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La pujada del nivell del
mar posarà en perill du-
rant les pròximes dècades
el conreu de l’arròs al delta
de l’Ebre, un cultiu que ja
pateix actualment l’im-
pacte del canvi climàtic i
d’espècies invasores com
el cargol poma. Una tesi
elaborada per una investi-
gadora de l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroali-
mentària (IRTA), Ana Ge-
nua, ha desenvolupat di-
versos models per predir
la pujada del nivell del mar
i conclou que el 2100 posa-
rà en perill un 40% de la su-
perfície d’arrossar. Al Del-
ta hi ha unes 20.000 hec-
tàrees dedicades al conreu
de l’arròs.

Pel que fa als models de
predicció que ha utilitzat
la investigadora, es basen
en la identificació de les
àrees propenses a inun-
dar-se, el volum de sedi-
ment necessari per man-
tenir l’elevació del terre-
ny, la salinitat del sòl i la
pèrdua de producció d’ar-
ròs a causa d’aquests im-
pactes. I utilitza els esce-

naris que preveu el cinquè
informe d’avaluació del
panell intergovernamen-
tal sobre canvi climàtic
per al 2025 i per al període
del 2030 al 2100. Actual-
ment hi ha pocs estudis
que analitzin l’impacte de

la pujada del nivell del mar
en els conreus i els que hi
ha se centren en els danys
potencials causats per les
inundacions però no per la
salinitat, que és el princi-
pal impacte perquè es
manté un cop abordats els

problemes d’inundació.
En aquest sentit el treball
de Genua omple un buit
existent, ja que quantifica
les pèrdues en la produc-
ció produïdes per la salini-
tat del sòl. Unes pèrdues
que serien d’un 10% amb

una pèrdua de beneficis de
fins a 300 euros per hectà-
rea.

La tesi de la investiga-
dora de l’IRTA també plan-
teja com actuar per mini-
mitzar l’impacte de la pu-
jada del nivell del mar. I la

conclusió és l’aportació de
sediments, una proposta
que ja han fet altres estu-
dis i que promou una pla-
taforma. Pel que fa a la
quantitat de sediments
que seria necessari apor-
tar, Genua sosté que cal-
dria aportar entre 130 i
442 milions de tones de se-
diments fins a final de se-
gle al Delta, és a dir, una
mitjana d’entre 1,4 i 4,9
milions de tones anuals.

Actualment, un 50% de
la superfície del Delta es
troba a menys de mig me-
tre per sobre del nivell del
mar. Pel que fa a la pujada
del nivell del mar, els estu-
dis constaten que hi ha
probabilitat d’un 66% que
sigui de 73 centímetres, i,
en un escenari més pessi-
mista, d’1,8 metres. ■

La pujada del nivell del mar
amenaça un 40% dels arrossars
ESTUDI Una investigadora de l’IRTA desenvolupa un model de predicció fins al 2100 basat en les àrees que acostumen a
ser inundades SEDIMENTS L’aportació d’entre 1,4 i 4,9 milions de tones de fangs anuals mantindria l’elevació del terreny

Lurdes Moreso
DELTEBRE

130
milions de tones de sedi-
ments cal aportar, com a mí-
nim, al Delta per mantenir
l’elevació a final de segle.

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

La xifra

Una parcel·la d’arrossar de l’estació experimental de l’IRTA a Amposta ■ L.M. / ARXIU

L’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ofereix
un servei d’assessorament
jurídic a les 84 persones
que van rebre assistència
mèdica després de les du-
res càrregues policials de
l’1-O al pavelló firal per im-
pedir la votació en el refe-

rèndum d’autodetermina-
ció. Un servei que ofereix
de manera gratuïta grà-
cies a la col·laboració vo-
luntària d’un col·lectiu
d’advocats. L’Ajuntament
ha convocat tots els afec-
tats dissabte al matí a una
reunió informativa al ca-
sal El Maset.

A més del servei d’as-
sessorament, l’Ajunta-

ment estudia la possibili-
tat de presentar una de-
núncia com a part implica-
da. “Em vaig oferir a nego-
ciar, a desallotjar el pave-
lló, i tot així van continuar
les càrregues policials”, va
lamentar l’alcalde de la
Ràpita, Josep Caparrós.

D’altra banda, la regido-
ra socialista a l’Ajunta-
ment de la Ràpita, Conxi

Vizcarro, s’ha donat de
baixa del grup municipal i
passarà a ser no adscrita.
Vizcarro continuarà al go-
vern municipal, liderat
per ERC, i mantindrà la
regidoria de Governació.
La regidora ha pres aques-
ta decisió per la tèbia reac-
ció del PSC i del PSOE a la
repressió policial, que va
viure en primera persona
des de la plaça del pavelló
firal. Amb tot, Vizcarro va
començar a plantejar-se
abandonar el grup socia-
lista, que ara es queda amb
una única regidora, quan
la fiscalia va citar més de
700 alcaldes. ■

La Ràpita denunciarà els
danys registrats l’1-O
L.M.
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Veïns de la Ràpita abraçant els bombers durant la
concentració de dilluns ■ L.M.
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AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/10308/40/dels/arrossars/delta/ebre/podrien/desapareixer/any/2100/canvi/climatic 

UN 40% DELS ARROSSARS DEL DELTA DE L'EBRE PODRIEN DESAPARÈIXER L'ANY 

2100 PEL CANVI CLIMÀTIC 

 Per primer cop, un estudi l'IRTA i la URV analitza no només les posibles pèrdues 

per la crescuda del nivel del mar, sinó que també inclou com a factor l’estrès salí del 

terreny 

 
El canvi climàtic amenaça de fer desaparèixer un 40% de la superfície d'arrossars del delta de l'Ebre l'any 2100, si no 

es prenen mesures efectives. Tot i tractar-se d'un escenari que els científics i el sector ja coneixen de fa temps, la tesi 

escrita per la investigadora de l'IRTA, Ana Genua, presentada dins del programa de doctora de Canvi Climàtic de la 

URV, analitza no només les possibles pèrdues causades per la crescuda del nivell del mar, sinó també l'estrès salí 

del terreny, un factor que tradicionalment no s'havia estudiat en este context. 

A partir dels escenaris previstos en el cinquè informe d'avaluació del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic 

–AR5 IPCC-, Genua ha desenvolupat diversos models per identificar les zones més proclius a resultar inundades, el 

volum necessari de sediment per mantenir l'elevació de terreny davant la pujada del mar, així com la salinitat del sol i 

la pèrdua de producció d'arròs. En este sentit, creu que l'aportació de sediments retinguts als pantans és l'opció més 

viable per elevar el terreny i mantenir a ratlla la salinitat. 

 

La tesi, titulada en anglès Modeling sea level rise impacts and the management options for rice production: the Ebro 

Delta as an example, pretén omplir el buit fins ara existent en l'estudi dels impactes per la pujada del nivell del mar 

que no incloïen l'estrès salí, considerat el principal impacte, perquè es manté un cop s'ha pogut contenir la inundació. 

http://www.aguaita.cat/noticia/10308/40/dels/arrossars/delta/ebre/podrien/desapareixer/any/2100/canvi/climatic
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Genua quantifica estes pèrdues, que serien de l'ordre d'entre el 10 i el 13%, en l'escenari mitjà que planteja l'IPCC –

les previsions d'este organisme sobre el canvi climàtic poden canviar en funció del ritme de les emissions futures-, 

arribant a ocasionar pèrdua de beneficis de fins a 300 euros per hectàrea en el cas més extrem i "molt poc probable". 

 

La tesi planteja, novament, com a possible solució l'aportació de sediments retinguts als embassaments del riu Ebre. 

“Es tracta d'una mesura que permetria mantenir l'elevació del Delta i al mateix temps també serviria per reduir la 

salinitat del sol”, assenyala la investigadora. En este sentit, destaca que és una mesura innovadora que contrasta 

amb la solució d'enginyeria clàssica, les solucions anomenades "dures", per les quals aposten alguns sectors de 

productius del Delta, que no resultarien tan efectives. Una solució, a més, aplicable a d'altres deltes del món, segons 

Genua. La tesi quantifica també la quantitat de sediments que seria necessari aportar i que oscil·larien entre els 130 i 

els 442 milions de tones fins a final de segle, cosa que aproximadament implica una aportació anual d'entre 1,4 i 4,9 

milions de tones, en l'escenari més extrem. 

 

L'estudi recorda que, amb 320 quilòmetres quadrats de superfície, el delta de l'Ebre és un dels sistemes costaners 

més valuosos del Mediterrani occidental; però, al mateix temps, un dels espais més vulnerables als efectes del canvi 

climàtic i la pujada del nivell del mar. Es tracta d'una zona baixa -l'elevació mitjana és de 0,8 metres-, amb un 50% de 

la superfície amb menys de 0,5 metres per sobre del nivell de mar i amb un màxim de 5 metres a la vora del riu Ebre. 

El conreu de l'arròs ocupa una extensió de 210 quilòmetres quadrats, el 66% de la superfície total.  
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IMAGINA RADIO 

http://www.imaginaradio.cat/2017/10/04/un-estudi-adverteix-que-un-40-dels-arrossars-del-delta-poden-perillar-lany-

2100-si-no-sactua/ 

 

 
Un 40% dels arrossars del Delta de l’Ebre poden perillar el 2100 per la pujada del nivell del mar si no s’actua. La xifra 
correspon a l’escenari de pujada del nivell del mar que es considera més probable, però pot variar en funció de les 
emissions futures de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta és una de les principals conclusions de la tesi Modeling sea 
level rise impacts and the management options for rice production: the Ebro Delta as an example, realitzada per la 
investigadora Ana Genua Olmedo, de l’Institut d’Investigació Agroalimentària de la Generalitat a Sant Carles de la 
Ràpita (IRTA) dins el programa de doctorat en Canvi Climàtic de la URV. Per elaborar el seu treball, Genua ha 
desenvolupat diversos models per predir els impactes de la pujada del nivell del mar al delta de l’Ebre. Models basats 
en la identificació de les àrees propenses a ser inundades, el volum de sediment necessari per mantenir l’elevació del 
terreny a pesar de la pujada del nivell del mar, la salinitat del sòl i la pèrdua de producció d’arròs deguda a aquests 
impactes. Ho ha fet en base als escenaris que preveu el cinquè informe d’avaluació del Panell Intergovernamental 
sobre Canvi Climàtic (AR5 IPCC) per al 2025 i per al període de 2030 a 2100. 

Actualment hi ha molt pocs estudis que analitzin l’impacte de la pujada del nivell del mar en els conreus i els que hi ha 
se centren en els danys potencials causats per les inundacions però no en l’estrès salí, que és el principal impacte 
perquè es manté un cop abordats els problemes d’inundació. En aquest sentit el treball de Genua omple un buit 
existent ja que també quantifica les possibles pèrdues en la producció produïdes per la salinitat del sòl. Unes pèrdues 
que també afecten les zones més elevades del Delta. D’acord amb el seu estudi les pèrdues produïdes per la salinitat 

http://www.imaginaradio.cat/2017/10/04/un-estudi-adverteix-que-un-40-dels-arrossars-del-delta-poden-perillar-lany-2100-si-no-sactua/
http://www.imaginaradio.cat/2017/10/04/un-estudi-adverteix-que-un-40-dels-arrossars-del-delta-poden-perillar-lany-2100-si-no-sactua/
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del sòl en la producció d’arròs serien del ordre del 10%, fins al 13%, en l’escenari que planteja l’IPCC amb una 
pèrdua de beneficis de fins a 300 euros per hectàrea (en el cas més extrem, que és molt poc probable). 

Davant d’aquesta situació, la tesi de Genua analitza com a possible solució l’aportació de sediments que actualment 
queden retinguts als embassaments del riu Ebre. “Es tracta d’una mesura que permetria mantenir l’elevació del Delta 
i al mateix temps també serviria per reduir la salinitat del sòl”, assenyala la investigadora i destaca que és una mesura 
innovadora que contrasta amb la solució d’enginyeria clàssica que no seria tan efectiva. Una solució aplicable a 
d’altres deltes del món, segons Genua. La tesi quantifica també la quantitat de sediments que seria necessari aportar 
i que oscil·larien entre els 130 i els 442 milions de tones fins a final de segle, el que aproximadament implica una 
aportació anual d’entre 1,4 i 4,9 milions de tones (en l’escenari més extrem). 

Amb 320 quilòmetres quadrats de superfície, el Delta de l’Ebre és un dels sistemes costaners més valuosos del 
Mediterrani occidental i un dels espais més vulnerables als efectes del canvi climàtic i la pujada del nivell del mar 
(SLR en les seues sigles en anglès).  Es tracta d’una zona baixa (l’elevació mitjana és de 0.80 m), amb un 50% de la 
superfície amb menys de 0,5 metres per sobre del nivell de mar i amb un màxim de 5 metres a la vora del riu Ebre. El 
conreu de l’arròs és molt important en aquest espai i ocupa una extensió de 210 quilòmetres quadrats, el 66% de la 
superfície total. Es tracta d’un conreu molt vulnerable a la pujada del nivell del mar perquè un dels efectes que 
comporta és l’augment de la salinitat del sòl, el factor físic més important que afecta la producció de l’arròs. 
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TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/Un_estudi_adverteix_que_un_40_per_cent_dels_arrossars_del_Delta_poden_perillar_l%E2%8

0%99any_2100/10705 

 

 
Un 40% dels arrossars del Delta de l’Ebre poden perillar el 2100 per la pujada del nivell del mar si no s’actua. La xifra 

correspon a l’escenari de pujada del nivell del mar que es considera més probable, però pot variar en funció de les 

emissions futures de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta és una de les principals conclusions de la tesi de la 

investigadora Ana Genua Olmedo, de l’Institut d’Investigació Agroalimentària de la Generalitat a Sant Carles de la 

Ràpita (IRTA) dins el programa de doctorat en Canvi Climàtic de la URV. Per elaborar el seu treball, Genua ha 

desenvolupat diversos models per predir els impactes de la pujada del nivell del mar al delta de l’Ebre. Models basats 

en la identificació de les àrees propenses a ser inundades, el volum de sediment necessari per mantenir l’elevació del 

terreny a pesar de la pujada del nivell del mar, la salinitat del sòl i la pèrdua de producció d’arròs deguda a aquests 

impactes.  

 

Actualment hi ha molt pocs estudis que analitzin l’impacte de la pujada del nivell del mar en els conreus i els que hi ha 

se centren en els danys potencials causats per les inundacions però no en l’estrès salí, que és el principal impacte 

perquè es manté un cop abordats els problemes d’inundació. En aquest sentit el treball de Genua omple un buit 

existent ja que també quantifica les possibles pèrdues en la producció produïdes per la salinitat del sòl. Unes pèrdues 

que també afecten les zones més elevades del Delta. D’acord amb el seu estudi les pèrdues produïdes per la salinitat 

del sòl en la producció d’arròs serien del ordre del 10%, fins al 13%, amb una pèrdua de beneficis de fins a 300 euros 

per hectàrea en el cas més extrem.  

 

Davant d’aquesta situació, la tesi de Genua analitza com a possible solució l’aportació de sediments que actualment 

queden retinguts als embassaments del riu Ebre. La tesi quantifica també la quantitat de sediments que seria 

necessari aportar i que oscil·larien entre els 130 i els 442 milions de tones fins a final de segle, el que 

aproximadament implica una aportació anual d’entre 1,4 i 4,9 milions de tones. 

http://teveon.tv/noticia/Un_estudi_adverteix_que_un_40_per_cent_dels_arrossars_del_Delta_poden_perillar_l%E2%80%99any_2100/10705
http://teveon.tv/noticia/Un_estudi_adverteix_que_un_40_per_cent_dels_arrossars_del_Delta_poden_perillar_l%E2%80%99any_2100/10705
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ECOTICIAS 

http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/175302/El-ano-2017-es-el-ano-con-menos-agua-embalsada-de-la-

decada-y-el-segundo-del-siglo-detras-de-2006 

 

 

 

http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/175302/El-ano-2017-es-el-ano-con-menos-agua-embalsada-de-la-decada-y-el-segundo-del-siglo-detras-de-2006
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/175302/El-ano-2017-es-el-ano-con-menos-agua-embalsada-de-la-decada-y-el-segundo-del-siglo-detras-de-2006
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