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Aquest dijous la comissió de Medi Ambient del Parlament ha aprovat una proposta per tirar endavant la transferència 
de sediments dels pantans de Riba-Roja i Mequinença al Delta de l’Ebre, com a mesures que per evitar la regressió. 
Tots els grups excepte el PP, que s’ha abstingut, han donat suport. 

La resolució aprovada inclou la redacció d’un Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre durant este 
2017. També s’ha acordat revisar els protocols d’actuació de les presses i les concessions de les centrals 
hidroelectriques. Volen imposar nous condicionats ambientals que permetisquen millorar el traspàs dels sediments riu 
avall. 
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El Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP) 
ha detectat un nou focus de 
caragol maçana 
(Pomacea sp.) al riu Ebre, 
concretament al terme 
municipal de Miravet, a la 
comarca de la Ribera de 
l’Ebre. Este nou focus es 
troba fora de la zona 
demarcada, que fins ara 
incloïa les comarques del 
Baix Ebre i Montsià, i, per 
tant, el DARP procedirà  a 
l’ampliació oficial de la zona 
demarcada, que agafarà 
també els municipis de 
Miravet i Ginestar, de la 
Ribera d’Ebre. 
  
La detecció de 150 postes 
de cargol poma s’ha produït 
a un tram de 200 metres del 
marge esquerra del riu, a 
l’alçada del municipi de 
Miravet, 40 kilòmetres 
aigües amunt de la població 
de Tortosa. “El lloc on s’han 
trobat s’ha prospectat 
intensament i s’ha procedit 
a  prendre accions 
immediates per a la seva 
eradicació”, segons ha 
informat el DARP en una 
nota de premsa. 
  
El caragol maçana està 

present al riu Ebre des de l’any 2010 i actualment es troba àmpliament distribuït entre el pont d’Amposta i la 
desembocadura. També s’han detectat focus puntuals estos darrers anys en el tram entre Amposta i Tortosa. 
  
El Departament d’Agricultura explica que fa temps que reclama aclarir qui té les competències en cada tram del riu 
Ebre per poder actuar i frenar la proliferació del caragol. Fa més d’un any que la Generalitat va reclamar al Ministeri 
este aclariment sobre les competències per poder ser més eficients en la lluita contra esta espècie a les Terres de 
l’Ebre, i encara no ha obtingut resposta, segons apunta. 
  
“El DARP, des que es va tenir constància de la presència del cargol poma al delta de l’Ebre, ha estat treballant 
conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la participació activa de les diferents entitats 
implicades en el cultiu de l’arròs del delta de l'Ebre, com l’Agrupació de Defensa Vegetal, les cooperatives, les OPAs, 
les Comunitats de Regants, el Parc Natural, SEO/Birdlife i l’IRTA, en l'elaboració dels diferents Plans de lluita anuals i 
en la seva execució activa amb l'objectiu d’eradicar i evitar la propagació de la plaga”, afirma a la nota.  En el cas de 
les actuacions al riu Ebre també es compta amb la col·laboració, en les prospeccions, de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre i pel que fa els  controls, amb el Cos d’Agents Rurals, el Cos de Mossos d’Esquadra i policies 
locals. 
  
Actualment, el Departament d’Agricultura està aplicant  les mesures del Pla de lluita contra el cargol poma 2017, 
previstes fins al mes d’octubre, i està treballant en determinar les accions d’un nou pla per a la propera campanya. 
  
El caragol maçana és un mol·lusc aquàtic d'aigua dolça procedent d'una extensa àrea de Sud Amèrica. Està 
considerat una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món i ha causat estralls en cultius de zones 
humides, sobretot en arrossars, arreu dels llocs del món que ha colonitzat.  
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha detectat un nou focus de cargol poma al riu 
Ebre al terme municipal de Miravet, a la comarca de la Ribera de l’Ebre. Aquest nou focus es troba fora de la zona 
demarcada, que fins ara incloïa les comarques del Baix Ebre i Montsià, i, per tant, el DARP procedirà  a l’ampliació 
oficial de la zona demarcada, que agafarà també els municipis de Miravet i Ginestar, de la Ribera d’Ebre. 
  
La detecció de 150 postes de cargol poma s’ha produït a un tram de 200 metres del marge esquerra del riu, a l’alçada 
del municipi de Miravet, 40 kilòmetres aigües amunt de la població de Tortosa. El lloc on s’han trobat s’ha prospectat 
intensament i s’ha procedit a  prendre accions immediates per a la seva eradicació. 
  
El cargol poma està present al riu Ebre des de l’any 2010 i actualment es troba àmpliament distribuït entre el pont 
d’Amposta i la desembocadura. També s’han detectat focus puntuals aquests darrers anys en el tram entre Amposta i 
Tortosa. 
  
El Departament d’Agricultura fa temps que reclama aclarir qui té les competències en cada tram del riu Ebre per 
poder actuar i frenar la proliferació del cargol. Fa més d’un any que la Generalitat va reclamar al Ministeri aquest 
aclariment sobre les competències per poder ser més eficients en la lluita del cargol poma a les Terres de l’Ebre, i 
encara no ha obtingut resposta. 
  
El DARP, des que es va tenir constància de la presència del cargol poma al delta de l’Ebre, ha estat treballant 
conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la participació activa de les diferents entitats 
implicades en el cultiu de l’arròs del delta de l'Ebre, com l’Agrupació de Defensa Vegetal, les cooperatives, les OPAs, 
les Comunitats de Regants, el Parc Natural, SEO/Birdlife i l’IRTA, en l'elaboració dels diferents Plans de lluita anuals i 
en la seva execució activa amb l'objectiu d’eradicar i evitar la propagació de la plaga.  En el cas de les actuacions al 
riu Ebre també es compta amb la col·laboració, en les prospeccions, de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i pel 
que fa els  controls, amb el Cos d’Agents Rurals, el Cos de Mossos d’Esquadra i policies locals. 
  
Actualment, el Departament d’Agricultura està aplicant  les mesures del Pla de lluita contra el cargol poma 2017, 
previstes fins al mes d’octubre, i està treballant en determinar les accions d’un nou pla per a la propera campanya. 
  
El cargol poma és un mol·lusc aquàtic d'aigua dolça procedent d'una extensa àrea de Sud Amèrica. Està considerat 
una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món i ha causat estralls en cultius de zones humides, sobretot 
en arrossars, arreu dels llocs del món que ha colonitzat.  
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El caragol maçana continua remuntant el riu Ebre i ja s’ha establert a la Ribera d’Ebre, concretament, en un espai 
riberenc del terme municipal de Miravet. El Departament d’Agricultura ha anunciat que s’ha detectat un nou focus del 
gasteròpode invasor a l’Ebre a 40 quilòmetres riu amunt de la població de Tortosa, el lloc on fins ara havia arribat la 
plaga, oficialment. Concretament, han aparegut unes 150 postes de caragol maçana en un tram de 200 metres del 
marge esquerre del riu, a Miravet. El lloc ha estrat prospectat “intensament” i s’han pres mesures per eradicar la seva 
presència. Tot plegat ha portat a Agricultura a efectuar una ampliació oficial de la zona demarcada, afectada per la 
plaga, que a partir d’ara inclourà també aquest municipi i el veí de Ginestar. També ha reclamat esclarir la titularitat 
de les competències a cada tram del riu Ebre per poder actuar i frenar la proliferació del caragol. 
De fet, la manca de coordinació i la indefinició de competències entre les diferents administracions competents al 
tram final de l’Ebre ha ajudat la plaga del caragol ha remuntar durant els últims anys. Detectat al Delta l’any 2009, es 
troba present al riu des de 2010 i, en aquests moments, està àmpliament distribuït entre el pont d’Amposta i la 
desembocadura. Durant els darrers anys també s’han detectat diversos focus, “puntuals”, entre la capital del Montsià i 
Tortosa, on esporàdicament la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha efectuat prospeccions però sense acabar de 
materialitzar tots els compromisos assumits per fer efectiva la lluita. 
El fet que pugui arribar més amunt de l’assut de Xerta, on naixen els canals de regadiu del tram final de l’Ebre, 
preocupa especialment, atès que la seva entrada per aquestes conduccions podria escampar-lo definitivament per tot 
el curs final i el Delta. En aquest sentit, la Generalitat recorda que ja fa més d’un any va reclamar al Ministeri 
d’Agricultura un aclariment sobre les competències per millora l’eficiència de les actuacions i encara no ha obtingut 
resposta. 
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Encara la conec per Plásticos Cas-
tellà i no nego que he hagut de recó-
rrer al Google per a mirar quin era
el nom actual. La multinacional
nord-americana Jabil va adquirir fa
un parell d'anys l'empresa tortosina
dedicada a producció d'envasos per
a productes d'alimentació.

Fa poques setmanes l'empresa va
donar a conèixer la creació i obertu-
ra d'un Centre Blue Sky a l'Aldea i
l'ampliació de la planta de produc-
ció de Tortosa. Aquell és un centre
tecnològic molt avançat dedicat a
recerca, i a la planta de producció

hi ha o hi haurà una nova nau de
motllos i matrius. A llarg termini
l’empresa va informar que totalit-
zen uns 80 nous llocs de treball. I el
que és especialment important, que
una part seran llocs d'alta qualifica-
ció professional, ja que és una de les
poques plantes de recerca que la
multinacional té a tot el planeta.

Crec que no s'ha valorat prou als
mitjans de comunicació de la zona i
entre la gent del carrer el que repre-
senta l'ampliació d'aquesta empresa.
Sobretot perquè aquestes comar-
ques són un territori on no abunda

gaire la creació de llocs de treball i
menys encara d'alt nivell qualitatiu.
Llocs de treball en el camp indus-
trial que, en principi, acostumen a
ser més estables que una gran part
dels que neixen als serveis, que no
són estacionals, i que, com a terme
mitjà, exigeixen més formació i, per
tant, poden permetre quedar-se a la
zona els nostres joves que han anat
a estudiar fora i que en gran part ja
no tornen, o que en vinguin altres
no locals ben formats.   

Fa uns dies s'informava també
per part de l'Incasol que l'empresa

Hilfe Agrotechnical ha comprat te-
rrenys al polígon Catalunya Sud per
ampliar la seva activitat. Una altra
notícia que crec rellevant, encara
que en aquest cas només sigui l'inici
del procés cap a una futura planta
industrial.

Sense subvalorar ni molt menys
el turisme, que ha estat i és el manà
de la vida dels pobles de la costa
mediterrània,  també dels de les Te-
rres de l'Ebre, i tenint clar que ha
d'augmentar encara molt a les po-
blacions i àrees de l'interior, és fo-
namental posar l'èmfasi en la indus-

trialització. Ara que l'economia ca-
talana i espanyola torna a tirar amb
força, és moment d’activar més els
esforços públics i les iniciatives de
les institucions per a la captació
d'empreses. Ara és quan se'n creen
de noves o s'amplien les plantes
existents després d'uns anys de for-
ta crisi. 

Daniel Arasa

Jabil
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Agrans trets, podem consi-
derar que el delta es va co-
mençar a formar fa uns

10.000 anys. El coneixement de
l'estructura interna suggerix que
està format per 5 deltes superpo-
sats. Una bona part del delta està
submergit, el prodelta, els seus se-
diments arriben fins a Orpesa. El
seu propi pes comporta que es
compacten els fangs que el formen,
fenomen conegut com a subsidèn-
cia, amb valors estimats de l’ordre
d’1,5-1,75 mm/a; tot i que alguns
treballs doblen estos valors. El re-
bliment era un procés que contra-
restava estos processos abans de la
construcció dels grans embassa-
ments. Al s. XX les aportacions de
sediment van passar d'uns 15 M t/a
a pràcticament 0,15 M t/a, fet que
comporta més del 95% de retenció
de sòlids als embassaments. La
qüestió és: avui es produixen tants
o menys sediments? Si es baixen
tots els que hi ha ara retinguts,
l'any següent en tindrem tants?
Com els farem baixar? Amb tubs,
amb camions? O si és pel riu es ne-
cessiten cabals sostinguts de 400 a

800 m3/s per arrossegar arenes. En-
cara que els materials fins com
llims i argiles poden arribar amb
menys cabal sostingut. 
Les avingudes artificials que s’es-
tan fent no servixen de molt. 
A tot això, no s'ha d'oblidar que als
embassaments, a més de sediments
de mides molts diverses, des de cò-
dols fins a argiles, hi és present una
bona part de la taula periòdica, si-
guen elements o substàncies, des
de metalls pesants, hidrocarburs
o pesticides..., per esmentar-ne al-
guns. 
Des de 1956 fins al 2016 (60 anys)
al delta de l'Ebre la línia de costa
està retrocedint considerable-
ment. Aproximadament el retro-
cés és de l'ordre de: 150 m (2,5
m/a) a la Marquesa; 2000 m (34
m/a) a la desembocadura; el Tra-
bucador s'ha traslladat cap a badia
uns 225 m (3,75 m/a). La zona
d'Eucaliptus, les puntes del Fangar
i la Banya han crescut. 
El balanç de la superfície és sensi-
blement negatiu. 
En els darrers anys, les aportacions
de pedra d'escullera no han servit

per aturar el retrocés de la línia de
costa a l'hemidelta nord. La pedra
es queda, l'arena i el fang marxen.
Les actuacions sobre el sistema du-
nar al Trabucador, tampoc. 
Les evidències són la prova que les
actuacions dures no són la solució
a problemes derivats de la dinàmi-

ca litoral associada a la manca d'a-
portació de sediment  pel riu Ebre.
Tot i que si l'actuació al delta es vol
posar dura al litoral, sempre acaba-
rà sent sobrepassada per la dinàmi-
ca costera i la consegüent redistri-
bució del sediment. Tardarà 17
anys, 34 o més temps, però la contí-
nua dinàmica del riu i de l'onatge
no permetran que el litoral deltaic

quede estabilitzat. Tanmateix, ac-
tuacions locals toves o arenoses
poden pal·liar temporalment
afeccions als sistemes ecològics
(Trabucador-badia dels Alfacs el
2001, o Illa de Buda més recent-
ment). 
En termes generals l'acció huma-
na, condicionada pels interessos i
la velocitat en la qual vivim, no
evidencia ara per ara, cap possibi-
litat per redefinir el dia a dia. El
control de l'aigua s’ha antropit-

zat: hidroelèctriques, conreus, in-
dústries, usos urbans, oci. Però
com que hi ha molta "filosofia", cal
recordar que sempre queda l'espe-
rança de canviar les societats i la
manera de conviure amb l'entorn...
El delta, com a espai dinàmic, con-

tínuament modifica el paisatge. A
finals del s. XX es va plantejar la
possibilitat d'adquirir les terres li-
torals conreades en cas de ser in-
undades per llevantades. A princi-
pis del s. XXI es platejà construir
un vial de circumval·lació a 500 m
de la costa. Amb vial o sense vial,
les finques afectades pels temporals
podrien ser adquirides per l'admi-
nistració, que ha de garantir i com-
pensar, no expropiar, els qui tants
esforços han dedicat i estan treba-
llant des que es va començar a mo-
dificar el paisatge natural deltaic,
que de fet és més antròpic que na-
tural. Els canvis de govern no han
ajudat a mantenir postures favora-
bles, moltes paraules i pocs fets. Si
els fets passen per aplicar actua-
cions dures, estarem malbaratant
els recursos que es cruspirà la dinà-
mica litoral.

Alvaro Arasa Tuliesa
geòleg

L'actuació al delta es vol posar dura?

MEDI AMBIENT

“Les evidències són la prova
que les actuacions dures no
són la solució a problemes

derivats de la dinàmica
litoral associada a la manca
d'aportació de sediment pel

riu Ebre.”

LLEI PER FER EL REFERENDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA, A TWITTER

“Jo sóc d'un país en el qual
s'explica com votar des d'un
Parlament i no com conspirar
des d'un Ministeri.”

GABRIEL RUFIAN

“El dia 1 d'octubre farem
un referèndum legal, efectiu
i vinculant. L'1 d'octubre
votarem #ComSempre”
CARLES PUIGDEMONT

“#Referendum2017  #ComSempre
amb @garantiescat, vinculant i marc
internacional. Convertim la por
individual en esperança cololectiva”
COROMINAS

“Fer-ho un 4 de juliol té
molta èpica. Punt per als
storytellers del procés”

ESTEFANIA MOLINA
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