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2017.12.07  Dossier de premsa 

IMAGINA RADIO 

http://www.imaginaradio.cat/2017/12/05/el-cat-redueix-fins-a-un-15-els-costos-energetics-2/ 

 

El Consorci consolida així el projecte SAOOEC “Sistema Automàtic d’Operació amb Optimització 
Energètica al CAT” recuperant la inversió inicial d’1,2M d’euros feta entre l’any 2014 i 2015. El 
SAOOEC funciona a través d’un software, creat per una empresa neozelandesa que s’ha implantat 
amb èxit a 16 instal·lacions del món. A De Bon Matí hem entrevistat el director-gerent del CAT, Xavier 

Pujol.  

Reproductor d'àudio 
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2017.12.13  Dossier de premsa 

EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/economia/6986-s-inicia-la-recuperacio-del-cami-de-ronda-dels-alfacs-per-frenar-la-

regressio-del-delta?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=e7d80fb8b8-

NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-e7d80fb8b8-181399113 

 

 

El Ministeri d'Agricultura construirà una mota, una elevació de terreny de poca altura, que ha 
d'evitar les inundacions a la badia dels Alfacs, al delta de l'Ebre. La mota se situarà al llarg del 
límit nord de la badia on també s'hi habilitarà un camí de ronda. 
L'actuació té un pressupost de 863.000 euros i s'executarà en dos mesos. Les obres 
s'estenen als termes municipals de Sant Carles de la Ràpita i Amposta, al Montsià, i són la 
primera fase del projecte de millora mediambiental d'aquest marge deltaic dels Alfacs. 
Aquestes mesures s'implementen per adaptar la plana deltaica al canvi climàtic i a l'increment 
del nivell del mar. 
  
El camí de ronda que s'habilitarà a la zona nord de la badia dels Alfacs permetrà recuperar i 
gaudir aquest tram de costa al delta de l'Ebre. L'actuació es farà entre el desguàs de la 
fortalesa àrab i la Torre de Sant Joan. Les obres han de començar el 25 de gener i el termini 
d'execució de l'obra és de dos mesos. 
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2017.12.13  Dossier de premsa 

IMAGINA RADIO 

http://www.imaginaradio.cat/2017/12/12/el-ministeri-de-medi-ambient-fara-lelevacio-de-terrenys-a-la-badia-dels-

alfacs-abans-de-la-primavera/ 

 
 

El Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient construirà una mota, una elevació de 
terreny de poca altura, que ha d’evitar les inundacions a la badia dels Alfacs, al delta de l’Ebre. La 
mota se situarà al llarg del límit nord de la badia on també s’hi habilitarà un camí de ronda. L’actuació 
té un pressupost de 863.000 euros i s’executarà en dos mesos. Les obres s’estenen als termes 
municipals de Sant Carles de la Ràpita i Amposta, al Montsià, i són la primera fase del projecte de 
millora mediambiental d’aquest marge deltaic dels Alfacs. Aquestes mesures s’implementen per 
adaptar la plana deltaica al canvi climàtic i a l’increment del nivell del mar. 

El camí de ronda que s’habilitarà a la zona nord de la badia dels Alfacs permetrà recuperar i gaudir 
aquest tram de costa al delta de l’Ebre. L’actuació es farà entre el desguàs de la fortalesa àrab i la 
Torre de Sant Joan. Les obres han de començar el 25 de gener. 
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2017.12.13  Dossier de premsa 

TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/Medi_Ambient_fara_lelevacio_de_terrenys_a_la_badia_dels_Alfacs_abans_de_la_primavera/1

4044 

 

 

El Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient construirà una mota, una elevació de 

terreny de poca altura, que ha d'evitar les inundacions a la badia dels Alfacs, al delta de l'Ebre. La 

mota se situarà al llarg del límit nord de la badia on també s'hi habilitarà un camí de ronda. L'actuació 

té un pressupost de 863.000 euros i s'executarà en dos mesos. Les obres s'estenen als termes 

municipals de Sant Carles de la Ràpita i Amposta, i són la primera fase del projecte de millora 

mediambiental d'aquest marge deltaic dels Alfacs. Aquestes mesures s'implementen per adaptar la 

plana deltaica al canvi climàtic i a l'increment del nivell del mar. L'actuació es farà entre el desguàs de 

la fortalesa àrab i la Torre de Sant Joan. Les obres han de començar el 25 de gener. 
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