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Las obras hidráulicas suponen perturbaciones en los ríos que pueden alterar su régimen 
hidrológico, modificar el ciclo de nutrientes y actuar como trampa de sedimentos. El 
objetivo del presente trabajo era caracterizar la evolución en el régimen hidrológico del 
río Ebro en su curso inferior, utilizando para ello estadísticos hidrológicos que han sido 
citados en la bibliografía internacional por su presumible significado ambiental.  
Para llevar a cabo este estudio, han sido incorporadas series inéditas de caudales que 
han servido para ampliar y revisar a escala diaria los datos disponibles en los 
organismos oficiales, organizando las mismas en cuatro periodos históricos bien 
diferenciados por su nivel de desarrollo tecnológico y su intensidad en el uso del agua.  
Los resultados ponen de manifiesto que si bien el régimen hidrológico natural del río 
Ebro estaba caracterizado por una alta variabilidad, esta variabilidad estaba sujeta a 
patrones y valores umbrales bien definidos. Los primeros cambios hidrológicos se 
hicieron notar de forma significativa a principios de siglo por la amplia capacidad de 
derivación de los grandes canales de regadío que afectan principalmente a sus caudales 
mínimos. Con el incremento espectacular del número y capacidad de grandes embalses 
en la cuenca en la década de los años 60, los cambios hidrológicos afectan tanto al 
régimen de mínimos como a los caudales altos por efecto de la laminación de crecidas. 
En el periodo más reciente, unido a una mayor intensificación en el uso del agua en la 
cuenca, se observa la recuperación de los caudales mínimos, la minimización de los 
caudales medios, la eliminación de las crecidas y la desaparición de sus patrones 
estacionales históricos.  
 
SESIÓN TEMÀTICA: ST5 
PRESENTACION: ORAL 



 
El règim hidrològic i la qualitat ecològica 
 
Antoni Munné 
Àrea de Planificació per a l’Ús Sostenible de l’Aigua. Agència catalana de l’Aigua 
 
 
La caracterització de la qualitat hidromorfològica segons la Directiva Marc de l’Aigua (European 
Comission 2000), inclou l’avaluació de l’estructura física (morfometria fluvial i estructura del bosc 
de ribera), així com el règim de cabals associats als ecosistemes fluvials. La hidromorfologia és la 
base de qualsevol sistema fluvial, ja que és un element que estructura les comunitats i processos 
biològics que es donen en el sistema. Els rius es caracteritzen per ser sistemes dominats pel flux 
unidireccional de l’aigua, juntament amb les connexions laterals de ribera i amb el freàtic, i 
canvien constantment a causa de les variacions del cabal. 
 
El desenvolupament d’un protocol per avaluar la qualitat hidromorfològica és un requeriment per 
complir amb els objectius marcats per la Directiva Marc de l’Aigua, i ha de permetre 
complementar l’anàlisi de la qualitat integral del sistema (l’estat ecològic). Els cursos fluvials (rius, 
rieres i torrents) són sistemes de drenatge de les aigües continentals que, de manera natural, 
mostren una variabilitat i magnitud del cabal característiques de les condicions ambientals, 
climàtiques i morfomètriques de la conca. Aquesta variabilitat en la descàrrega de cabals 
circulants de la xarxa fluvial (el règim hidrològic) condiciona la morfometria i morfodinàmica del 
riu, l’habitabilitat física, i caracteritza l’estructura de les comunitats biològiques, i la relació entre 
aquestes comunitats al llarg del temps i l’espai. 
 
D’altra banda, l’aigua és un recurs indispensable per al desenvolupament i/o sosteniment de 
l’activitat humana. L’aigua, amb els usos consumptius (abastaments, regadius, alguns usos 
industrials, etc.), i els no consumptius (centrals de generació hidroelèctrica, força motriu, alguns 
processos industrials, etc.), és utilitzada i extreta del seu medi natural, amb la conseqüent 
alteració del règim de cabals circulants, i de l’estructura i el funcionament de l’ecosistema. 
 
En aquest context, l’establiment d’un règim de cabals de manteniment o cabals ambientals que 
circulin pels sistemes fluvials, s’imposa com a instrument imprescindible per permetre una 
correcta ordenació dels usos, que els faci compatibles amb la conservació i el manteniment d’una 
bona qualitat ambiental. Per aquest motiu, els cabals de manteniment es configuren com una 
restricció prèvia que s’ha d’imposar amb caràcter general als sistemes d’explotació. La qualitat 
ambiental que cal mantenir ha de tenir com a referent el bon estat ecològic del sistema, objectiu 
que s’ha d’assolir a tot tardar a finals de 2015, tal com preveu la Directiva Marc de l’Aigua. 
 
El paradigma de la naturalitat del règim hidrològic indica que el rang complet de variació intra i 
interanual del règim hidrològic, així com les característiques associades de temporalitat, duració, 
freqüència i taxes de canvi, són crítiques en el manteniment de la biodiversitat i de la integritat 
dels ecosistemes aquàtics. 
 
Les característiques de la hidrologia són útils i apropiades per avaluar la integritat de l’ecosistema 
al llarg del temps, per vàries raons: 
 

1. Moltes característiques abiòtiques de l’ecosistema fluvial varien d’acord a les condicions 
hidrològiques, incloent-hi l’oxigen dissolt, la temperatura de l’aigua, els sòlids en 
suspensió, la distribució de mides de partícules a la llera i l’estabilitat del substrat. 

2. A gran escala, la morfologia del canal i de la plana al·luvial ve determinada pels 
processos fluvials causats pel cabal, i especialment pels cabals elevats. 

3. En contrast amb els registres de monitoreig biològics, que són relativament curts i amb 
mesures estacionals, les sèries de cabal són molt més llargues, de precisió diària i 
disponibles per a una elevada varietat de rius (de 4 a 10 ordres fluvials), cosa que permet 
inferir de forma robusta l’efecte antròpic sobre els ecosistemes fluvials. 
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Calidad de las aguas en el tramo inferior del Ebro 
 
 
 
 
 Los trabajos que lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Ebro relacionados con la 
calidad de las aguas superficiales están encaminados a la verificación del cumplimiento de las 
Directivas Europeas referentes a los distintos usos del agua o a la contaminación causada por 
determinadas actividades. 
 
 La Red ICA (Red integrada de calidad de aguas) está formada por una serie de subredes, 
cuyo nombre se refiere a la finalidad de muestreo: aguas prepotables, zonas piscícolas, zonas de 
baño, red de nutrientes, de sustancias peligrosas de origen puntual y de origen difuso, red de calidad 
general. La red ICA mide parámetros físico-químicos y microbiológicos. 
 
 La mayoría de los datos de estas redes y sus resultados están a disposición del público en la 
página web www.chebro.es, apartado de Calidad de Aguas. 
 
 Actualmente todas estas redes están siendo adaptadas a las exigencias y nomenclatura de la 
Directiva Marco del Agua 2000/60/CE (DMA). Esta Directiva obliga a establecer programas de 
seguimiento del estado de las aguas. Los programas de seguimiento o de control en la Directiva 
Marco se han concretado en el control de zonas protegidas, el control operativo, el control de 
vigilancia y el control de investigación.  
 
 La Red de Control de Sustancias Peligrosas está implantada desde el año 1.992 y, 
actualmente, comprende 18 estaciones. La finalidad de esta Red es controlar la concentración de los 
compuestos de Lista I, de Lista II Preferentes y de la Lista de Sustancias Prioritarias, aguas abajo de 
los principales focos de emisión. El control exige la toma de muestras de agua, de sedimentos y de 
biota, habitualmente peces. La frecuencia de muestreo es mensual para las muestras de agua y 
anual para sedimentos y peces. 
 
 En las Estaciones de Ascó y Tortosa, ubicadas en el tramo inferior del Ebro, el control de las 
sustancias peligrosas en el agua es semanal. 
 
 La Red de Control de Plaguicidas está integrada por 9 estaciones y su finalidad es vigilar la 
contaminación causada por los plaguicidas aguas abajo de zonas principalmente agrícolas y 
comprobar el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos. 
  
 Además de las estaciones de muestreo puntual, a todo lo largo de la cuenca del Ebro 
funcionan sin interrupción 30 estaciones de alerta de calidad que envían sus datos al control de 
cuenca. Dos estaciones, Ascó y Xerta, están situadas en el tramo inferior del Ebro. 
 
 
 

Mayo-2.006 
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 Àrea 1: Règim hidrològic i qualitat de l’aigua al riu 
i al delta 
 
Amposta, 5 de Maig de 2006 
Moderador del dia: Carles Ibañez 
 
 
IDEES FORÇA DE LES PONÈNCIES 
 
Rafael Sánchez, de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics – IRTA, ens ha 
parlat de les alteracions hidrològiques al curs inferior del riu Ebre al 
llarg del present segle … 
 

- La història. Té un paper clau en la comprensió de les alteracions 
hidrològiques i ens ha donat situacions d’ avís: cabals mínims en 
moments de màxima demanda, hidropunts, minimització de les 
crescudes naturals i manteniment dels règims de cabals propis d’ 
l’ estiatge. 

- El constat científic. El règim de cabals actuals no reflexa el 
règim hidrològic propi de les especies i dels valors naturals de l’ 
Ebre. 

- L’esperança. A l’ Ebre existeixen recursos importants que es 
poden gestionar amb criteris ambientals i sense perjudicar 
interessos. 

 
Antoni Munné, de l’Agència Catalana de l’Aigua, ha entrat més a 
fons en les relacions entre el règim hidrològic i la qualitat ecològica 
del riu … 
 

- Nous vents. Canvis importants en la gestió i planificació de l’ 
aigua amb la implantació de la Directiva Marc de l’ aigua (gestió 
integrada, bon estat ecològic, racionalitat econòmica, participació 
pública). 

- Canviar de xip. L’ aigua deixa de ser únicament un recurs i passa 
a ser part indispensable del medi natural. Les alteracions 
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hidromorfològiques són tant importants com la qualitat físico - 
química. 

- Tenim deures. Operatius, com els plans de gestió de les 
demarcacions i estratègics com el d’ obrir diàleg amb la societat 
per veure quin model de riu volem. 

 
Luis Pinilla, de la Confederación Hidrográfica del Ebro – CHE, ens 
ha apropat a les activitats que s’estan desenvolupant relacionades 
amb la qualitat de les aigües … 
 

- Clar i cristal·lí. Ha presentat els mecanismes principals de control 
de qualitat de les aigües (superficials i subterrànies) a través de 
xarxes i del projecte SAICA . 

- Algunes alertes. Repàs detallat del grau d’acompliment per 
períodes de substàncies perilloses en aigües i sediments. Alguns 
avisos en la presència de certs metalls i plaguicides.. 

- Establir ponts. La integració de tota la feina feta en els nous 
plans de gestió de conca de la DMA. 
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CONCLUSIONS DELS TALLERS 
 
Taller A.  
Règim hidrològic i cabals ambientals. Gestió de cabals al riu Ebre. 

Moderadora: Sara Díaz Roig. Relator: Rafael Sánchez 

 
Participants: 

 
Inmaculada Juan Franch Alba Ballesta  
Fco. Curto Serrat Rosa Andreu Chavarria 
Ivan Cartes Mor eso Rafael Sanchez Navarro 
Rosa Colell Sancho Manuel Tomas  
Lolita Vilavert Castellà Jose Manuel Navarro  
Nati Franch Ventura Jose Montoya Hidalgo 
Emilio Miralles  Marti Soriano Lopez  
Montse Garrido Intó Nuria Cid Puey 
Genoveva Margalaf  Pere Josep Jimenez 
Jaume Porres Bel Josep Canicio Querol 

 
 
Propostes estratègiques: 
 
1 CAL UNA PARTICIPACIÓ SOCIAL REAL DES DEL COMENÇAMENT 

SOBRE EL MODEL DE RIU QUE VOLEM 
 
Cal incrementar la participació social des del principi, incidint en l’ 
acord inicial sobre el model de riu que volem, que integri 
paràmetres ecològics, econòmics i socials. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Cal obrir un debat social per arribar a un acord sobre què és el riu i les 
seves funcions (ambientals, ecològiques i socials). 

 
- En aquest debat, el règim de cabals és un dels temes clau que cal 

abordar, necessàriament des de la millora del coneixement científic. 
 
- La Directiva Marc de l’Aigua estableix una metodologia i una 

obligatorietat de participació social en l’elaboració dels Plans de Gestió 
de Conca. Cercaríem un debat sobre el model de riu que integrés a tota 
la Conca del riu Ebre. 
 

- Possiblement, respecte als interessos diferents que pot haver-hi sobre 
el riu, l’objectiu serà la compatibilització dels usos, però moltes 
vegades  s’ haurà de prioritzar. 

 
- Moltes vegades, es considera la participació social equivalent a 

l’exposició pública i no és el mateix. És necessari controlar els 
processos participatius.  
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2 MILLORAR ELS CONEIXEMENTS CIENTÍFICS, ESPECIALMENT PER A 
LA DEFINICIÓ DEL CABAL AMBIENTAL MÍNIM. 

 
És necessari incrementar els coneixements científics per poder 
definir correctament el cabal mínim i poder relacionar la quantitat d’ 
aigua amb el manteniment de l’ecosistema deltaïc, dels habitats, de 
les espècies i els usos actuals i futurs. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Aquesta proposta podria ser el punt de partida per al debat social, 
establint la definició del cabal ambiental a l’Ebre així com uns 
indicadors biològics i hidromorfològics. 

 
- La Directiva Marc de l’Aigua també pot ésser una oportunitat per a 

millorar aquest coneixement científic necessari per fixar les funcions 
ambientals, ecològiques i socials dels cabals ambientals. 

 
- Aquests estudis també integrarien l’estudi dels impactes del canvi 

climàtic en el regim hidrològic. 
 

 
 
3 MODIFICAR LA GESTIÓ DELS EMBASSAMENTS 
 
Millora en la gestió dels embassaments orientada disminuir els 
efectes negatius sobre el regim hidrològic 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es destaca com una proposta molt interessant en el context del riu Ebre. 
Complementant aquesta mesura, es planteja fer una anàlisi sobre la 
necessitat de tots els embassaments que ja hi ha. 

 
- L’ actual gestió a les preses està variant el regim hidrològic. Es recorda 

que molts dels embassaments es destinen únicament a la producció 
hidroelèctrica i es considera que els canvis en la seva gestió podrien 
generar altres beneficis 

 
- Cal millorar la gestió que en fa l’ òrgan competent, en aquest cas la 

Confederació. 
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4 MORATÒRIA DE LES OBRES HIDRÀULIQUES PREVISTES FINS QUE NO 

ES DEFINEIXI EL CABAL AMBIENTAL MÍNIM 
 
Es planteja que és inviable posar en marxa algunes iniciatives 
hidràuliques en el context de la Conca si encara no s’han definit les 
restriccions a complir. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Alguns assistents  proposen aturar la posada en marxa de les obres 
hidràuliques previstes en l’Annex II del Pla Hidrològic, fins que no es 
defineixi el cabal ecològic a assolir al tram final de l’Ebre. 

 
 

 
5 CAUTELA A l’ HORA  D’ATORGAR  NOVES CONCESSIONS HÍDRIQUES 
 
Es demana que es tinguin en compte les directrius de la Directiva 
Marc de l’Aigua quan s’ aprovin noves concessions.   
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Aquesta precaució evitaria contradiccions i dificultats a posteriori, en 
el moment d’ aprovació del Pla de Gestió de la Conca. 

 
 

Propostes específiques: 
 

Impulsar la restauració de riberes orientada a la millora del regim hidrològic.  
 
Encara que aquesta proposta no es va debatre tant intensament com la resta, 
tothom estava d’acord que calia optar seriosament per aquesta mesura de 
gestió tant a nivell de l’ Estat  com de les Comunitats Autònomes. 
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Taller B.  
Qualitat de l’aigua i estat ecològic del riu i del delta. Directiva Marc 

de l’Aigua. 

Moderador: Xavier Carbonell Casadesús. Relator: Antoni Munné 

 
Participants: 

 
Julia Mérida Conde Albert González Maria 
Sandra Gómez Castellà Alons Navarro Álvarez 
Noelia Fabra Navarro Marta Arques 
Susana Gómez Castella Nuno Caiola 
Toni Curcó Masip Rosa Trobajo 
Verónica López Robles Antoni Munné 
Pau Alomà Llosa Inés Masip Curto 
Susanna Abella  

 
 

1 APLICAR POLÍTIQUES PREVENTIVES PER PODER MANTENIR EL 
PRINCIPI DE NO DETERIORAMENT DE LES MASSES D’AIGUA. 

 
Es proposa l’aplicació immediata de polítiques preventives sense 
haver d’esperar la posta en marxa dels programes de mesures que 
acompanyaran al desplegament de la Directiva Marc de l’ Aigua. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- La Directiva Marc de l’Aigua fixa com objectiu pel 2015 l’ assoliment del 
bon estat ecològic. Però és fonamental prendre consciència que des del 
mateix moment de la publicació de la Directiva, el 22 de desembre de l’ 
any 2000, cal treballar i aplicar polítiques preventives per a què es 
compleixi el principi de no deteriorament de les masses d’ aigua. 

 
- Concretament es parla, com exemple, de fixar clarament per algunes 

llacunes un objectiu de bon estat ecològic. I per les altres llacunes 
que és impossible que assoleixin el bon estat fixat per la DMA,  garantir 
un tutelatge amb uns objectius clars de no deteriorament. 
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2 “EVITAR” LA DECLARACIÓ  DEL TRAM FINAL DE L’ EBRE, LLACUNES I 

BADIES COM A MASSES D’AIGUA FORTAMENT MODIFICADES  
 
Els participants acorden treballar conjuntament per no renunciar a 
assumir un bon estat ecològic de les masses d’ aigua del delta en el 
cas de què hagin estat declarades com a fortament modificades 
segons la Directiva Marc de l’ Aigua. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- La Directiva Marc té un article en el qual diu que algunes de les masses 
d’ aigua no caldrà assumir el cabal ecològic pel 2015, sinó que haurà d’ 
assolir el bon potencial ecològic, que és un pacte social, amb uns 
criteris establerts en el cas de què una massa d’ aigua sigui declarada 
com a fortament modificada. 

 
- Per tant es proposa evitar d’ incloure el tram baix del Delta, llacunes 

costeres i badies en la categoria de “fortament modificades” per tal 
de poder fixar-se com’ objectiu el d’ assolir un bon estat ecològic tot i 
que algunes d’ aquestes masses ja estan molt antropitzades. 

 
- Es constata que, especialment en el cas de les llacunes litorals i 

badies, el seu règim actual és completament diferent d’ un estat 
natural, ja que l’ activitat humana les ha modificades força (per 
exemple en la regulació de l’ entrada d’ aigua dolça) i que probablement 
assolir el cabal ecològic en el seu estat inicial és pràcticament inviable. 
Acceptant aquesta limitació, que obliga a incloure-les com a masses d’ 
aigua fortament modificades segons la Directiva, això no vol dir que s’ 
hagi de renunciar a mantenir uns criteris mínims... 

 
- Després hi ha els sistemes naturals, modificats per l’acció humana. S’ 

insisteix que no hem de perdre els criteris de protecció i conservació 
dels valors naturals d’ aquests sistemes naturalitzats al llarg dels 
anys de vincle amb una determinada activitat econòmica, 
independentment de la categoria de tipus de massa al que li assignem 
dins la Directiva, per mantenir una bona condició ecològica. 

 
- Protegir valors naturals i cabals ambientals pot generar certs conflictes 

d’ interessos, que cal gestionar, entre determinats sectors 
econòmics.  
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3 INTEGRAR LES POLÍTIQUES SECTORIALS PER ASSOLIR UN BON ESTAT 

ECOLÒGIC DE LES MASSES D’AIGUA.  
 
Tot i que la Directiva Marc de l’ Aigua fixa els grans objectius,  per 
ser eficients en la gestió de l’aigua és important d’ integrar les 
diferents polítiques sectorials com la política industrial, la política 
agrària, la política urbanística i de gestió del territori, per citar 
alguns exemples. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es parla d’alguns exemples concrets que afecten especialment al Delta, 
com són les mesures i els criteris agroambientals aplicades a la 
gestió dels camps d’ arròs, la gestió dels canals, les energies 
renovables, les minicentrals hidroelèctriques, el cas de Mequinensa, 
etc.. 
 

- Molts d’ aquests aspectes tenen relació directa o indirecte amb la 
gestió dels cabals ambientals i és fonamental coordinar-se per evitar 
algunes paradoxes. Se cita per exemple que de cara al compliment 
dels protocols de Kioto i coherent amb la promoció de les energies 
renovables pot tenir sentit derivar cabals cap a les hidroelèctriques però 
això pot entrar en conflicte amb el respecte als cabals de manteniment 
dels rius. De forma més institucional, ens podem trobar que mentre el 
Departament de Medi Ambient treballa per limitar o racionalitzar els 
consums d’ aigua el d’ Indústria promogui límits al consum energètic i 
augment de les fonts d’ energia renovable que suposin una derivació 
major de cabals del riu. 
 

- Aquesta decoordinació és percep associada a un cert “model de 
Desenvolupament indefinit” que ajuda poc. 
 

- Des de l’ ACA s’ha creat una comissió inter-departamental per posar 
en marxa la Directiva Marc de l’aigua i posar en evidència la 
transversalitat de les polítiques sectorials.. Tot just comença a treballar i 
compta amb representants de les diferents conselleries.  
 

- Hi ha la incògnita del finaçament. Fins ara es cobreix parcialment a 
través de projectes sectorials, com pot ser el cas d’ ECOMED, però  l’ 
assignació de recursos econòmics hauria d’ incloure’s en la 
redacció del Pla Integral. 
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4 REALITZAR UNA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ INTEGRAL DEL SISTEMA: RIU-

XARXA DE REG- LLACUNES – BADIES - MAR OBERT - ULLALS-
ARROSSARS. 

 
Tot i que la Directiva Marc de l’ Aigua ja ho preveu es remarca la 
importància de la conectivitat entre les masses d’ aigua i els 
paràmetres de qualitat i quantitat. 
 
 

COMENTARIS/OBSERVACIONS 
 

- Es constata que cada element del sistema es correspon a distintes 
categories de massa d’aigua de la Directiva: llacunes i badies com a 
aigües de transició, arrossars i desguassos com a sistemes alterats i 
com a tals els objectius de gestió diferiran. 

 
 

- Tot i això s’ insisteix en l’ aplicació de criteris agroambientals en la 
gestió dels sistemes alterats com arrossars, desguassos, xarxa de 
reg, etc per afavorir la compatibilitat amb la presencia de certa fauna. 

 
 
 

5 DESENVOLUPAMENT REAL DE LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA EN TOT EL 
PROCÉS D’ APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA.  

 
Es reclama una implicació de tots els agents que permeti un 
aprenentatge mutu i la incorporació del coneixement local a la 
planificació i gestió de les aigües del Delta. 
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Els reptes: hem d’ aprendre tots a participar i fomentar-ho tant des de les 
administracions com des de la societat. S’han de superar escepticismes, 
desconeixences mútues i intercanvis no correspostos. 

 
- L’ Administració ha d’aprendre com s’ha de fer la participació, entre altres 

coses, perquè te l’ obligació de fomentar-la derivada de l’ aplicació de les 
polítiques públiques. Té una certa responsabilitat de ser-ne promotora. 

 
- La participació ha de ser bi-direccional, activa i transparent. S’ ha de poder 

disposar de la informació necessària i aprofitar algunes eines que ja 
existeixen com les WEB, tot i ser conscients de les limitacions i insuficiència 
dels intercanvis virtuals. 

 
 



2on Congrés sobre Desenvolupament 
Sostenible i Conservació del delta de l’Ebre 

INFORME TALLERS, Agost, 2006 

11 

 
6 MILLORA I AUGMENT DE LA TAXA DELS INDICADORS DE QUALITAT 
DEL SISTEMA DELTAÏC.  
 
Si hem de diagnosticar l’ estat ecològic del Delta, del riu i dels 
sistemes associats hem de conèixer-lo millor i això passa per tenir 
una bona xarxa d’ indicadors de qualitat. 
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es constata que ens manca molta informació de com funciona el Delta, 
de com és la seva dinàmica. Aquest millor coneixement és el que ens 
permetrà evolucionar cap als objectius estratègics que ens marquem i 
fer-ne un seguiment, per exemple del règims de cabals i la seva 
variabilitat, de l’evolució de les especies vegetals al tram final del riu 
davant el progressiu augment de la salinització de l’ aigua, de la 
capacitat de depuració biològica i metabolització d’ elements 
contaminants. 

 
- Ja s’hi està treballant i existeixen ¿? estacions de control d’ 

indicadors de qualitat del riu i llacunes. 
 
 
 
7 AUGMENTAR LES ACCIONS DIVULGATIVES SOBRE COM FUNCIONA EL 

DELTA. 
 
Es planteja apropar el coneixement de tots aquests sistemes 
complexes a la gent del carrer amb models reduïts de finalitat 
divulgativa. 
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es planteja crear models reduïts, tipus maqueta, que estiguin a 
disposició del públic en general per facilitar la comprensió de manera 
senzilla i gràfica de com funcionen els deltes, els aports de sediments, 
d’ aigua, com s’ inunden els camps, com circula l’ aigua pels canals, 
com arriba a les llacunes i badies. 

 
- Es comenta el risc de què l’ eina no doni una visió massa “ingenieril” del 

funcionament del Delta. 
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Taller C.  
La gestió de l’aigua al delta. 

Moderador: Francesc Gutiérrez. Relator: Carles Ibàñez 

 
Participants: 

 
Luís Pinilla Clara Franch 
Roberto Martínez Carles Ibáñez Martí 
Paco Estorach Jordi Quintano 
Óscar Cid Jordi Roig 
Ramon Carles Jordi Prat 
Joan Lafont Mercè Mariano 
Javier Garriga Duach Toni Canicio 
Ramon Cruelles Mercè Mariano 
Núria Sanz  

 
 
Propostes estratègiques: 
 
1 RECONÈIXER LA FUNCIÓ AMBIENTAL DE L’ AIGUA A L’ARROSSAR. 
 
Cal considerar l’aigua utilitzada als arrossars no com el consum 
d’un recurs sinó com un valor afegit al Delta. Això fa de l’arròs un 
producte a protegir. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Aquest valor estratègic del cultiu de l’arròs ens obliga a protegir-lo, 
adequant i millorant els sistemes de producció, per tal que tingui una 
millor qualitat i es pugui millorar el medi. Cal considerar l’arròs 
producte protegit al Delta per a compensar econòmicament els 
esforços que calen per cultivar-lo de manera més sostenible. 

 
- Es recorda que l’aigua als arrossars contribueix a frenar la 

salinització. Funció “agronòmica” de l’ aigua (prevenció de salinitat). 
 

- Cal mantenir els nivells de regs actuals i si és possible augmentar-
los (més de 1500 m3/ha). Caldria també afavorir sistemes per 
aprofitar el retorn dels regs. 
 

- El Cultiu ecològic és molt difícil. El que cal és minimitzar l’ús de 
productes tòxics per tal de combatre les plagues sense perjudicar la 
qualitat de l’aigua. 

 
- Cal fer més recerca i transferència.  
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2  GESTIÓ INTEGRAL DE L’AIGUA 
 
La complexitat del Delta fa que calgui una gestió integral de l’aigua, 
ja sigui des d’un organisme únic o potenciant la coordinació en les 
institucions que han de prendre decisions de manera global i no 
parcial. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Cal simplificar la gestió, fer-la més operativa. Seria bo treballar per 
comissions temàtiques concretes, buscant la màxima eficàcia. 

 
- Cal un Organisme públic de presa de decisions sobre la gestió de l’ 

aigua al Delta, que tingui en compte tots els interessos.  
 

- Establir un sistema de coordinació i consens. Participació de tots els 
sectors implicats. Pressupostos. 

 
- Aquesta complexitat fa necessaris més estudis per conèixer la 

complexitat hidrològica i gestionar millor. Cal la implantació d’ una 
xarxa d’ indicadors per mesurar amb més rigor les necessitats i els 
efectes de les possibles solucions.  

 
- Cal combinar aquests estudis amb proves pilot. Hem de passar a 

l’acció. 
 

- Més que un sol organisme, cal una gestió més eficient del Delta. 
 

- No només són gestors de l’aigua els pagesos, també els caçadors. I 
se’ls ha ignorat del Consell de Sostenibilitat. Els caçadors haurien de 
tenir un paper a la gestió de l’aigua.  

 
 
 

3 OPTIMITZAR L’ÚS DE L’AIGUA 
 
Mantenir els desguassos a nivell més alt per garantir la qualitat de 
l’aigua i donar-li continuïtat (el curs de l’aigua és com el reg 
sanguini). Cal evitar l’excessiu drenatge. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- S’han d’habilitar les infraestructures que permetin el desguàs 
directe a les badies sense passar pels arrossars.. 

 
- Provocar 4 ó 5 crescudes artificials del riu a l’any. 

 
- Valorar la possibilitat de donar corrent a l’aigua de les dues badies. 
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- Transportar l’aigua a la mar brava per tal que es distribueixi millor. 
 

- Derivar l’ aigua de drenatge que va a mar obert fins a les badies. 
 

- Sistema de by-pass canal desguàs quan l’ aigua no entra als arrossars. 
 

- Impacte dels nivells freàtics dels drenatges : pitjor qualitat d’ aigües de 
dessecació hivernal, fragmentació hidrològica. 

 
 
 
Propostes específiques: 

 
Cercar alternatives als tractaments de larves quironònides per 
evitar l’ impacte tòxic. 
 
Millorar les mesures agroambientals. 

 
Estudi per conèixer les causes i aplicar mesures per evitar les 
mortandats de marisc a les badies (abril-juny i setembre-octubre). 
 
Impacte econòmic de la despesa energètica de les estacions de 
bombes. Funcionament més regular i permanent, però té més costos. 
 
Impacte del musclo zebra en la transparència de l’ aigua. Cal controlar 
les plagues, buidat de Ribaroja. 
 
Racionalitzar les muscleres, hi ha risc de sobreexplotació. 

 
 
 




