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RESUM 
 
 

El conreu de l’arròs és sens dubte un conreu amb un gran valor afegit dins de 
l’ecosistema aquàtic del Delta de l’ Ebre, per tot el que comporta el seu maneig. El 
sector arrosser, conscient d’aquest singularitat, ha manifestat la seva inquietud, de 
manera que des de que es va crear l’Estació Experimental de l’Ebre, ara farà vint 
anys, l’IRTA/EEE ha desenvolupat una tasca de Recerca, Experimentació i 
Transferència amb estreta col·laboració amb el sector arrosser i adreçada a un model 
de sostenibilitat. 
 
De cap manera es pot reflectir millor aquest model que enumerant les principals 
tasques que s’han dut a terme: 
 

- maneig integrat de l’arròs salvatge 
- estudi de l’adaptació de noves varietats d’arròs 
- estudi de la susceptibilitat a Pyricularia i descripció de la població del patogen 
- gestió del nitrogen 
- millora de la germinació i nascència de l’arròs 
- optimització de l’afillolat 

 
Mitjançant un correcte maneig d’aigua i sòl s’aconsegueix eliminar mecànicament 
l’arròs salvatge; les condicions particulars de clima i sòl han limitat el bon 
desenvolupament d’un nombrós grup de varietats tant locals com forànies; estem 
coneixent la població de Pyricularia que ens envolta, així com la reacció de 
nombroses varietats i apliquem el concepte de resistència de camp; la gestió del N és 
un tema que preocupa clarament al sector productiu: hem aconseguit rendibilitzar el 
conreu amb una gestió adequada del nitrogen; i ja per finalitzar, comencem dos nous 
projectes amb l’objectiu de millorar la germinació i nascència de l’arròs i optimitzar 
l’afillolat.  
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“Sostenibilitat, un concepte global i no únicament agroambiental” 
 Rafel Verdiell, Responsable Nacional del sector de l’Arròs d’UPC 

 

 

És bo tenir present la clàssica definició de sostenibilitat, continguda a l’informe “El 
nostre futur comú” (1987) de la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i el 
Desenvolupament, creada per l’ONU. En l’informe es defineix per primera vegada 
sostenibilitat: “Desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les 
necessitats de la generació present sense comprometre la capacitat de les generacions 
futures per satisfer les seves necessitats”. 

Com a Unió de Pagesos defensem la necessitat de definir paràmetres i adoptar mesures 
que s’acostin cada vegada més a aconseguir nivells de sostenibilitat. I és més, creiem 
fermament que la sostenibilitat no s’oposa al desenvolupament, sinó tot el contrari, el 
desenvolupament no te sentit si no és sostenible. 

Però el concepte de sostenibilitat no es pot definir únicament pels aspectes 
mediambientals ni pels aspectes agronòmics; el concepte de sostenibilitat comprèn 
també aspectes socials, econòmics, i de respecte dels drets humans. És a dir, no podem 
entendre com a sistema productiu sostenible un sistema que respecta determinats 
paràmetres mediambientals però no respecta unes condicions laborals dignes, o bé un 
sistema de producció ecològic o integrat que és econòmicament inviable; tots dos 
sistemes poden semblar a priori sostenibles des del punt de vista mediambiental, però 
no ho són globalment i per tant tampoc mediambientalment, des del moment en què 
s’impedeix l’activitat i de retruc cessen les externalitats que aporten. 

Per Unió de Pagesos és important aquest concepte ampli, global, de sostenibilitat, que 
podem assolir cercant el punt d’equilibri del sistema, a través del diàleg i el treball de 
totes les parts. 

La Comunicació de la Comissió  de 15 de maig de 2001 i el Consell europeu de 
Barcelona (15 i 16 de març de 2002) subratllen que l’estratègia de desenvolupament 
sostenible ha de garantir la coherència entre les diferents polítiques i els objectius a llarg 
termini de la Unió, prestant la mateixa atenció a les consideracions d’ordre econòmic, 
social i mediambiental. Finalment, el Consell europeu de Brussel·les de juny de 2005 va 
reafirmar els objectius claus del desenvolupament sostenible: la protecció del medi 
ambient, l’equitat i cohesió social, la prosperitat econòmica i el paper de la UE en 
aquest àmbit a escala mundial. Va recordar els principis rectors que han de servir de 
base per l’estratègia: foment i protecció dels drets fonamentals, solidaritat intra i 
intergeneracional, garantia d’una societat oberta i democràtica, participació dels 
ciutadans, les empreses i els interlocutors socials, coherència i integració de les 



polítiques, explotació dels coneixements disponibles, principis de cautela i de “qui 
contamina paga”. 

D’una altra banda, la Unió europea, amb diverses comunicacions sobre orientacions per 
una agricultura sostenible (1999), i sobretot amb l’aprovació de la darrera i recent 
reforma de la Política Agrària Comuna (2003), ha integrat les qüestions mediambientals 
en l’agricultura: bones pràctiques agràries i sobretot, CONDICIONALITAT 
(obligatòria) dels ajuts. La condicionalitat “condiciona” la percepció d’ajuts agraris al 
compliment de normes estrictes en matèria de bones pràctiques agràries, benestar 
animal, gestió de residus i higiene i seguretat alimentària. 

Acceptem aquests reptes. Però com a agricultors productors d’aliments demanem també 
un consum sostenible, una distribució sostenibe, demanem un ús sostenible dels 
combustibles i energies no renovables, demanem la sostenibilitat del mercat de 
proximitat i una obertura de fronteres a les importacions de països tercers sostenible per 
nosaltres i pels productors d’aquests països. 

 

 

 

 

 

 

 

Amposta, 16 de maig de 2006 



CAP A UN MODEL AGRONÒMIC SOSTENIBLE 
Enric Matamoros, DARP. 
 
 
En un marc de cultiu com el Delta de l’Ebre on el cultiu de l’arròs sembla insubstituïble 
, aquest ha de contribuir a la sostenibilitat del agrosistema, es per això que cada cop hi 
ha més legislació relacionada amb la protecció de les zones humides que afectem 
d’alguna manera al cultiu, i segurament es per això que també hi ha un recolzament als 
productors mitjançant ajuts que tenen a veure amb les pràctiques de cultiu habituals. 
 
Es en base a aquestes normatives que el Servei de Sanitat Vegetal ha tingut que 
esforçar-se per posar al servei dels productors mous mètodes de lluita que facin possible 
i rentable el cultiu de l’arròs i el compliment de la legislació i normatives que en ell 
incideixen. 
 
Es farà un repàs a les actuacions que s’han implementat en relació als tractaments 
col·lectius que es realitzen per al control de xilo, rossegadors i de la pudenta. En tots 
tres casos l’actuació conjunta de tots els productors i l’utilització de llindars de 
tractament possibilita un control adequat ( algun cop sense necessitat de tractaments ) i 
econòmic; a la vegada que la gran disminució de productes utilitzats fan possible una 
convivència de la producció de l’arròs amb altres activitats econòmiques en el Delta de 
l’Ebre. 
 
També es farà un repàs de les millores que s’estan produint en relació als controls de 
malalties fúngiques, de cranc roig i de males herbes. Aquestes millores, tant d’àmbit 
col·lectiu com individual, es van afegint a les anteriors i en conjunt contribueixen a una 
millora ambiental del delta de l’Ebre. 
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 Àrea 5: Cap a un model agronòmic sostenible. 
 
Camarles, 19 de Maig de 2006 
 
 
IDEES FORÇA DE LES PONÈNCIES 
 
 
Francesc Estorach, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, … 
 

- Un encàrrec. L’organització ens planteja un repte: reflexionar 
sobre el model agronòmic que avui se’l menja l’ arròs amb un 
seguit d’ avantatges i inconvenients del monocultiu. 

- Una invitació. Que s’ ampliï el debat de les alternatives als altres 
camps com la ramaderia i sobre el propi model: extensiu, artesà 

 
Mª del Mar Catalá, de l’Estació Experimental de l’Ebre – IRTA, ens 
ha parlat de la recerca agronòmica dels arrossars del delta de l’Ebre 
com un model de sostenibilitat… 
 

- Complicitat amb el sector arroser. El propi sector ha plantejat la 
necessitat de fer projectes per solucionar els problemes. 

- Solucions locals. Trobem solucions als principals factors que 
afecten a la producció amb criteris locals perquè siguin adaptades 
al Delta, a l’ entorn i a la butxaca. 

- Recerca també sostenible i transferible. Línies de recerca que 
coincideixen amb els objectius de sostenibilitat en problemàtiques 
concretes com el maneig de l’arròs salvatge, altres varietats, 
malaties, gestió del nitrogen, optimització de l ‘afillolat. 

 
Rafel Verdiell, de Unió de Pagesos, ens ha parlat de la 
Sostenibilitat, un concepte global i no únicament agroambiental … 
 

- Retorn als orígens. La sostenibilitat com a concepte global i no 
únicament agroambiental, tot i la important contribució de les 
mesures agroambientals. 
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- L’arròs multifuncional. Aliment, ambientalment per crear 
zones humides, menjador per les aus, gran filtre ecològic que 
també provoca una gran riquesa pesquera, contraresta la salinitat, 
paisatge… 

- Pes normatiu. Condicionalitat de la PAC. Tenim més de 18 
normatives que garanteixen la sostenibilitat agronòmica de l’ 
arròs…que cal millorar en alguns aspectes…(cranc)…i polítiques 
agràries de la UE rebaixades no sempre sostenibles en altres 
camps més enllà de l’agronòmic (la distribució, mercats, en molts 
aspectes socials) 

 
Enric Matamoros, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, ens ha parlat sobre com anar cap a un model agronòmic 
sostenible... 
 

- Cop de mà. Als agricultors i productors per a ser més competents 
en la producció de l’ arròs…col·laborant amb universitats i centres 
de recerca en estratègies de control de les malalties. 

- Sense pressa. No podem aconseguir resultats massa prompte, 
és un repte que cal desenvolupar conjuntament amb els 
agricultors.  

- Tenim bon “feeling” i bons exemples. El control de la pudenta 
amb col·laboració amb les cambres arrosseres ha mostrat que no 
cal fer tractaments, perquè els danys no tenen incidència 
econòmica o el control del xilo i l’ evolució dels tractaments en 
funció dels llindars ha contribuït a minorar el consum de 
fitosanitaris. 

 



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

INFORME TALLERS, Agost, 2006 

4 

 
CONCLUSIONS DELS TALLERS 
 
Taller A.  
Les mesures agroambientals de l’arròs i el cultiu ecològic de l’arròs 
Moderador: Xavier Carbonell Casadesús. Relator: Enric Matamoros 

 
 

Participants: 
 

Carles Aliau Bonet Enric Matamoros Valls 
Marcel·la Otamendi Escoda Rosa Trobajo Pujadas 
Cristina Callau Casanova Toni Canicio Albacar 
Rosa Mª Villalbí Ramón Cruelles Rosales 
Julia Mérida Conde Víctor Gimeno Sanz 
Núria Sanz Martí Pere Vidal 
Marga Estorach Patsini Manel Royo Roda 
Jordi Quintano Sanromà Inés Masip Curto 

 
 
Sobre el cultiu ecològic: 
 

 
1 AMPLIACIÓ DEL CULTIU ECOLÒGIC DE L’ARRÒS AL DELTA DE L’EBRE. 
 
Es planteja com a proposta que es vagi ampliant, d’una manera 
gradual i ordenada, la superfície dedicada a cultiu ecològic de 
l’arròs, incrementant la recerca i escollint els llocs adients on 
realitzar aquest tipus de cultiu. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- La raó fonamental d’aquesta proposta és que l’agricultura ecològica té 
menys impacte sobre el medi ambient i seria mes coherent amb 
altres propostes que s’estan fent al Congrés. 

 
- S’insta a l'Administració a què faci recerca per incrementar els 

coneixements i experiències en el propi territori sobre el cultiu 
ecològic. 

 
- Així mateix, el grup de treball confirma que cal escollir els llocs més 

adients on realitzar aquest tipus de cultiu, tenint en compte les 
interaccions amb el cultiu tradicional. 
 

- La demanda està creixent a bon ritme, especialment pels països del 
Nord, que no el poden produir. Actualment hi ha més demanda que 
oferta. 

 
- En tot cas, encara que no s’arribés al cultiu ecològic, es podria impulsar 

la modernització de l’agricultura sense necessitat d’utilitzar 



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

INFORME TALLERS, Agost, 2006 

5 

productes químics. 
 

- Del debat també es constaten algunes dificultats del conreu ecològic 
com són:  

- Dificultats en l’aplicació de certes tècniques (ex. L’ eliminació de 
males herbes). Quan resols una dificultat, n’ apareix una altra. 
- Interaccions amb els cultius no ecològics (ex. Tractaments 
aeris). 
- Elevada necessitat de mà d’obra. 
- L’ escassa recerca en cultiu ecològic o en cultius alternatius al 
conreu tradicional. 

 
 

2 POTENCIAR LA FORMACIÓ EN CULTIU ECOLÒGIC. 
 
Des del grup de treball es demana es promogui entre els pagesos la 
formació i l’ adquisició dels coneixements necessaris pel cultiu 
ecològic de l’arròs. 

 
 
COMENTARIS/OBSERVACIONS 

 
- Es tractaria de difondre les possibilitats existents per la formació en 

agricultura ecològica. Els objectius són bàsicament la transferència 
de coneixements. 

 
- Aquesta proposta hauria d’anar acompanyada de tasques de 

sensibilització, estimulant al pagès a traves d’exemples reals al 
territori i resultats visibles. 

 
- Recentment s’ha aprovat un projecte europeu (Leonardo). Es tracta 

d’un projecte de col·laboració amb altres països (França, Portugal, 
Italia,...) que contempla els primers cursos pilot a la tardor. 
 
 
 

3 PROMOURE ASSAJOS EN EL PROPI TERRITORI. 
 
Cal promoure assajos en el propi territori, de cara a sensibilitzar als 
pagesos i per adaptar els coneixements adquirits a la realitat de la 
comarca. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Perquè els resultats d’aquests assajos siguin extrapolables, 
possiblement caldria fer una distinció, dins del propi Delta, entre les 
zones més complicades agronòmicament (com ara la zona on 
treballa Riet Vell) i altres zones amb millors condicions. 
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4 INTRODUIR A LA LEGISLACIÓ LA POSSIBILITAT DE COMPAGINAR 
CULTIU ECOLÒGIC I CULTIU CONVENCIONAL EN EL CAS DE L’ARRÓS. 

 
Es proposa que es contempli la possibilitat de què no tota 
l’explotació hagi de fer cultiu ecològic, incrementant en tot cas les 
mesures de control. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Aquesta opció permetria l’augment del nombre d’agricultors en 

ecològic al facilitar el canvi a ecològic sense arriscar tota l’explotació 
 

- També s’haurien d’incrementar les mesures de control per evitar 
enganys. 
 

 
 
 
Sobre les mesures agroambientals: 
 
1 IMPULSAR LA DECLARACIÓ DE L’ARRÒS COM A CULTIU PROTEGIT A 

LA UE. 
 
Es planteja com una proposta de caràcter estratègic que a més 
resultaria un incentiu al cultiu sostenible de l’ arròs tant lligat al 
manteniment dels ecosistemes deltaics. 
 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Permetria el manteniment d’uns ajuts econòmics desvinculats de les 

mesures agroambientals. 
 
 
 

2 REVISAR LES MESURES AGROAMBIENTALS. 
 
Donat l’interès específic de l’arròs com a cultiu agroambiental, 
caldria fer una revisió de les mesures actuals i fer les modificacions 
que convinguin per a que serveixen realment pels objectius 
mediambientals cercats. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Actualment, hi ha alguns compromisos a les mesures agroambientals, 

com ara el soterrament de la palla, que semblen ser contraproduents als 
objectius i d’altres, com ara els nivells màxims de nitrogen, que no està 
garantit el seu control i compliment. Per això es proposen una seguit de 
modificacions o de nous compromisos a les mesures agroambientals 
de l’arròs, com ara: 
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- Fer recerca sobre l’efecte de cremar la palla. Que es 
plantegi poder cremar la palla, o recollir-la per altres usos, per 
motius ambientals. Es recorda que actualment  

- Establir controls en les pèrdues de nitrogen 
- La possibilitat d’incrementar l'import de les mesures lligat a 

un augment dels compromisos 
- Fer una diferenciació respecte a aquests ajuts segons les 

zones (lligat, p.ex. a la Xarxa Natura 2000). 
 
- Els valors afegits d’aquests ajuts estan clars i tots els participants en 

aquest grup estan d’acord en el seu manteniment per l’impacte positiu 
sobre les aus, la salinitat, etc, així com per recolzar el manteniment 
d’aquest cultiu. 
 
 
 

3 MÉS INFORMACIÓ I FORMACIÓ DIRIGIDA ALS AGRICULTORS SOBRE 
LES MESURES AGROAMBIENTALS 

 
Com a eina per afavorir el compliment dels compromisos 
ambientals, caldria mes informació dirigida a l’agricultor sobre les 
mesures agroambientals i els seus requisits. 

 
 
 

4 ALTRES MESURES DE CARÀCTER AGROAMBIENTAL 
 
Es proposen des del grup de treball altres mesures concretes que 
es podrien aplicar al cultiu de l’arròs. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
Concretament, es proposen, entre altres: 

 
- Incloure mesures específiques en terres extremadament difícils de 

cultivar. 
 
- Incorporar la possibilitat de realitzar tractaments alternatius amb 

Bacilus. 
 

- Control del cranc de riu. 
 
- Control d’altres espècies al·lòctones. 

 
- Plantació d’arbres. 
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5 VALORAR L’ INTERÈS D’ACTIVAR DELTAMED COM UN ORGANISME DE 

DEFENSA DEL DELTA. 
 
De manera complementaria als canals existents a la pròpia 
Administració per la defensa dels Deltes, es planteja activar 
Deltamed com a organisme de defensa  dels deltes de la 
Mediterrània. 

 
 
 

6 PROMOURE LA COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES LLIGATS A LA 
PRODUCCIÓ EN UN ESPAI NATURAL. 

 
Es proposa a l’Administració un recolzament a la promoció dels 
productes deltaics lligats a l’espai natural. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Seria una manera de rendabilitzar la producció en un lloc amb 

restriccions mediambientals. 
 
- Es tractaria de vendre els productes deltaics amb el valor afegit del 

Delta (Parc Natural, Aus, costa,...) 
 
 

 
7 OPTIMITZACIÓ I MILLORA DELS TRACTAMENTS AERIS. 
 
De cara a minorar els impactes actuals d’ aquests tractaments, 
també s’ha proposat l’optimització i millora dels tractaments aeris i 
l’ increment del seu control. 
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Taller B.  
Alternatives al cultiu de l’arròs. 
Moderador: Francesc Gutierrez. Relator: Rafel Verdiell 

 
 

Participants : 
 

Josep Canicio Querol Josep Bertomeu 
Josep Aragonés Antoni Espanya Forcadell 
Alba Ballester Ciuró Pau Alomà Llosa 
Rafel Verdiell Oscar Cid Favà 
Ignasi Ripoll Mechó Margarita Wessels 
Francesc Estorach Fatsini Sara Díaz Roig 

 
 
Propostes estratègiques: 
 

 
1 ACTUALMENT NO HI HA CAP CULTIU ALTERNATIU A L’ARRÒS. CAL 

MILLORAR LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I PROTEGIR-LO. 
 
El cultiu de l’ arròs té un alt valor ambiental, paisatgístic i fins i tot 
identitari que  segurament cap altre conreu pot substituir. És imatge 
de territori i això també comporta que el turisme s’hi senti 
identificat. Actualment el model agronòmic del delta passa 
necessàriament per l’arròs. Caldran mesures més encaminades a 
protegir-lo que a cercar-ne alternatives. 

 
 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- No hi ha cap altre cultiu que s’adapti al territori del delta tant com l’arròs. 
La principal alternativa a l’arròs és arròs de més qualitat.  

 
- Les alternatives com el cultiu d’horta no s’han acabat de consolidar i 

són molt minoritàries (al nord del delta: Camarles, l’Aldea). 
 

- El cultiu de l’arròs necessita grans extensions de terreny i això fa difícil 
compatibilitzar-lo amb altres cultius. 

 
- Les alternatives al cultiu de l’arròs depenen del mercat, de la societat, 

de les necessitats i haurien de complir la seva funció ambiental, la 
qual cosa no és gens fàcil. 

 
- Cal protegir l’arròs com a producte pel seu valor afegit ambiental i 

d’aquesta manera fer-lo més viable, així com millorar la seva 
comercialització. Es recorda que el 60% de la producció de l’arròs al 
Delta se’n va cap a indústries d’ altres zones. De l’arròs que es queda a 
les cooperatives, el 80% es ven a través de marques blanques i només 
un 20% es comercialitza amb marques pròpies. 
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- Cal potenciar la denominació d’origen de l’arròs del delta i fer entendre 

que comprant arròs del delta contribueixes a un paisatge i una 
riquesa ambiental pròpia. Els visitants del delta podrien ser clients 
potencials del nostre arròs i transmissors dels seus avantatges. 

 
- Es constaten també algunes dificultats com ara: 

 
- Actualment el cultiu de l’arròs no és rendible per sí sol i depèn de 
les ajudes de la Unió Europea. De les 3000 persones que 
demanen ajuts només 200 viuen estrictament de l’arròs (tot i que 
n’hi ha altres  que viuen indirectament d’aquest cultiu). 

 
- Aquest model agronòmic possiblement no és prou sostenible. 
Podrem mantenir-lo més temps?. 
 
- No s’aprofita suficientment el flux de visitant al delta (entre cinc- 
centres i vuit-centes mil persones l’any) per a comercialitzar el 
nostre arròs. El model d’agrobotiga no funciona. 

 
 

 
2 CAP A UN POSSIBLE MODEL DIFERENCIAT EN TRES ZONES 
 
Des del DARP es proposa a mig termini una diferenciació d’usos en 
tres zones: 
 - La zona alta (Camarles, l’Aldea, etc.) a la que se li podria 

donar usos alternatius com l’horta, plantes aromàtiques, etc. 
Aquí seria on més fàcilment es podria substituir l’arròs. 

 - La zona intermitja, que es mantindria com a zona de cultiu 
predominant de l’arròs. 

 - La zona baixa i costa, on podrien cercar-se alternatives o 
activitats complementàries a l’arròs a partir del turisme, 
cases de pagès, etc. 

 
Tot i que el plantejament de la proposta és gradual i no excloent va despertar 
molta resistència entre el sector agrari. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Aquesta distribució recupera la història del delta quan aquestes 
zones ja estaven definides i a la part baixa es feien les salines, a la 
intermitja pesca i a la més alta ramaderia i cultius forestals. 

 
- Aquesta proposta permetria no dependre exclusivament d’un sol 

cultiu. 
 

- No és una proposta viable perquè serà molt difícil plantejar a un pagès 
que pel fet de tenir les terres a tal zona ja no pot cultivar l’arròs.  
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Propostes especifiques: 

 
Malgrat les dificultats per parlar d’alternatives al cultiu de l’arròs, es van 
plantejar una sèrie de propostes concretes, enteses més com a 
complementàries a l’arròs que com a alternatives substitutòries. Moltes 
d’aquestes propostes estan per desenvolupar i encara avui la seva viabilitat 
presenta molts interrogants ?¿: 

 
- Plantes energètiques ubicades a les parts altes. 
 
- Compaginar el conreu de l’arròs amb una activitat turística. 
 
- L’horta ecològica 
 
- El conreu del calçot 
 
- Potenciar la ramaderia 
 
- El conreu de plantes autòctones, aromàtiques, medicinals, etc. 
 
- Potenciar les xarxes d’agrobotigues i millorar la seva eficàcia. 
 
- Cultiu d’algues 
 
- Aprofitar el cranc roig com un valor estratègic paral·lel.  
 
- El conreu de l’anguila als arrossars.  

 
 


