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Des de mitjans del segle passat, la demanda creixent d’aigua per al consum agrícola, 
industrial i de boca ha requerit de la construcció de grans embassaments; 
especialment en l’àrea de la Mediterrània caracteritzada per l’alta variabilitat del règim 
fluvial dels rius amb períodes de sequera i períodes de grans avingudes. Els 
embassaments interrompen el procés de transferència del sediment al capturar la 
totalitat del material particulat transportat com a càrrega de fons, i la major part del 
sediment transportat en suspensió (habitualment més del 90%). En conseqüència, 
aigües amunt de l’embassament es produeix la progressiva pèrdua de la capacitat 
d’emmagatzematge de l’embassament (per la colmatació del reservori), mentre que 
aigües avall, es produeix, entre d’altres, l’erosió del llit del riu amb el progressiu 
encaixament del canal, l’alteració del règim hidrològic “natural” i l’impacte en 
l’ecosistema fluvial (al modificar la hidro-morfològia de l’hàbitat fluvial). 
 
Actualment existeixen una sèrie de tècniques que permeten minimitzar els efectes dels 
embassaments. Grosso mode aquestes es poden classificar en tres grans tipus 
diferents: i) traspàs de sediment (“sediment routing”); ii) crescudes d’arrossegament 
(“flushing floods”) i, iii) dragatge i excavació de l’embassament. El primer grup 
consisteix en minimitzar la depositació de sediment dins l’embassament, és a dir, 
equilibrar el balanç entre la depositació i l’erosió de sediment aprofitant la força de 
l’aigua durant els episodis de crescuda. Les crescudes d’arrossegament consisteixen 
en la remobilització del sediment dipositat dins de l’embassament aprofitant la força de 
l’aigua amb l’obertura de les comportes de fons. E tercer grup consisteix en el 
dragatge del material mitjançant maquinària pesada. Algunes d’aquestes tècniques 
només han estat posades en pràctica i amb certes garanties d’èxit en àrees 
climàtiques amb característiques similars a les de l’àrea Mediterrània com són Israel i 
Califòrnia.   
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PROBLEMÀTICA COSTES DELTA DE L’EBRE

Problemes vinculats  a l’erosió costera.

Problemes vinculats al desenvolupament de la 
conectivitat i accessibilitat dels diferents escenaris 
litorals i fluvials d'influència marítima.

Problemes relacionats amb la protecció i/o 
restauració de zones d'interès natural.
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Problemes vinculats  a l’erosió costera.

Es un dels principals problemes del Delta de l’Ebre
Es percebut per la població de forma alarmant: les zones més 
erosives solen coincidir amb terrenys baixos que s’inunden 
per temporals i poden causar pèrdues de conreus.

Es un procés relacionat amb el balanç sedimentari i l’evolució
natural dels deltes.

Els fenòmens provocats pel canvi climàtic exigeixen una 
estratègia global.

COM AFRONTAR L’EROSIÓ-REGRESSIÓ DEL DELTA ES LA 
DECISIÓ MÉS ESTRATÈGICA AL D.E.
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TRANSPORT DE 
SEDIMENT A LA COSTA 
DEL DELTA DE L’EBRE

(Jiménez i Sánchez-Arcilla, 
1993) 

Taxes de transport 
longitudinal net de 
sediment i balanç
sedimentari (en 
103m3/año) al llarg de la 
costa del Delta de l’Ebre 
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Figura 1.2. Evolución de la línea de 
costa en la zona de Cap Tortosa en las 
condiciones actuales 

Figura 1.Esquema de transporte longitudinal 
neto de sedimento a lo largo de la costa del 
Delta del Ebro e incremento neto de volumen de 
sedimento por zonas.

Jiménez y Sánchez-Arcilla, (1993) . 
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Figura 1.1. Evolución de la línea de 
costa en la zona de la Punta y Bahía 
del Fangar en las condiciones actuales 

Figura 1.3. Evolución de la línea de costa en la 
zona de la Punta y Bahía de la Banya en las 
condiciones actuales

Jiménez y Sánchez-Arcilla, (1993) . 
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N

5 k m 
Zonas a lo largo de la 
costa del Delta del Ebro
en las que el impacto de 
tormentas ha generado 
procesos de erosión 
local muy importantes 
con roturas 
significativas del 
cordón de playa
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Rotura del cordón de 
dunas de la playa e 
inundación de la plana 
deltaica adyacente en la 
Playa de la Marquesa tras 
una tormenta en Febrero 
de 1996



Taller d’Enginyeria Ambiental, SL

Playa de la Marquesa/Restaurante “Los Vascos”

Playa de la Marquesa: 
estructura dunar rota por la erosión
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roturas

1 km

N

Apertura de 
brechas en la 
playa que 
conectan Los 
Calaixos con 
mar abierto tras 
la acción de una 
tormenta en 
Octubre de 1990 
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Diferencia en la acción 
del oleaje en la zona de 
Cap Tortosa sin (arriba) 
y con (abajo) marea 
meteorológica
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Rotura del Trabucador 
tras la acción de una 
tormenta en octubre de 
1990
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Llacuna de Les Olles

Llacuna de les Olles
Litoral en procés de tancament (dinàmica variable en pocs anys)
Necessitat de restauració de la llacuna i recuperació
d’ecosistemes llacustres i litorals
Gestió de l’aigua: estratègia aigua dolça-salada

MESURES:
Restauració de la Llacuna i recuperació de qualitat de l’aigua
Necessitat de modificar la gestió de canals respecte a la llacuna
Reconstrucció del cordó dunar
Recuperació de Domini Públic Maritim terrestre
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Peninsula del Fangar

Peninsula del Fangar
Zona d’aportació de sediments
Tancament de la badia interior del Fangar i aparició d’una nova 
llacuna litoral de grans dimensions.
Nova fletxa litoral

MESURES:
Restauració de les zones més degradades del litoral interior 
pensant amb la seva probable evolució.
Gestió de futur de muscleres i aqüicultura de marisc
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Platja de La Marquesa- P. Fangar

Platja de la Marquesa – Istme península del Fangar
Terrenys a la vora per sota nivell del mar.
Dunes destruïdes pel camí d'accés a la P. Fangar
Problema vinculat a l’accessibilitat i restauració d’un espai d’alt valor 
natural.
Fort impacte dels temporals de mar

MESURES:
Lligades a l'estratègia general de gestió de la Costa al Delta: protecció
versus adaptació al retrocés de la linea de costa.
Eliminació d’escolleres i reconstrucció de la platja (increment de la 
capacitat de dissipació de l’onatge): SUPOSA UN TRASLLAT DE L’EDIFICACIÓ EXISTENT.

Reconstrucció del cordó dunar
Estudiar un nou accés a la P. Fangar (CAMI EXISTENT)
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Riumar

RIUMAR
Acumulació de sorra molt important
Balanç sedimentari marí positiu i acumulació de sorra per 
eòlica (bon funcionament dels captadors de sorra)
Problema: urbanització en zona de dinàmica eòlica i formació
dunar

MESURES:
Possibilitat d’us com a dipòsit de sorra per correccions 
puntuals de zones en desequilibri.
Anàlisis d’alternatives a l’ocupació urbanística
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Garxal i Gola Est
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Illa de Buda i Gola de Migjorn

Platja de Buda i Gola Migjorn
Zones de trencament i d'erosió fins a 1Km al Sud de la gola de Migjorn
L’evolució natural de la línia de costa pot suposar el trencament  i 
desaparició a llarg termini del Calaix de Buda (decisió estratègica) i 
posteriorment de l’Alfacada.

MESURES:
Urgeix estudi de detall
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Barra del Trabucador

Barra del Trabucador
Zona erosiva i de trencament
Equilibri dinàmic propi d’una barra litoral lliure

MESURES:
En la línia de les que s’han executat
Eliminació d’obstacles
Recuperació de la naturalitat de la barra i gestió de la seva funcionalitat
Cal solucionar: accessos i línia elèctrica
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Punta de la Banya

Punta de la Banya
Inici zona mar obert erosiva
Posteriorment zona de creixement i acumulació de sediments
Gir lent i progressiu de la barra i de la punta de la Banya cap a l’interior 
de la Badia.

MESURES:
Plans de substitució d’espais i usos
Estratègies adaptatives al canvi
Procés lent, però poc tractable
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Costa interior Badia Alfacs
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Riberes de l’Ebre

Riberes de l’Ebre
Destrucció del bosc de ribera i ocupació de la ZMT
Fenòmens erosius:

• Desembocadura: relacionats amb navegació
• Aigües amunt: inestabilitat marges fluvials per ocupació

MESURES:
Plans de recuperació del domini Públic i zones de protecció i servituts
Estabilització de marges amb naturalització de pendents i vegetació de 
ribera
Recuperació Bosc de ribera i patrimoni
Via verda Fluvial
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RESUM  DE LA PONENCIA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA SUBSIDENCIA 
I ELEVACIO DEL NIVELL DE LA MAR 

Els deltes son sistemes geològics configurats d’una banda per la dinàmica i els aports 
fluvials i d’altra banda per la remodelació derivada de la dinàmica marina a l’entorn de 
la desembocadura. El fet de que els deltes estan integrats per material tous de 
granulometria fina (sorres i fangs) els fa morfològicament molt sensibles al canvis 
d’aquestes dinàmiques a curt i llarg termini. A curt termini, cal esmentar les riuades, i 
els temporals marítims. A mig i llarg termini els deltes es veuen fortament condicionats 
d’una banda, per la compactació i consolidació dels sediments aportats pel riu i per 
l’enfonsament del sòcol rocós, per sobrecarrega i  d’altra banda per les variacions del 
nivell mitjà de la mar lligades a les evolucions climàtiques i a la conseqüent variació de 
l’aigua acumulada sobre els continents en forma de gel. 
 
La mal·leabilitat dels deltes, en condicions naturals, els permet disposar de mecanismes 
naturals d’adaptació a un ampli ventall de variacions climàtiques naturals, tan pel que fa 
al regim fluvial de la conca, i al regim d’onatges i corrents marines, com pel que fa a les 
variacions del nivell mitjà de la mar . 
 
La gestió impròpia de les conques fluvials i dels deltes ha comportat diversos tipus de 
problemes.  Per una banda, s’està alterant el regim de cabals líquids i sòlids dels rius. 
D’altra banda, cal destacar la rigidificació del medi deltaic amb diverses infrastructures 
tals com carreteres, canals , dics, etc. dissenyats sense deixar espai a la dinàmica 
sedimentaria natural. Finalment, les modificacions antròpiques  del clima global a 
escala planetària, estan produint ja un increment del nivell mitjà de la mar a un ritme 
anormalment accelerat. Tot plegat dona lloc a una situació critica que ha començat a 
generar una sèrie de problemàtiques que seran greus en el termini d’alguns decennis, i 
que inexorablement faran insostenible la supervivència física dels deltes a llarg termini.  
 
Canviar aquesta dinàmica de insostenibilitat implica minorar en lo possible la tendència 
al canvi climàtic, lo qual no està sols en les mans del nostre govern, i molt especialment, 
quelcom que si està en les nostres mans: canviar el model de gestió de les conques 
hidrogràfiques. Cal una racionalització del règims fluvials, líquids i sòlids, adientment 
modulats des dels embassaments amb criteris de sostenibilitat dels sistemes fluvials. 
Òbviament el canvi de gestió dels embassaments te implicacions sobre els seus usos, 
agrícoles i energètics i conseqüentment implica uns costos majors que cal assumir i 
repecutir socialment.  
 
Els abastaments d’aigua a partir del embassaments, i l’energia elèctrica d’origen 
hidràulic, son recursos renovables, però, el sistema d’aprofitament hidràulic actual 
sovint no  es gaire o gens sostenible, en tant en quan els embassaments estan sent 
reblerts i perden capacitat de regulació, per culpa d’una gestió que ni te en compte la 
salut dels sistemes fluvials ni els deltes, ni te en compte ni repercuteix el cost de la 
pèrdua de capacitat dels embassaments ni la conseqüent pèrdua d’eficiència del sistema 
actual. Així doncs el sistema no es sostenible ni mediambientalment ni com sistema 
d’aprofitament del recurs hidric. La nova cultura de l’aigua deu d’anar mes enllà de la 
derogació dels grans transvasaments i en quan a la gestió hidrològica estem encara quasi 
be igual que fa deu anys. 
 
Toni Canicio 
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ÀREA 2. REGRESSIÓ, SUBSIDÈNCIA I GESTIÓ 
DE LES COSTES 
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 Àrea 2: Regressió, subsidència i gestió de les 
costes. 
 
Amposta, 6 de Maig de 2006 
Moderador del dia: Carles Loaso 
 
IDEES FORÇA DE LES PONÈNCIES 
 
 
Carles Loaso de l’ Agència Catalana de l’ Aigua 
 

- Moderador molt treballador. Una contextualització de luxe de les 
ponències establint els problemes de partida: subsidència, 
increment de salinitat, inestabilitat dels marges, reducció d’ 
exportacions d’aigües. 

 
Albert Rovira, de la Universitat de Lleida, ens ha parlat sobre la 
gestió dels sediments als embassaments i al riu … 
 

- Reclam d’ atenció. Més medis per veure i valorar els efectes dels 
embassaments. Enllaça amb la mancança que assenyalava 
Carlos de que hi hagi una unitat que estudiï la geologia i la 
hidrogeologia. La part que no veiem: el subsòl. 

- Equilibri trencat. Hem trencat l’equilibri i els balanços 
sedimentaris. Estan canviant les condicions naturals amb 
impactes hidrològics, morfològics i ecològics. 

- Propositiu. Ha valorat la pertinença de les diferents tècniques 
(traspàs de sediments, crescudes d’ arrossegament, dragatges i 
evacuació mecànica i el seu impacte). 

 
Gisela Loran, del Taller de Ingeniería Ambiental, ens ha parlat de la 
Regressió i la gestió de les costes … 
 

- Centrem-nos en l’ erosió física. Funcionament de la franja 
litoral, erosió costanera, conectivitat i accessibilitat als diferents 
escenaris fluvials i litorals, protecció i restauració d’ espais d’ 
interès natural. 
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- Estratègies globals. Gens fàcil de determinar ni de solucionar. 
Millorar coses, sí, però pels canvis reals en la regressió del Delta 
ens calen estratègies globals. 

- Retrat d’on som, al Delta. El balanç sedimentari no mostra una 
pèrdua significativa, identifica zones més erosives (marquesa, 
Buda, Trabucador) i planteja claus d’ intervenció per evitar l’ 
erosió costanera i aplicar mesures de restauració…12 exemples! 

 
Antoni Canicio, de Rietvell S.A., ens ha apropat a la problemàtica de 
la subsidència i elevació del nivell del mar en el delta de l’Ebre … 
 

- Invisibilitat aparent. La pujada relativa del mar i l’ enfonsament... 
ni és fàcilment visible, ni fotografiable i... afecta a tot el Delta! 

- Fenòmens polsants. En els règims del riu i en els grans cicles de 
canvi propis de les condicions climàtiques. 

- Mecanismes naturals d’ autoregulació. En les zones properes 
als rius, zones de desbordament, i també de la costa. ATENCIÓ: 
menys en les zones de les basses que no reben sediments ni del 
riu ni del mar…i les afeccions d’ un Delta urbanitzat i habitat. 

- Insostenibilitat física del Delta. Inadeqüació d’ algunes 
intervencions (com algunes defenses), més necessitats de 
drenatge i bombeig, increment dels costos de producció…Calen 
canvis en la gestió hidrogràfica. 
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CONCLUSIONS DELS TALLERS 
 
 
Taller A.  
La gestió dels sediments als embassaments i al riu. 

Moderadora: Sara Díaz Roig. Relator: Albert Rovira 

 
Participants: 

 
Victor Gimeno Sanz Marta Argues 
Carlos Loaso Susanna Abella 
Monte Garrido Ramon Cruelles 
Merce Pujol Rangel Josep Sabate Balsells 
Carmen Reverte Reverte Albert Rovira Garcia 
Emilio Miralles Pau Gimeno Ballester  
Ignasi Valdeperez Cugat Josep Joudri 
Nuria Sanz Marti Margarita Wessels 
 Rafael Sanchez  

 
 
Propostes: 

 
 

1 TRASPÀS DE SEDIMENTS 
  
Els participants fan una valoració de la pertinença de traspassar 
sediments amb la tècnica del by-pass. La mobilització d’ aquests 
sediments és important per evitar la regressió del Delta i  mantenir 
la dinàmica dels ecosistemes. 
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Primer s’ hauria d’acordar si és necessari o no el by-pass i els 
impactes reals que tindria. Alguns participants recorden que es tracta 
d’ un tipus d’ obra de gran magnitud i complexitat entre altres raons per: 

- la forta compactació 
- la possible acumulació de contaminants. 
- les dificultats de comunicació en un sistema de moltes preses 
(tot i que algú puntualitza que en realitat serien només dues 
preses les que es tindrien que gestionar). 
- el desconeixement que tenim d’ alguns aspectes lligats a la 
implantació de la técnica. 
 

- Entre els reptes a la seva implantació destaquen: 
- L’ estudi dels costos reals (econòmics i social) que es preveuen 
elevats i els beneficis afegits que se’n poden treure. 
- La garantia de restitució de la distribució natural dels tipus de 
sediment. 
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- els criteris i sistemes de gestió. 
- la possibilitat immediata que ofereix de solucionar els problemes 
de sediments al Delta. 
 

- Per garantir l’arribada dels sediments es considera: 
- necessari fer-ho de forma  coordinada amb la gestió de l’aigua 
al Delta. 
- La mobilització d’aquests sediments és important per evitar la 
regressió i també per a mantenir la dinàmica dels ecosistemes. Ho 
hauríem de fer lentament per a què sigui el propi riu el que poc 
a poc vagi gestionant els fangs. 
- convenient que s’ impliqui a les empreses més directament 
relacionades (extractores, hidroeléctriques,..) així com també 
administracions i ciutadania. 

 
 
 

2 CRESCUDES D’ARROSSEGAMENT 
 
Es contempla la possibilitat de facilitar crescudes aigües amunt de 
l’ Ebre que aportin sediments al Delta. 
 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Aquesta tècnica requeriria parlar de crescudes des d’aigües amunt 

...possiblement des del Segre.  
 
- Si que hi ha estudis sobre les crescudes petites, però no sobre les 

grans crescudes. 
 
- Caldria vigilar el possible impacte negatiu dels fangs sobre els rius i 

sobre la dinàmica natural d’ inundacions. La mobilització dels  
contaminants també s’haurà d’ estudiar. 

 
 
 

3 DRAGATGE I EXCAVACIÓ DE L’EMBASSAMENT 
 
Una altra possibilitat es plantejar-se dragatges dels embassaments 
que servirien per mobilitzar sediments. 

 
 

COMENTARIS/OBSERVACIONS 
 

- Es podria plantejar políticament si es fa una bona anàlisi costos-
beneficis que incorpori el criteri d’ equilibri ecològic del riu. 

 
- Possiblement per mobilitzar sediments als embassaments es podrien 

aprofitar els mitjans utilitzats per al dragatge dels rius.  
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- Recrear les condicions naturals del riu de manera realista, 
suposa plantejar uns mínims (comptar amb un Q realista). 

 
- Una dificultat que tenim és que pràcticament no hi ha sediments aigües 

amunt pels processos històrics que s’ han donat a la conca, especialment 
les actuacions de restauració hidrològica - forestal. 

 
 

4 INJECCIÓ DE SEDIMENTS AIGÜES AVALL DE L’EMBASSAMENT 
 
Opció que planteja l’aportació directa de sediments al riu per sota 
dels embassaments com una variant de la mobilització dels 
sediments de la cubeta del vas plantejada anteriorment. 
 

 
SENSE COMENTARIS NI OBSERVACIONS 

 
 
 

5 GESTIÓ DE LA CONCA PER A QUÈ ARRIBI EL SEDIMENT AMB BONA 
QUALITAT 

 
Cal millorar la implicació de la Confederació Hidrogràfica en la 
gestió ambiental  integral de la conca que hauria d’incloure, a més 
de l’ aigua, altres elements com els sediments. 
 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- La Confederació Hidrogràfica no té la competència en la gestió 

ambiental de la conca, únicament consideren el sediment com factor 
hídric.  

 
- Una altre dificultat en relació a l’ arribada de sediments al tram final del 

Delta es que la gestió de l’últim tram de l’Ebre està en mans de les 
hidroelèctriques (amb el beneplàcit de la CHE). 

 
 
 

6 IMPLICAR A LES EMPRESES D’ACTIVITATS EXTRACTIVES I A LES 
HIDROELÈCTRIQUES 

 
Es considera que alguns agents fonamentals en la gestió dels 
sediments haurien de ser més presents en debats tan estratègics 
com aquests.  
 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Concretament es proposa la gestió compartida de les cues dels 

embassaments amb les empreses extractores i amb les 
hidroelèctriques (que es veuen beneficiades). Es podrien fer convenis 
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amb algunes d’ aquestes empreses (es parla de la zona de Lleida) , 
entenent que qualsevol intervenció orientada a incrementar la capacitat 
d’ emmagatzematge de l’ embassament beneficia a totes les parts i pot 
resultar inclús una alternativa a noves construccions. 

 
- Es comenta la possibilitat d’ activar mesures que incentivin  l’ 

extracció a les cues dels embassaments, tot i algunes incerteses com 
serien els costos finals que suposa, la qualitat de sediments que s´obtè, 
la possibilitat de recórrer a tècniques més agressives com els explosius.  

 
- També es comenta de no donar més concessions als llocs on de  

manera natural es podrien aportar sediments. 
 

 
 

7 MANTENIR LA VEGETACIÓ DE RIBERA 
 
Mantenir l’ efecte protector i estabilizador dels talussos que tenen 
els boscos de ribera sobre la llera del riu i les  finques i conreus. 
 

COMENTARIS/OBSERVACIONS 
 

- Es confirma la importància de mantenir els boscos de ribera com 
element essencial de l’ ecosistema fluvial, garant del funcionament 
del del riu i de l’ estabilització dels seus límits mòbils (les voreres  i 
els talussos).   

 
- La vegetació de ribera, en alguns llocs, és indicatiu dels canvis en el 

règim hídric esdevinguts al riu. En altres ocasions hi ha vegetació de 
ribera on no correspondria de forma natural. 

 
- Tenim el risc de què en lloc de mantenir la vegetació de ribera s’opti per 

alternatives més senzilles com seria una simple escullera com talús..  
 

- Existeixen uns límits legals, com el domini públic hidràulic, que haurien 
de servir per donar espai al riu.  La delimitació és molt complexa i no 
està feta i les opcions d’ intervenció són variades i necessiten 
concertació: creació d’infraestructures de protecció i indemnització a 
aquells que tenen drets adquirits (que poden remuntar-se a drets 
medievals sobre la propietat). 
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8 COMUNICACIÓ I REAPRENENTATGE A LA CIUTADANIA DE 

L’ASSUMPCIÓ DELS EFECTES DE QUALSEVOL ACTUACIÓ. 
 
Cal promoure la coordinació entre els organismes amb capacitat d’ 
actuació i corresponsabilitzar a la ciutadania en la gestió de cabals i 
sediments. 
 

 
COMENTARIS/OBSERVACIONS 

 
- La major coordinació entre els organismes que intervenen a la conca 

pot evitar conflictes.  
 
- Cal treballar conjuntament en la gestió dels cabals i dels sediments.  

 
- Explicar a la ciutadania que els mals usos de l’aigua els hem de 

pagar entre tots. Aquesta corresponsabilització passa per accions de 
sensibilització (prenent com a referència exemples reals com el cas de 
la desembocadura del riu Martín) i d’ informació a la població. 

 
- Els assistents consideren que els mètodes actuals d’informació i avisos 

són insuficients o no es donen amb suficient antelació. (Ex: informació / 
avisos / CHE del dia 4 va avisar en un dia d’antelació). Cal millorar 
aquests mecanismes  d’ informació i avisos per a què poc a poc la 
gent ho vagi assimilant.  
 

 
Propostes específiques (opcions concretes a zones concretes): 

 
Dragatge del riu cap al Delta amb un canal (navegació / regadiu) per moure 
sediments amb la restauració que vol fer el municipi. Es planteja que la 
proposta té una gestió complexa (precisar època, prioritzar navegació o 
regadiu, convèncer els municipis implicats...) 

 
Afegir el cost ambiental a la factura de la llum.  
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Taller B.  
Regressió i gestió de les costes. 

Moderador: Francesc Gutierrez. Relatora: Gisela Loran 

 
Participants: 

 
Javier Garriga Duach Josep Ferran Bel Querol 

 
Carles Aliau Bonet Nati Franch Ventura 
Anna Añó Luna Carles Ibáñez Martí 
Rosa Colell Sancho Lolita Vilavert Castellà 
Marcela Otamendi Escoda Iván Cartes Moreso 
Pau Alomà Llosa Manel Royo 
Imma Juan Franch Joan Pere Vidal Ferré 
Rafael Poyatos López -   Ignasi Ripoll 
Josep Ferran Bel Querol  
 

Marga Estorach Fatsini     
 

 
 
Propostes estratègiques: 

 
 

1 ABORDAR AMB URGÈNCIA SOLUCIONS A CURT, MIG I LLARG TERMINI  
TREBALLANT AMB PROVES PILOT.  

 
Hi ha una sensació generalitzada que ha arribat el moment d’actuar. 
Estem en temps de descompte i cal passar a l’acció amb certa urgència.   

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Treballar amb proves pilot ens permet conèixer directament els 
resultats de les línies d’actuació acordades i corregir-les en cas 
necessari.  

- Es poden abordar solucions a curt, mig i llarg termini. Val la pena 
prendre mesures encara que tinguin una vigència limitada o resolguin 
només parcialment el problema. 

 
- Les solucions no són fàcils, estem parlant de fenòmens d’una 

extraordinària complexitat: cal estudiar els efectes de determinades 
accions, que encara avui presenten moltes incògnites però que han 
d’integrar els comportaments naturals (lluitar contra la natura és una 
batalla perduda). 
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2 UNA GESTIÓ INTEGRADA 
 
Qualsevol solució passa necessàriament per una gestió integrada de les 
costes amb la de la conca hidrogràfica, i una millora en la coordinació de 
les diferents administracions que hi intervenen. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- S’ha de contemplar la problemàtica des d’una visió global de tota la 
conca. Per exemple, cal la implicació de les empreses 
hidroelèctriques per tal de fer possible la baixada de sediments pel riu 
des dels embassaments.  

 
- Hi ha solucions que depenen de més d’un estament públic i si no es 

treballa de manera coordinada es poden prendre decisions 
incorrectes, o que, intentant donar resposta a un problema concret es 
generin de nous. 

 
 

 
3 ATACAR LES CAUSES: FER QUE BAIXIN SEDIMENTS. 
 
La principal causa de la regressió del delta és la manca de sediments. 
Cal fer que baixin sediments pel riu i els canals per tal que es pugui 
contrarrestar l’efecte del mar. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Mai podrem frenar el procés de regressió que és connatural a tot delta, i 

més a un delta on no arriben sediments per l’acció de l’home. 
 
 
 

4 CALEN  ARGUMENTS TÈCNICS PER A LA PRESA DE DECISIONS 
POLÍTIQUES 

 
Part de la manca de decisions en l’àmbit polític i per tant en la manca 
d’actuacions al territori és que l’estament polític no compta amb informes 
prou argumentats i consensuats tècnicament i amb els necessaris 
estudis de costos. Es necessiten alternatives amb els seus pros i contres 
que puguin ser clarament impulsades i interpretades i que ens permetin  
avançar. 

  
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- La voluntat política serà imprescindible per cercar els acords 

necessaris i prioritzar les solucions més viables. 
 

- La complexitat de la situació i la manca de dades fiables en alguns 
paràmetres fa difícil arribar a un consens tècnic sobre les mesures a 
impulsar. 
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5 QUAN VAL EL DELTA?   
 
No es pot analitzar la problemàtica del delta des d’una visió purament 
econòmica. A l’hora de destinar-hi recursos cal tenir en compte el valor 
paisatgístic, identitari i sentimental del territori, no només la seva 
viabilitat o justificació en termes productius o econòmics.  El valor del 
delta va més enllà d’aquests aspectes. 

 
  

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- El delta és paisatge. Aquest valor li dóna singularitat i justifica la 
necessitat de posar-hi molts més recursos. 

 
- Si es té en compte només el pes demogràfic o econòmic del delta no es 

prioritzaran les inversions necessàries. 
 
 
 

Propostes específiques: 
 

SOBRE LA ZONA DE LA MARQUESA: 
 

Posar blocs submergits al davant per frenar la força del mar (trampa 
de sediments) 
 
Tornar a desaiguar a aquest punt el riu per poder frenar la regressió i 
guanyar terreny 
 
Fer un dic natural (dunar) que permeti mantenir la platja, com a 
element d’interès socioeconòmic 
 
Contemplar l’ interés de traspassar de sediments del Falgar a la 
Marquesa. 

 
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 
Sobre aquestes propostes, hi ha un consens generalitzat que cal que 
aquestes mesures siguin el més toves possible. Les accions que 
rigiditzen el terreny generen efectes en zones properes en poc temps. 
En aquest sentit es poden posar esculls menys pesants que els blocs. 
Respecte al traspàs de sediments des del Falgar a la Marquesa, es va 
veure que tenia un gran cost i és una mesura agressiva, encara que es 
podria contemplar com alternativa en certs llocs. 
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Taller C.  
Subsidència i pujada del nivell de la mar. 

Moderador: Xavier Carbonell Casadesús. Relator: Antoni Canicio 

 
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 PROMOURE LA COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA ENTRE LES 

CONFEDERACIONS HIDROGRÀFIQUES I LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
COSTES 

 
Es planteja com una exigència a l’ Administració Central la millora 
de la coordinació entre les confederacions i la Direcció General de 
Costes per abordar el problema de la subsidència i la pujada del 
nivell del mar. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Aquesta millora en la coordinació facilitaria centrar la lluita contra la 
subsidència no on es produeix, en el Delta, sinó on es genera (aigües 
amunt on es retenen els sediments). 

 
- També es constata que relacionats amb la subsidència hi ha dos 

factors principals. Un és el canvi climàtic, difícil de controlar, i un 
altre sobre el que tenim una capacitat més immediata d’ intervenció que 
és garantir la presència de sediments per a compensar l’ 
enfonsament i la pujada del nivell del mar. 

 
- Es proposa la possibilitat de canalitzar aquesta demanda a través de la 

Comissió de Sostenibilitat. 
 

- També es recorda que actualment existeix un marc legal, la Directiva 
Marc de l’Aigua, que empara una gestió més integral de les 
demarcacions hidrogràfiques. 
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2 CANVIAR EL MODEL DE GESTIÓ HIDROGRÀFICA 
 
El canvi de model de gestió de conca s’ha de concretar amb un 
canvi de model de gestió dels embassaments que son els qui 
regulen els fluxes d’aigua i de sediments al riu. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Els participants mostren unanimitat en destacar la importància del Delta 
com a “fusible” de la conca, la qual cosa equival a garantir la baixada 
de cabals líquids i sòlids per la desembocadura de l’ Ebre. Coincideixen 
en la necessitat d’ abordar amb urgència la gestió del tram inferior de la 
conca vigilant la quantitat d’ infraestructures fetes al tram superior, que 
poden condicionar l’arribada d’aigua i sediments. 

 
- Alguns també es plantegen una moratoria en la construcció d’ 

embassaments per tal de no consolidar drets abans de posar en 
marxa la Directiva Marc de l’ Aigua. En definitiva es vol evitar que s’ 
acabi tractant el tema del Delta massa tard, quan ja estiguin fets una 
sèrie de nous embassaments i aleshores sigui més difícil trobar les 
solucions pertinents. 

 
- Es considera que serien efectives algunes actuacions concretes a curt 

termini que suposessin un canvi de gestió dels sediments a nivell més 
directe. Es parla d’actuacions de manteniment com la neteja dels 
embassaments. 

 
 
3 PAPER CLAU DE L’ARROSSAR EN EL MANTENIMENT DEL VALOR 

AMBIENTAL DEL DELTA. 
 
Es destaca el valor mediambiental del conreu de l’ arròs i la 
contribució que té l’ infraestructura de reg i les àrees de conreu de 
l’arrossar en la lluita contra la subsidència, evitar la pujada del 
nivell del mar i afavorir la presència de fauna. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es proposa analitzar possibles contraprestacions econòmiques per la 
pagesia vinculades als valors ambientals resultants de l’ antropització 
del Delta. Concretament és relaciona el conreu de l’ arròs amb: 

- L’ alimentació de gran part de la fauna del Delta. 
- La presència de moltes aus per l’ efecte ambiental de la gestió 

de l’aigua. 
- La distribució dels sediments d’una forma altament eficient. Es 

parla inclús de coordinar-se amb les comunitats de regants per 
recuperar pràctiques com la del colmatatge. Es rememora la 
gestió que feia fins a principi del s.XX fins que es van construir 
les preses de Mequinença Riba-Roja. 

 
- Es reclama l’ aplicació d’ ajuts via mesures agroambientals. 
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- Es proposa fer un estudi per veure com gestionar millor les xarxes 

de drenatge. 
 
 

 
4 EXECUCIÓ D’ INFRATESRUCTURES TOVES DE DEFENSA DE LA COSTA 

A CURT TERMINI . 
 
S’ insisteix en la urgència posar en marxa actuacions relativament 
toves a la costa com a mesura provisional mentre no es prenen 
decisions a més llarg termini. 
 

COMENTARIS/OBSERVACIONS 
 

- Es recorda que des de l’ any 2000 existeix un informe, que es va 
encarregar a la Universitat Politècnica de Catalunya i que té la Direcció 
General de Costes, que proposava un pla de gestió de les costes que 
incloïa infraestructures de defensa toves i reversibles que donarien 
solució als problemes de curt termini, informe. 

 
-  L’ informe, sembla ser, que va quedar a l’ armari per raons polítiques 

lligades al desplegament del Pla Hidrològic Nacional. 
 

- Es comenten també els riscos d’ una artificialització excessiva del Delta. 
 
 
 
5 MAJOR IMPLICACIÓ INSTITUCIONAL . 
 
Es demana una major presència institucional de les 
administracions i estaments gestors del territori amb competències 
directes sobre els temes que s’ aborden, en aquest tipus de 
xerrades i conferències. 
 
 
 
6 PROFESSIONALITZAR L’ ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ PER 

DIFONDRE I FER VALER ELS ARGUMENTS TÈCNICS I CIENTÍFICS QUE 
PLANTEGEM. 

 
Es considera molt important fer arribar visió dels participants sobre 
el què ha de ser una gestió adient de la conca per aconseguir en el 
menor temps possible un canvi d’ actituds i mentalitats. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- S’ insisteix que els canvis en la gestió de la conca passen per un canvi 
de mentalitats de tots els agents i serveis que treballen a la conca. 
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- Si es professionalitza l’ estratègia de comunicació, serem més 
eficients en la difusió dels arguments científics la qual cosa ens 
permetrà revertir més prompte la mentalitat d’ alguns sectors de la 
conca. 

 
 
 
7 CREACIÓ D’ UNA RESERVA SEDIMENTARIA DINS LA CONCA DE L’ 

EBRE. 
 
Es planteja crear una reserva sedimentaria que funcionés com a 
zona pilot per establir un nou model de gestió. Es tractaría de 
cercar fórmules d’ aportació de sediments amb una garantia de 
qualitat. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Concretament , la part de la conca més propera a la serralada prelitoral 
catalana té materials argilosos i sorrencs (tous) i és també la que 
concentra unes precipitacions més fortes i tempestuoses de la conca 
degut a la gota freda. Es parla de que la part més propera a la 
serralada prelitoral de la conca del Segre  podria ser la més adient, i 
amb una superfície relativament petita permetre la màxima aportació de 
sediments per al Delta. 

 
- Es tractaria de probar-ne l’ eficiència, com a experiència pilot, i fixar 

unes aportacions el més ajustades possible per mantenir com a mínim 
la estabilitat física del Delta. 

 
 
 
8 REDISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES D’ INVERSIÓ EN GRANS 

INFRAESTRUCTURES CAP A MESURES QUE SUPOSIN UN AUGMENT 
DELS SEDIMENTS AL DELTA. 

 
Es planteja que molts dels diners que actualment es dediquen a 
grans obres hidràuliques a nivell de tota la conca es redistribuissin 
en actuacions més menudes que puguin ser més eficients en la 
gestió dels sediments. 
 

COMENTARIS/OBSERVACIONS 
 

- A més a més d’ aquesta redistribució de les inversions es demana que 
la societat s’ impliqui també econòmicament segons el tipus de 
model que finalment privilegiem. 

 
- Es reprèn en aquest punt la possibilitat d’ un reconeixement econòmic 

del paper clau de la pagesia en el repartiment dels sediments que 
finalment beneficia a tothom. 
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9 IMPORTÀNCIA DELS AIGUAMOLLS COM A ZONA D’ACRESCÊNCIA 

ORGÀNICA PER COMPENSAR LA SUBSIDÊNCIA. 
 
Es demana que en les zones naturals del Delta més vulnerables 
(aiguamolls naturals i canyissars), no d’ arròs, s’ afavoreixi l’ 
elevació del terreny per l’acresció orgànica com a sistema de 
compensació de la subsidència. 
 
 
 
 


