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El Delta de l'Ebre és una de les zones més preuades del nostre ecosistema, però també 

una de les més amenaçades pel canvi climàtic. Es preveu que durant aquest segle la 

superfície del Delta de l'Ebre vagi desapareixent fins a un 45%, i que quedi per sota 

del nivell del mar, un fet que es deu principalment a l'enfonsament natural de la plana 

deltaica que a més es veu incrementat per la retenció de sediments en els 

embassaments, i per la pujada del mar produïda pel canvi climàtic. Tots aquests canvis 

al Delta provoquen que hi hagi una pèrdua de superfície i, amb la salinització, també 

hi hagi pèrdua de cultius i afectacions a la biodiversitat. 
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Amb l'objectiu d'adaptar i intentar minoritzar els efectes del canvi climàtic al Delta de 

l'Ebre va néixer el projecte LIFE + Ebre-Admiclim, en el qual prenen part el Consorci 

d'Aigües de Tarragona (CAT), l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries 

(IRTA), l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la Universitat de Còrdova (UCO), 

l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), l'Institut Geogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC) i la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l'Ebre. 

  

L'objectiu del projecte Admiclim 
Aquest projecte planteja accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic al 

Delta de l'Ebre, una zona molt vulnerable a la pujada del nivell del mar i a la 

subsidència. L'enfocament del projecte LIFE + Ebre-Admiclim és pioner i no s'ha 

aplicat mai fins al moment a la Unió Europea, pel que és innovador a escala 

internacional, i l'enfocament que posa sobre la taula consisteix en una gestió integrada 

de l'aigua, el sediment i els hàbitats (arrossals i zones humides) amb l'objectiu múltiple 

d'optimitzar l'elevació del sòl aportant sediment inorgànic i matèria orgànica, reduir 

l'erosió de la costa, augmentar l'acumulació de carboni al sòl, reduir les emissions de 

gasos d'efecte hivernacle i millorar la qualitat de l'aigua. 

  

 

Imatge d'una injecció de sediments a la xarxa de canals de reg.  | ADMICLIM 

  

D'aquesta forma es vol demostrar la viabilitat de restaurar el flux sedimentari 

permanentment, tant des d'una planta potabilitzadora d'aigua de l'Ebre amb el Consorci 

d'Aigües de Tarragona, com dels embassaments del tram final del riu, pel que primer 

de tot és necessària una bona avaluació de la capacitat de transport que té el riu i els 

canals de reg. D'altra banda les accions pilot de mitigació també se centren en els 

arrossals i les zones humides, i volen optimitzar les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle, i captar el carboni i els nutrients i l'augment del sòl. Durant les proves pilot 

http://www.lifeebroadmiclim.eu/es/
http://www.ccaait.com/es/
http://www.ccaait.com/es/
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que s'estan duent a terme amb aquest projecte s'han aplicat a les parcel·les d'estudi 

l'equivalent en quantitat de sediments que s'hauria acumulat en un període de 100 

anys, és a dir, 0,5 kg/m2. Tot i els resultats obtinguts durant el primer any del projecte, 

de moment s'ha pogut veure que la dosi de sediment empleat no afecta la producció 

d'arròs dels camps, i tampoc s'ha vist que hagi afectat la producció l'ús d'un fertilitzant 

mineral o de gallinassa, pel que tot sembla apuntar que aquesta aportació de sediments 

als camps podria utilitzar-se com una mesura per disminuir l'efecte de la subsidència 

sobre el Delta de l'Ebre. 

  

El projecte és de vital importància per salvar el Delta, i és que es tracta d'una nova 

estratègia d'adaptació enfront la política habitual d'adaptació de la costa mitjançant 

dics i bombes que comporta una dessecació de la plana deltaica, i també una gran 

despesa econòmica d'execució i manteniment, així com un gran impacte ambiental, pel 

que amb l'acceleració de la pujada del nivell del mar aquesta estratègia resultarà 

inviable a mig i llarg termini.  
 


