebre amb un centenar de participants on la plataforma va utilitzar l’espai 
reivindicatiu per posar l’accent en la lluita pels sediments. 

 

http://www.imaginaradio.cat/2017/06/19/la-pde-vol-sumar-aliances-amb-larago-per-exigir-larribada-de-sediments-al-delta/
http://www.imaginaradio.cat/2017/06/19/la-pde-vol-sumar-aliances-amb-larago-per-exigir-larribada-de-sediments-al-delta/

