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L'Estat analitza quines transferències entre
conques garanteixen les demandes d'aigua

AIGUA

Terres dde ll’Ebre  Redacció

Amb una fortíssima sequera de
fons, convertida gairebé en estruc-
tural tot i que l’Estat la continua re-
gulant amb decrets conjunturals, i
amb el conflicte amb Catalunya en
el seu punt àlgid, el Govern espan-
yol vol accelerar l’elaboració del
Pacto Nacional del Agua, a través
del qual buscarà alimentar les de-
mandes d’aigua que els plans de
conca no poden atendre i que sem-
bla que vol tenir tancat abans de
l’estiu de l’any que ve. Per a cada
conca hidrològica, el principal docu-
ment de treball del Ministeri d’Agri-
cultura es pregunta, segons el diari
Público, si falta alguna infraestruc-
tura, si falten interconnexions per
garantir les demandes i donar més
garanties, i directament si es neces-
sita una transferència d’aigua d’u-
na altra conca. Això és el que hauria
estat analitzant en el primer període
de consultes fet a cuita-corrents
amb els diferents agents i comuni-
tats autònomes. És a dir, l’atenció
dels dèficits hídrics i, per tant, la
porta oberta a nous transvasa-
ments a través d’un banc de drets
d’aigua, com han denunciat diver-

ses entitats, seria el principal eix del
pacte, que continuaria deixant en
segon pla el canvi climàtic i les

qüestions ambientals, tot i situar el
Delta de l’Ebre entre les zones hu-
mides “prioritàries” de l’Estat, jun-

tament amb Doñana i el Mar Menor.
També segons Público, el mateix

document preveu noves mesures

de tributació ambiental que faciliten
“una major recuperació dels costos
associats als serveis de l’aigua”.

PENDENTS DEL SUPREM D’altra
banda, fonts de la Plataforma en
Defensa de l’Ebre han explicat que
aquest divendres s’acaba el termini
de presentació de conclusions en el
procés jurídic obert per la denúncia
que la plataforma va presentar al
Tribunal Suprem contra el Pla Hidro-
lògic de la conca de l’Ebre (PHE). La
PDE confia que abans que s’acabe
el mes de novembre hi haja una
sentència de l’alt tribunal. Fins i tot
en el cas que el pronunciament del
Suprem avale al cent per cent el
controvertit document de planifica-
ció, que no preveu un cabal ecològic
preventiu per al delta en la mesura
que li reclamen majoritàriament les
Terres de l’Ebre, la PDE ho conside-
raria un pas definitiu per a l’euro-
peïtzació de la seua denúncia me-
diambiental, ja que hauria exhaurit
totes les vies dins de l’Estat espan-
yol, i la Unió Europea sempre s’ha
mostrat procliu a millorar les garan-
ties ecològiques del PHE i així li ho
ha demanat explícitament a l’Estat
espanyol en diverses ocasions. ■

Aquest és el principal plantejament que fa el document de treball del Ministeri d’Agricultura, segons Público, amb vista al Pacto Nacional del Agua

Jornada sobre sistemes fluvials temporals,
el 16 de novembre al campus de la URV

AIGUA

Tortosa  Redacció

Els sistemes fluvials temporals
(barrancs, torrents, rierols, ...), molt
abundants a Catalunya i a tot l’arc
Mediterrani, han estat històrica-
ment menystinguts tot i que tenen
un paper cabdal per a la continuïtat
fluvial, especialment com a font de
sediments i de nutrients, i també
com a corredors i connectors ecolò-
gics de diferents hàbitats i espècies.
Aquests sistemes, tractats tradicio-
nalment com a secundaris, han es-
tat molt modificats per l’home i en

l’àmbit europeu la directiva marc de
l’aigua no ha estat prou efectiva per
a establir una estratègia coherent
de conservació.

Recentment, però, l’estudi dels
sistemes fluvials temporals ha
guanyat importància i els treballs
relacionats poden ser especial-
ment útils dins de l’actual context
de canvi climàtic per poder predir
l’evolució d’aquests sistemes i es-
tablir quina és la millor estratègia
per a la seua gestió i conservació.
Per abordar aquest tema el Grup
de Treball de Custòdia Fluvial de la

Xarxa de Custòdia del Territori ha
organitzat una jornada tècnica so-
bre sistemes fluvials temporals a
Catalunya que té per objectiu mos-
trar diferents treballs i estudis so-
bre aquests sistemes naturals que
poden servir d’orientació a gestors i
tècnics que treballen en aquest
àmbit.

La jornada tindrà lloc el proper di-
jous 16 de novembre a l’Aula 103
del campus Terres de l’Ebre de les
9.30 a les 14 hores i forma part de
les activitats de la Setmana de la
Ciència de la URV. ■

El Fòrum Internacional de
Sostenibilitat arriba a l’Ebre

SOSTENIBILITAT

Deltebre // Sant JJaume  Redacció

Més d'un centenar d'experts partici-
pen en el II Fòrum Internacional de
Desenvolupament Sostenible, que es
fa a Deltebre (aquest divendres, a l'E-
breterra), a Sant Jaume d'Enveja
(aquest dissabte, a l'auditori) i a Bar-
celona (dilluns). Inicialment s'havia
previst entre el 29 de setembre i el 2
d'octubre, però el referèndum organit-
zat per la Generalitat va fer ajornar
l'esdeveniment. Un dels principals pro-
motors del Fòrum, que agafa el relleu
del qual es va fer l'any passat a Uru-
guai, és l'arquitecte tortosí Manuel

Bestratén, que apel·la a l'articulació
d'aliances entre els diferents agents
“per evitar un desastre econòmic,
social i ambiental”.

Sobre les perspectives de futur del
delta de l'Ebre hi haurà una taula de
debat, que comptarà amb el catedrà-
tic d'ecologia Narcís Prat i representa-
ció del Consell Superior d'Investiga-
cions Científiques. També s'ha progra-
mat una sessió sobre la vinculació en-
tre riquesa ambiental i activitat econò-
mica. A Sant Jaume, se centrarà en els
sectors econòmics més forts del terri-
tori, el primari i el turístic. En farà la
clausura Federico Mayor Zaragoza. ■

LA IMATGE

Desembassament de mínims

TORTOSA
L'habitual desembassament que la Confederació

Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) efectua a la tardor per
lluitar contra la proliferació de macròfits en el tram fi-
nal del riu s’ha reduït al mínim en aquesta ocasió per
l'escassetat de pluges i la disminució de reserves hí-

driques als pantans. Dimecres passat, l’operació es
va limitar a l'alliberament d'un màxim de 1.000 me-
tres cúbics per segon des del pantà de Flix entre tres
quarts de nou i un quart d'onze del matí. Lluny de les
tres puntes de 1.200 metres cúbics per segon al llarg
d'onze hores de l’any passat./ N. CARO ■



#EL PROCÉS, AL TWITER

“Mòdul independentistes,
mòdul tuiteros, mòdul rapers,
les presons s'adapten a la
nostra democràcia.” ” 

DON MITXEL ERREGEA

“La llibertat d'expressió també
és educació. No tolerem 
assetjament judicial als 
mestres. No tenim por.”

CLARA PONSATÍ

“Ahir va ser Catalunya, avui
l'Ajuntament de Madrid: PPopular usa de
forma arbitrària la llei contra adversaris
polítics. Cal parar-los!l”  

ADA COLAU

“La justícia espanyola
organitza un referèndum
per a independitzar-se del
Govern”

EL JUEVES
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Una recent revisió de la superfície del
delta de l'Ebre posa en evidència que
l'erosió dels sediments arenosos de la
desembocadura i d'algunes platges
acaba arribant a les puntes del Fangar
i Banya. Els nous càlculs fins i tot
acaben evidenciant que la superfície
de la plataforma deltaica ha augmen-
tat en els darrers 60 anys 1 km2 apro-
ximadament. No passa el mateix amb
la part del delta enfonsat o prodelta,
on els perfils batimètrics evidencien
una considerable regressió. Òbvia-
ment la causa se sap que ha estat la re-
tenció de sediments als embassa-
ments que s'han anat construint a la
conca de l'Ebre. Abans de 1946 el del-
ta creixia entre 6-10 m/a. Els proces-
sos de regressió es van iniciar a partir
d'aleshores amb la construcció d'em-
bassaments a les capçaleres dels
afluents més importants. L'estocada
forta va ser la construcció de Mequi-
nensa el 1964 (1534 hm3) i Riba-roja
el 1969 (210 hm3). Flix el 1948 (11
hm3) no es considera rellevant en la
retenció de sòlids d'avinguda, però sí
que ha retingut i enviat altres residus
industrials.
Amb el temps s'han anat fent dife-
rents treballs de recerca que aporten
evidències i dades que han anat sent
contrastades per estudis posteriors.
El cert és que hi ha una bona colla
d'informes i, per tant, moltes dades
sobre els sediments: on estan, com es
mouen i si arribaran o no al delta. Ve-
gem-ho:

Als anys 80 s'estimava un volum
anual de sedimentació a Mequinen-
sa-Riba-roja d'unes 16.000 t/a (to-
nes/any). Cal tenir en consideració
que el grau d'erosió-remobilització de
sediments al conjunt de la conca va
ser estimat en un ordre de magnitud
d'unes 240.000.000 t/a.
Durant la dècada dels 90, va conti-
nuar la recerca. Es confirmava que el
transport sòlid en suspensió havia
disminuït fins a l'1% des de finals del
s. XIX Es valorava que amb cabals
inferiors a 300 m3/s el riu, entre Am-
posta i la desembocadura, es compor-
ta com un estuari. Es desenvolupa la
falca salina que pot arribar aigües
amunt d'Amposta i amb velocitats a
fons entre 5-7 cm/s. La capacitat de
transport d'arenes s'estimava entre el
2-10% de la del transport en suspen-
sió valorat aproximadament en unes
100.000-120.000 t/a. Les arenes pro-
venen pràcticament només d'un 3%
de la conca no regulada pels embassa-
ments, superfície insuficient. Les
aportacions eren insuficients si es
consideren les 320.000 t/a què s'esti-
mava que es mobilitzaven a tot el lito-
ral del delta. A finals de segle, alguns
estudis van poder estimar entrades de
sòlids a Mequinensa de 2.100 t/d (to-
nes/dia) i descàrregues de 103 t/d, re-
tenció del 95%. Les entrades de sò-
lids a Riba-roja 1.875 t/d i descàrre-
gues de 1.111 t/d, retenció 41%, va-
lors considerats optimistes quan
plantegen mantenir-se a mitjà i llarg

termini.
Des del canvi de segle, la recerca con-
tinua. Es confirmen pluges d'intensi-
tat superior als 20 mm/h amb capaci-
tat d'erosió a la zona central de la con-
ca, mentre que intensitats inferiors
només desplacen material per ser ero-
sionat en situacions de tempesta. Es
quantifiquen aportacions totals de 16

embassaments dreta i esquerra de la
meitat oriental de la conca en
10.900,000 t/a, dels quals arriben a
Mequinensa 6.400.000 t/a i a Riba-ro-
ja 1.050.00 t/a. Però que, a causa de la
reducció d'avingudes i els cabals mit-
jans, condicionats pels cabals ecolò-
gics, es limita la capacitat de trans-
port de sediments. Darrerament s'-
han valorat en uns 15 hm3 els sedi-
ments retinguts en els 29 km de l'em-
bassament de Riba-roja. 5 hm3 en 5
km a la cua, 5 hm3 en els 7 km pro-
pers a la presa i la resta repartits en 17
km centrals. La textura dominant del
sediment és Ilim argilós de 25 micres,
localment de 45-100 micres. Tot i que
no s'aporten dades concloents, es diu
que el contingut en plom és de con-
centració baixa, níquel i coure estan
pròxims al llindar, el crom supera el

llindar a tot l'embassament però no
arriba a manifestar toxicitat. Fins al
moment, l'embassament de Riba-roja
no és el de Flix. Actualment continua
la recerca, fet important amb la
problemàtica existent al delta, de ma-
nera que s'acabaran actualitzant les
dades disponibles i es podran sugge-
rir alternatives.
Tanmateix, si els sediments que
s'han de transportar al delta són els
de Riba-roja, podem fer alguna
aproximació amb les dades disponi-
bles fins al moment. Condicions:
cabal de 150 m3/s al riu fins a l'As-
sut. 50 m3/s derivats als canals. 100
m3/s continuen pel riu fins a desem-
bocadura. La capacitat de transport
només afectarà els materials més
fins que poden ser transportats en
suspensió. Els canals aportarien se-
diments a 250 km2 al delta durant 8
mesos a l'any, total 1036.8 hm3. Per a
cobrir amb 1 mm/m2 de sediment de
densitat 2.200 kg/m3 calen 2,2 kg/m2.
Per a cobrir els 250 km2 en calen

550.000 t. La descàrrega total de se-
diment necessària que ha de baixar
des de Riba-roja hauria de ser 0,75
hm3. Per tant, per a 1 mm/m2 als 250
km2 al delta el sediment dragat pro-
per a la presa serviria per a 6 anys,
en cas de 2 mm/m2 serviria per a 3
anys. En el supòsit de poder dragar
tot el sediment acumular podem
aplicar els productes necessaris per a
obtenir el resultat. En cas d'obrir les
comportes del fons, la quantitat de
sediment que baixaria no estaria
controlat i la majoria acabaria al
prodelta.
Arribaran els sediments al delta? Hi
ha solució per a la subsidència i re-
gressió en les condicions hidràuli-
ques actuals en la conca de l'Ebre?

EL DIBUIX DE LA SETMANA per Jokin Moya

Arribaran els sediments al delta?
MEDIAMBIENT

“La descàrrega total de
sediment necessària que ha
de baixar des de Riba-roja

hauria de ser 0.75 hm3”

Alvaro Arasa Tuliesa
Geòleg. Grup EbreRecerca.

Ajuntament d’Alfara de Carles
anunci

L'Ajuntament d'Alfara de Carles en la sessió celebrada el dia 15 de juny del 2017, va acordar un període d'informació pública relatiu a la
voluntat d'aquest Ajuntament d'aprovar una Ordenança que reguli les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració
responsable, al web municipal, així com al portal de transparència, de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de pro-
cediment administratiu comú de les Administracions Públiques, per un termini de 20 dies hàbils, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona núm. 135, de data 13 de juliol.

Posteriorment, l'Ajuntament en la sessió celebrada el dia 21 de setembre del 2017, ha acordat aprovar provisionalment l'aprovació de
l'Ordenança municipal núm. 23, reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable .

De  conformitat amb el que preveuen els articles  4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local;
els articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; l'article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local; i els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, l'acord d'aprovació inicial se sotmet a informació pública per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de
l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, dins el qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar, si
escau, al·legacions.

De no presentar-se al·legacions, l'acord provisional esdevindrà definitiu, publicant-se íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, al tauler d'anuncis i en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Alfara de Carles, 17 d'octubre del 2017. L'alcalde, Josep Mas Sabaté
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http://www.aguaita.cat/noticia/10593/video/viatge/captivador/vista/ocell/riu/ebre/al/seu/pas/territori 

 

 

Lo riu Ebre en vista aèria, regant les diferents poblacions ebrenques que hi ha al seu pas i, finalment, 

desembocant al Mar Mediterrani, on s’abraça al delta que surt del seu cos. Este es el motiu del vídeo que 

el productor audiovisual Èric Barberà ha creat fent un tribut al riu que rega estes terres. 

 

Unes imatges que ha embalsamat amb la música de Joan Rovira, primer cantant “Lo meu riu” i després, 

“Canvia”. Així, amb esta vista d’ocell a es fluix pel recorregut del riu, a vegades més ample i a vegades 

més estret, rodejat, en este tram, per camps de cultius i pobles d’història antiga.   

http://www.aguaita.cat/noticia/10593/video/viatge/captivador/vista/ocell/riu/ebre/al/seu/pas/territori
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/societat/6498-l-embassament-de-flix-obre-comportes-per-regular-el-cabal-ecologic-del-riu-

ebre?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=3402cac83d-

NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-3402cac83d-181399113 

 

 
Endesa ha obert comportes aquest dimecres per desembassar l’aigua del Pantà de Flix. Ho ha fet seguint el Pla de 
l’Ebre que regula el cabdal ecològic i el control de macròfits en el tram final del riu. Aquesta crescuda controlada es 
realitza dos cops l’any i aquest octubre ha estat afectada pel baix nivell de pluges que ha patit la conca de l’Ebre 
durant el període estival. Es calcula que a les nou del matí el cabal ha assolit els 1.000 m3/s per segon. 

 Els treballs per arrossegar els macròfits o plantes aquàtiques que s’acumulen al tram final del riu impliquen la 
coordinació de tres centrals de la Companyia, on s’ha deixat anar el volum necessari d’aigua des de Mequinensa i 
Riba-roja, per ordre de descens, perquè Flix, l’última de les centrals, pugui deixar anar l’aigua suficient per les 
comportes de la presa (en lloc de per les turbines, com és habitual) per garantir el manteniment mediambiental del 
meandre. 

Aquest cop, però, i a causa de la sequera d’enguany, l’esquema d’operació ha provocat, només, una punta de sortida 
i que ha estat de 1.000 m3/s enlloc de 1.200m3/s, com és habitual. Des de fa ja uns anys, i com a resultat d’un estudi 
realitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya juntament amb Endesa, es realitzen, en situació normal, 3 puntes 
de sortida de 1.200 m3/s per tal d’aconseguir una major arrencada de macròfits. 

Aquesta iniciativa per sanejar el riu es realitza de forma habitual dos cops l’any (a la primavera i a la tardor) i és en 
l’actualitat necessària per controlar la proliferació d’aquestes plantes aquàtiques que ocupen estacionalment el Baix 
Ebre. 

 

http://www.ebredigital.cat/societat/6498-l-embassament-de-flix-obre-comportes-per-regular-el-cabal-ecologic-del-riu-ebre?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=3402cac83d-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-3402cac83d-181399113
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