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L’IRTA vol estudiar bé l’estat dels fangs

dels pantans abans de mobilitzar-los

EL FUTUR DEL DELTA

Terres dde ll’Ebre  Òscar Meseguer

La Campanya pels Sediments està
ultimant un informe en què proposa
no només l’ús dels desguassos o
comportes de fons dels embassa-
ments del sistema Mequinença-Ri-
ba-roja, que permetrien la resuspen-
sió d’una part del sediment dipositat
i el seu transport aigües avall, en al-
guna mesura fins al delta de l’Ebre,
sinó també que s’estudiï la utilització
d’un túnel o canal de desviació de
gran capacitat com a bypass, des
d’un punt de màxima recollida de se-
diments (alguns estudis el situen a la
cua de l’embassament de Riba-roja),
perquè l’aigua carregada de fang i
sorra evite la presa. L’informe afirma
que “la geometria ideal per al desvia-
ment de sediments és aquella en
què el riu fa un gir brusc entre el punt
de recollida de sediments i el punt
de sedimentació” a l’embassament,
i fonamenta la seua proposta en tre-
balls de Mathias Kondolf sobre dife-
rent experiències arreu del món en
aquest sentit, com ara a la presa ja-
ponesa de Miwa (a la imatge). El do-
cument, que s’emmarca en la inten-
sa campanya per reclamar una mobi-
lització dels sediments encallats als
pantans per lluitar contra la regres-
sió i la subsidència del delta de
l’Ebre, avisa fins i tot les elèctriques,
responsables de la gestió dels em-
bassaments però gens sensibles a la
causa dels sediments, que si no s’hi
actua el rebliment dels pantans els
pot convertir en obsolets i reduir la
seua vida útil i la capacitat per gene-
rar energia. La campanya reflexiona
que no es pot qualificar exactament
l’energia hidroelèctrica com a reno-
vable si la capacitat dels embassa-
ments esdevé un recurs esgotable
per la falta d’un manteniment i una
gestió adequada de la sedimentació.

L’informe clou amb les peticions
que la campanya ja havia fet públi-
ques: la creació d’una comissió polí-
tica i tècnica, la inspecció per part de
la CHE dels mecanismes de les pre-
ses de Mequinença, Riba-roja i Flix;
la revisió dels protocols d’actuació en

l’explotació dels embassaments i el
finançament d’un estudi per a un
projecte de bypass de sediments.

La proposta arriba just en un mo-
ment en què la Campanya pels Sedi-
ments ha aconseguit que el Congrés
dels Diputats haja aprovat una pro-
posició no de llei que reclama l’ela-
boració d’un pla integral per a la ges-
tió dels sediments a tota la conca de
l’Ebre que trenca el silenci sobre la
matèria del Pla hidrològic de la conca
de l’Ebre (PHE).

PROVES PILOT D’INJECCIÓ Sobre
aquesta qüestió, la unitat d’ecosiste-
mes aquàtics de l’IRTA ha valorat

molt positivament els primers resul-
tats de les proves pilot d’injecció de
sediments que s’han fet en l’últim
any tant a la xarxa de reg del delta,
per comprovar la capacitat d’afegir
capes de sòl als arrossars per la tèc-
nica del colmateig, com directament
al riu: a la primavera es van abocar
sediments a la Ribera d’Ebre. “Amb
la xarxa de reg, hem comprovat que
es pot distribuir el sediment obrint i
tancant canals i sense cap efecte
negatiu per a l’arròs”, va explicar Al-
bert Rovira, tècnic de l’IRTA, al pro-
grama El Mirador de Canal Terres de
l’Ebre. Rovira, que va exposar la pre-
visió que si no s’actua es podria per-

dre fins a un 45% de la superfície del
delta en el que queda de segle, es va
mostrar però prudent, ja que el que
s’està fent amb les proves és “aca-
bar de calibrar els models matemà-
tics preconcebuts”, i avisa que amb
el riu les dinàmiques són molt varia-
bles i diverses. Tot i això, celebra que
s’haja comprovat que amb cabals de
400 m3/s les sorres fines abocades
a Ginestar van superar l’assut de
Xerta, amb la qual cosa veu factible
que arribessen al delta i ajudessen a
regenerar les platges.

Les proves s’han fet amb fangs
procedents del Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT), però a l’hora de pro-
gramar una actuació a gran escala,
un dels principals interrogants és la
composició dels sediments instal·lats
més al fons dels pantans de Riba-ro-
ja o Mequinensa. Si bé Rovira recor-
da que s’ha constatat que els sedi-
ments de les capes més superficials
no tenen un grau important de con-
taminació, no amaga que cal analit-
zar la resta per descartar la presèn-
cia de metalls pesants i no topar
amb estats de contaminació dramà-
tics com el del pantà de Flix, ara par-
cialment net, si bé en el mateix pro-

grama el director dels Serveis Territo-
rials del Departament de Territori a
les Terres de l’Ebre, Antonio Suárez,
va demanar que no es generen fal-
ses alarmes. 

REFERENTS INTERNACIONALS
Per mantenir l’actual nivell d’elevació
del delta farien falta entre un milió i
dos milions de tones anuals de sedi-
ments, segons l’IRTA, però el geòleg
Alvaro Arasa, present a la mateixa
taula de debat, recorda que estudis
més o menys recents diuen que
Riba-roja només deixa passar unes
500.000 tones i que d’entre aques-
tes, menys de la meitat arribarien al
delta. “Que n’arriben més o menys
depèn de riuades que no podem
gestionar. De fet, hi ha hagut riua-
des que han baixat amb els arros-
sars tancats i han portat el sedi-
ment directament al mar”, recorda
Arasa, que constata la dificultat d’afi-
nar amb les previsions de futur sobre
el comportament d’un riu i un delta
molt condicionats per l’activitat
humana.

“Hem de decidir entre tots quin
delta volem, i a partir d’aleshores
veure què pot fer l’administració a
partir de la ciència”, manifesta An-
tonio Suárez. “Volem viure al delta i
guanyar-nos -hi la vida, no dema-
nem massa, i el delta ha de conti-
nuar sent un delta”, va respondre,
al seu torn, el membre de la Cam-
panya pels Sediments Josep Juan,
que reclama que “les comportes de
fons dels embassaments s’han de
poder obrir també per una qüestió
de seguretat.”

L’IRTA, per la seua banda, recorda
que “a França és habitual fer buidat-
ges parcials” dels embassaments
obrint comportes de fons i que a la
Xina, al monstruós embassament de
les Tres Gorges, s’ha aconseguit fer
un bypass d’entre un 50% i un 60%
de sediments. Colorado, Pakistan o
l’Iran són altres exemples citats per
Rovira. “Tècnicament és viable, fal-
ta analitzar tots els factors, costos i
impactes, i veure quina és la millor
tècnica per a l’Ebre”, conclou. ■

La Campanya pels Sediments recorda a les elèctriques que el rebliment dels embassaments compromet també la generació hidroelèctrica i es
remet a exemples internacionals per reclamar un projece de bypass de sediments al sistema que formen Mequinença, Riba-roja i Flix.

Gràfic del bypass a la presa japonesa de Miwa. / ARTICLE DE M. KONDOLF
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■ Més d’un centenar d’experts
participen aquest divendres i fins
dilluns en el II Fòrum Internacio-
nal de Desenvolupament Sosteni-
ble i Saludable que es fa a Delte-
bre, Sant Jaume d’Enveja i Barce-
lona. L’àmbit de la trobada definit
com a Territori i activitat econòmi-
ca es desenvoluparà a la sala
d’Arrossaires del Delta, aquest di-
vendres, amb taules rodones so-
bre el futur del Delta d’Ebre o so-
bre riquesa ambiental i activitat
econòmica. Dissabte el debat es
trasllada a Sant Jaume, on Fede-
rico Mayor Zaragoza farà la clau-
sura del fòrum.

II Fòrum Internacional
de Sostenibilitat



El pagès Dani Forcadell fa
oficial la candidatura que vol
renovar els regants de la Dreta

RENOVACIÓ DE CÀRRECS A LA COMUNITAT DE REGANTS DE LA DRETA DE L’EBRE

Amposta  L.B./ Redacció 

Tal com ja avançà el SETMANARI

L’EBRE -al número 802- un grup de re-
gants opositors de la Comunitat de
Regants de la Dreta de l’Ebre, en-
capçalat per l’empresari arrosser,
Dani Forcadell, ha decidit donar un
pas endavant per liderar una candi-
datura alternativa que permeta aca-
bar amb 40 anys de presidència de
Manolo Masià a la Comunitat de Re-
gants de la Dreta de l’Ebre. “Fa
temps que estem veient molts fa-
voritismes, amiguismes, favors...
Arriba un punt que ens hem de
plantar i hem de dir prou. Volem un
canvi”, ha assegurat Forcadell des-
prés d’oficialitzar la candidatura que
li permetrà concórrer, en un primer
assalt, el pròxim 17 d’octubre a les
eleccions de la Comunitat de Re-
gants de la Zona Delta, la que té
més pes dins la Comunitat de la Dre-
ta. Guanyar aquí és clau per presidir
l’ens: representa un 40% dels vots
del 51% necessari. Per això, Forca-
dell es presenta als comicis del 17
d’octubre per renovar la meitat de la
junta i la presidència de la zona Del-
ta -ara presidida també pel mateix

Masià-. Tot i que el mandat presi-
dencial de Masià a la General no
s’esgota fins d’aquí a dos anys, si els
renovadors l’acaben desbancant del
sector Delta podrien construir una
majoria alternativa i aplanar el camí
perquè els presidents de zona ele-
gisquen un nou dirigent de la Comu-
nitat a finals de novembre. “Hi ha
presidents d’altres zones que te-
nen ganes d’un canvi perquè es

veuen lligats per la coacció i lligats
per l’autoritat que exercix Masià”.
Forcadell és conscient que haurà de
lluitar contra el que considera una
mentalitat “caciquil” que ha domi-
nat tradicionalment el paisatge i la
societat deltaica; amb tot, assevera
que “la mentalitat de la gent can-
via i perd la por”.

UNA CANDIDATURA TRANSVER-
SAL Forcadell es presenta a les elec-
cions de la zona Delta amb una can-
didatura “transversal” que compta

amb pagesos locals del sector de l’a-
rròs com Jacint Costes, que també
forma part de la junta de la Cambra
Arrossera del Montsià; també el pa-
gès i biòleg de l’IRTA, Lluís Jornet;
Norbert van Schoon, empresari ex-
portador de plantes ornamentals i flo-
risteria; Albert Calvet, empresari
arrossaire; Marcel Ferreres, també
arrossaire i empresari de l’especta-
cle; així com el president del Col·legi

d’Arquitectes de les Terres de l’Ebre,
Juan Manuel Margalef. Forcadell ha
remarcat que el seu equip combina el
coneixement del sector arrossaire,
amb pagesos arrendataris de grans
superfícies de conreu d’arròs afec-
tats directament per la gestió de l’ai-
gua de la comunitat, amb empresaris
d’altres sectors. “Tot plegat ens do-
narà una visió diferent de l’estricta-
ment del món agrícola. La Comuni-
tat de Regants ha d’estar oberta al
món, i no quedar-nos tancats com
fins ara. La manera d’obrir-lo és in-

tegrar gent diversa més enllà de la
pagesia”, ha assegurat. Forcadell.

REBUIG AL PLA DE CONCA I MÉS
TRANSPARÈNCIA L’oposició al Pla
Hidrològic de Conca de l’Ebre i el
canvi d’estatuts per fer més trans-
parent i democràtica l’entitat són els
grans eixos del seu programa. La Co-
munitat de Regants de la Dreta de
l’Ebre és l’única entitat del tram final
de l’Ebre que ha donat suport al Pla
de Conca. “No entenem com es pot
dedicar a vendre l’aigua en nom
nostre. Al marge esquerre ho tenen
clar i se n’han sortit, mentre nosal-
tres continuem endavant amb
aquest Pla”, addueix, indignat, For-
cadell, que reclama un “debat
obert” mai plantejat a la Comunitat
perquè els regants s’hi pronuncien.
“El delta de l’Ebre té valor gràcies
a l’aigua. Si no arriba l’adequada,
estem tocats de mort”, sentencia.

L’altra assignatura pendent, diu,
serà la reforma d’uns “estatuts an-
tiquats”, que haurien permès Masià

perpetuar-se en el poder. “Fa 40
anys que està el mateix president i
això molt normal no és: dura pràcti-
cament més que Franco. Té 80
anys i en fa 40 que està”, rebla.
L’objectiu de la nova candidatura se-
ria limitar els mandats a 8 anys i evi-
tar un nou cas com el de Masià.
També es vol regular el vot per dele-
gació actualment vigent. “Temem
que el dia de les eleccions vinguen
molts papers signats i mal compro-
vats que puguen tombar la nostra
candidatura. La gent no ha de sig-
nar un paper en blanc, que vinga a
votar en persona”, ha indicat. Forca-
dell també s’ha compromès a signar
un manifest rebutjant que els fami-
liars directes dels dirigents de la Co-
munitat puguen treballar per a l’enti-
tat, una pràctica habitual actual-
ment, així com també es proposen
reduir despeses de representació i
viatges a l’estranger -80.000 euros
el darrer any-. Finalment, Forcadell
considera excessiu els 49 euros per
jornal que paguen els regants. ■

El pagès, regidor d’ERC a Amposta i dirigent d’Unió de Pagesos Dani Forcadell ha ofi-
cialitzat la seua candidatura per renovar la Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre, i
desbancar l’actual president, Manolo Masià, que fa 40 anys que està en el càrrec. 
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Forcadell opta a presidir la Comunitat de
Regants de la Zona Delta com un primer pas per
desbancar Masià a la General

Forcadell -al centre de la imatge- lidera una candidatura alternativa a Manel
Masià / ACN


