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Presentació
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, organisme
autònom de caràcter administratiu de la Generalitat adscrit al Departament
de Territori i Sostenibilitat i del qual en sóc el president, té com a objectiu
principal el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre; és per
això que totes les actuacions que es duen a terme van encaminades a
aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes d’actuació
que contribueixin a aquest desenvolupament.
En aquest sentit crec que és interessant destacar, entre les diverses accions
que duem a terme, la que fa referència al manteniment de la navegabilitat al
riu Ebre, així com també l’aposta que hem fet, a l’hora d’aconseguir recursos
europeus per dur a terme el projecte LIFE + Nature: MIGRATOEBRE que té
com a principal objectiu la recuperació de l’esturió, així com la millora de les
poblacions d’anguila, llamprea i saboga al tram final del riu Ebre i, alhora,
fomentar la restauració de la connectivitat ecològica d’aquest tram de riu. El
projecte vol ser un exemple de bones pràctiques per aplicar a altres trams
finals de rius europeus. Vull remarcar que les actuacions es realitzaran sobre
espais Natura 2000 i en espècies i hàbitats prioritaris de conservació d’acord
amb la Directiva d’Hàbitats tant a nivell local com regional.
Dins del programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres
de l’Ebre, l’organització de jornades temàtiques i el suport que es dóna des
de l’Institut a totes les activitats que es desenvolupen al riu Ebre i també
als estudiants de les nostres comarques són, entre altres, les tasques que
duem a terme amb el suport, és clar, de tots els agents implicats del territori.

Josep Rull i Andreu
Conseller de Territori i Sostenibilitat
President de l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre

No puc passar per alt les activitats d’oci i esports de natura que s’organitzen
al llarg de tot l’any i que són un element aglutinador de comunicació social,
d’impuls econòmic i de desenvolupament en el si de les Terres de l’Ebre; tot
això ho fem amb la finalitat i encaminat a donar a conèixer el nostre territori,
la nostra cultura, la nostra gastronomia i la nostra història, per això pedalem
per la via verda, baixem en piragua pel riu Ebre i caminem per camins i
senders i per les GR.
M’agradaria posar un accent especial en el fet que, juntament amb les
administracions locals del territori, hem continuat col·laborant amb la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme per a la tramitació i
posterior aprovació del Pla director urbanístic, normativa única i inequívoca
que ha de servir per regular les noves construccions i instal·lacions agràries
i ordenar els usos admissibles en les edificacions preexistents en sòl no
urbanitzable.
Com a resum us puc dir i garantir que malgrat la complexitat de la situació
econòmica i dels greus problemes que està comportant la crisi, no abaixarem
la guàrdia, treballarem amb els instruments i les eines necessàries per poder
assolir els nostres objectius.
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Introducció
Finalitat de l’IDECE

1.1

Finalitat de l’Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és un organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, creat mitjançant
Llei 12/1993, de 4 de novembre, modificada per Llei 4/1996, de 2 d’abril,
i per Llei 11/2002, de 27 de maig, i actualment regulat pel Decret legislatiu
1/2003, de 8 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre està adscrit
al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant Decret 342/2011, de
17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat
i constitueix el seu objectiu principal el desenvolupament integral de les
comarques de l’Ebre, per la qual cosa totes les funcions de l’Institut “han
d’anar encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de
programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament”.
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1.2

Introducció
Funcions de l’IDECE

Funcions de l’IDECE
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre té com a
funcions, entre d’altres, les següents:
•

•

•
•
•
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Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i
desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques
del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta i aquells que
integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora
afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants, a
més de participar en l’elaboració i l’avaluació del Pla territorial parcial
de les Terres de l’Ebre.
Assessorar i realitzar estudis i treballs tècnics encaminats a obtenir un
coneixement millor de la realitat i les perspectives de les comarques
del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
Fomentar la projecció de les comarques esmentades.
Adoptar mesures d’impuls i fer el seguiment de les accions que
s’acordin.
Potenciar i impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals
de la zona.
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Introducció
Programes de treball

1.3

Programes de treball
Per a dur a terme el desenvolupament de les seves funcions i per a complir
els seus objectius, planifica les seves actuacions en programes de treball,
que són els següents:
•
•
•
•
•

Programa de treball per al desenvolupament del Pla territorial de les
Terres de l‘Ebre.
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de
l’Ebre.
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat.
Programa de treball per a la projecció del territori.
Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals.
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1.4

Introducció
Estructura

Òrgans col·legiats
Consell Rector. Composició
President

Sr. Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Vicepresident primer

Sr. Antonio Ferré i Llop
Consell Comarcal del Baix Ebre

Vicepresident segon

Sr. Agustí Serra i Monté
Director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de
Territori i Sostenibilitat

Vocals en representació
dels grups parlamentaris

Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Grup parlamentari Convergència i Unió
Sr. Lluís Melich i Garcia
Grup parlamentari Socialistes
Sr. Joan Bertomeu i Bertomeu
Grup parlamentari Partit Popular de Catalunya
Sr. Joan Moisés i Reverté
Grup parlamentari d’ICV-EUA
Sr. Josep Lluís Salvadó i Tenesa
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Sr. Vicente Castillo i Molina
Grup parlamentari de Ciutadans

Vocals en representació de la
Generalitat

Sr. F. Xavier Pallarès i Povill
Delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre
Sra. Mercè Miralles i Guerrero
Departament Empresa i Ocupació
M. Teresa Sabaté i Rupérez
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sra. Carmen Bigorra i Gualba
Departament de Territori i Sostenibilitat
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Introducció
Estructura

Vocals en representació dels
consells comarcals

Sr. Josep Felip Monclús i Benet
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sra. Maria José Beltrán i Piñol
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sra. M. Carmen Navarro i Balada
Consell Comarcal del Montsià
Sr. Albert Alarcon i Fibla
Consell Comarcal del Montsià
Sra. Gemma Carim i Gironés
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Antonio Suárez i Franquet
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Carles Luz i Muñoz
Consell Comarcal de la Terra Alta

Vocals en representació de la
societat civil

Sr. José Daniel Cortijo i Martinez
En representació de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre
Sr. Wifredo Miró i Baiges
En representació de la Unió General de Treballadors a les Terres de l’Ebre

Secretari

Sra. Jordi Borràs i Ollé
Director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

Consell Rector. Sessions convocades el 2015
Durant l’any 2015 es va convocar un Consell Rector.
En el Consell Rector de data 7 d’agost de 2015 es varen tractar els següents punts:
•
•
•
•

Donar compte de la resolució del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de designació de
representants dels consells comarcals en el Consell Rector de l’IDECE.
Donar compte de la renúncia al càrrec de director del Sr. Jordi Borràs.
Proposta de nomenament i nomenament del vicepresident primer.
Proposta de nomenament del càrrec de director.
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Introducció
Estructura

Consell assessor
D’acord amb l’article 4 del Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre, el Consell Assessor és un dels òrgans col·legiats de
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. Òrgan de
caràcter consultiu.
En el Consell Assessor hi ha representades les parts interessades, públiques
i privades, de les comarques de l’Ebre.

Consell Assessor. Sessions convocades el 2015
No s’han convocat reunions durant l’any 2015.
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Introducció
Estructura

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre
President

Sr. Josep M. Franquet i Bernis

Representants de la Generalitat
de Catalunya

Sr. Antoni Montagut i Franch
Vicepresident primer de l’IDECE
Sr. F. Xavier Pallarés i Povill
Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre
Sra. Mercè Miralles i Guerrero
Departament d’Empresa i Ocupació
Sra. Manolita Cid i Espuny
Departament de Benestar Social i Família

Associació Catalana de
Municipis i Comarques

Sr. Ferran Bladé i Pujol

Federació de Municipis de
Catalunya

Sr. Francesc Miró i Melich

Representants de les
organitzacions empresarials

Sr. Àngel Ferràs i Tomàs

Sr. Joan Curto i Querol

Sr. José Daniel Cortijo i Martínez
Sr. Emilio Castellà i Llorca
Sr. Jaume Esteve i Mañà
Sr. Santiago Roselló i Chavarria

Representants de les
organitzacions sindicals

Sr. Wifredo Miró i Baiges
Unió General de Treballadors
Sr. Moisés Fabra i Serral
Unió General de Treballadors
Sr. Josep Casadó i Escribà
Comissions Obreres
Sr. David Queralt i Soria
Unió Sindicat Obrera de Catalunya

Representants de les
organitzacions sindicals
agràries

Sr. Joan Montesó i Ollé
Unió de Pagesos
Sr. Albert Castelló i Miró
ASAJA
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Introducció
Estructura

Representants de les
organitzacions de cooperatives
agràries

Sr. Jordi Casanova i Casanova
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Representants de les confraries
de pescadors

Sr. Josep Molina i Navarro

Secretaria

Sra. Maite Porta i Tarragó

Assisteix amb veu i sense vot

Sr. Joan Martín i Masdéu
Director de l’IDECE

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre. Sessions convocades el 2015
Durant l’any 2015 es van convocar quatre (4) sessions:
Consell Econòmic i Social de data 4 de març de 2015. Es van tractar els següents punts:
•
•
•
•

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
Intervenció del director de l’INCASOL, senyor Damià Calvet, envers diversos assumptes del seu organisme. BCN
World
Declaració del CESTE respecte del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, segons proposta adjunta.
Temes rebuts després de la tramesa d’aquesta convocatòria.

Consell Econòmic i Social de data 17 de juny de 2015. Es van tractar els següents punts:
•

Presentació del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació de les Terres de l’Ebre. Intervenció del senyor Pere
Torres, secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Ocupació.

Consell Econòmic i Social de data 4 d’agost de 2015. Es van tractar els següents punts:
•
•
•
•
•
•

Lectura i aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària del dia 04.03.15 i de la sessió extraordinària del
dia 17.06.15.
Nomenament de la secretària del CESTE.
Intervenció del senyor Pere Torres, secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Ocupació.
Seguiment del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació de les Terres de l’Ebre.
Projecte SERCOSA
Intervenció dels membres del CESTE.
Temes rebuts després de la tramesa d’aquesta convocatòria.

Consell Econòmic i Social de data 5 d’octubre de 2015. Es van tractar els següents punts:
•
•
•
•
•
•
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Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
Manifest N-340.
Seguiment del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació de les Terres de l’Ebre.
Taula de competitivitat: Indústria.
Taula de competitivitat: Internacionalització.
Temes rebuts després de la tramesa d’aquesta convocatòria.
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Introducció
Organismes amb representació de l’IDECE

Organismes amb representació de
l’IDECE
L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori.
Aquesta participació comporta una actuació activa en la presa de decisions
que afecten les Terres de l’Ebre dins dels diferents àmbits.
Els organismes amb representació de l’IDECE són:

NOMENAMENT

REPRESENTANT
PER L’IDECE

IDECE

Conseller TES

Director

Consell Rector

IDECE

Consell Rector
IDECE

Vicepresident

Consell de Marca

IDECE

Consell Rector
IDECE

Director

CODE

Ple

Generalitat

Consell Rector
IDECE ratif. acord
Govern

Director

Parc Natural del
Delta de l’Ebre

Junta Rectora

IDECE

Conseller TES

Director

IDECE

Membre de lliure
designació per part
de la Presidència de
la Comissió

Director

INSTITUCIÓ

ÒRGAN

Parc Natural dels
Ports

Junta Rectora

REPRESENTANT

Patronat Turisme
Terres de l’Ebre

Comissió Territorial
d’Urbanisme de
Terres de l’Ebre

Comissió
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Introducció
Cessió de la sala de reunions de l’IDECE a tercers

1.6

Cessió de la sala de reunions de
l’IDECE a tercers
L’IDECE, en la seva línia de col·laboració vers les diferents entitats i
organismes, ha cedit durant l’any 2015 la sala de reunions per a la realització
de cursos, jornades i reunions diverses sobre temes d’interès del territori.
Les entitats i organismes són:
--

--
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Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre. Reunions, mensuals, de coordinació amb el cap dels serveis
territorials.
Servei Territorial de Transport de Tarragona. Comissió del Taxi.
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Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE

Memòria de la gestió econòmica
de l’IDECE 2015
Pressupost d’ingressos
La Llei 2/2015, d’11 de març de pressupostos de la Generalitat per al 2015
aprovà els pressupostos per l’exercici a l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre per un import de 1.628.206,53 Euros.

Pel que fa al pressupost de despeses, aquestes es troben equilibrades
amb el pressupost d’ingressos, i la distribució de les despeses per
capítols pot apreciar-se en el quadre següent.

Motivat per diverses generacions de crèdit –subvencions de la
Fundación Biodiversidad i de la Diputació de Tarragona concedides a
l’IDECE i variacions al capítol de personal– el capítol 2 i el capítol 1
han experimentat unes variacions, els imports finals de les quals són de
71.317,50 € i 779,98 € respectivament.
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Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE

Pel que fa a l’estat d’execució del pressupost de despeses, s’ha tancat
amb una execució global del 63.59 %, el motiu ha estat que les obres
que s’havien d’executar del projecte MIGRATOEBRE i la subvenció de
la Diputació de Tarragona, incloses al capítol 6, s’executaran durant
l’exercici 2016 ja que l’any 2015 no s’han pogut executar ni les obres,
per tràmits administratius i de permisos, ni la subvenció de la Diputació
de Tarragona, perquè la van atorgar a finals d’any i no hi havia temps
material per fer el projecte subvencionat.
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1.8

Introducció
Personal

Personal de l’IDECE
L’estructura orgànica de funcionament de l’IDECE la conforma la següent relació de personal.
Personal

Nivell

Serveis

Funcionari (1)

C

Administratiu

Funcionari (2)

A

Director/Tècnic

Laboral

D

Control d’obres

(1)
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2
Actuacions i
activitats realitzades
2.1 Objectius
2.2 Programa de treball per al desenvolupament del Pla Territorial de les
Terres de l’Ebre
Agenda territorial de les Terres de l’Ebre.
2.3 Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les
Terres de l’Ebre
Jornades temàtiques de caràcter professional a les Terres de l’Ebre
Projecte MIGRATOEBRE
Subvenció FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
Subvenció DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2.4 Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat
Temporada de navegabilitat 2015
Suport a les activitats realitzades al riu Ebre
Sisena baixada vogant per l’Ebre
2.5 Programa de treball per a la projecció del territori
Productes turístics
Promoció i projecció del territori
2.6 Activitats diverses
Visita d’alumnes de Màster de la Universitat de Còrdova
2.7 Seus i adreces

2.1

Actuacions i activitats realitzades
Objectius

Objectius
Dins dels objectius marcats i assolits per l’IDECE durant l’any 2015 cal
enumerar:
•

Agenda territorial de l’Ebre: una forma d’encetar un procés de
treball conjunt i definir un full de ruta per tal d’abordar les principals
problemàtiques i inquietuds de les Terres de l’Ebre en relació a
l’ordenació del territori. Tramitació i aprovació del Pla director urbanístic.

•

Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres
de l’Ebre. Aprofundiment en la realitat del territori amb l’organització de
jornades.

•

Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de
l’Ebre. Participació en actes d’incidència a les Terres de l’Ebre.

•

Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat.
Continuació amb el desplegament per al manteniment de la via
navegable per estabilitzar i millorar el canal navegable i assolir, així, que
l’oferta turística es consolidi any rere any.

•

Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat. Suport a
les activitats realitzades al riu Ebre.

•

Programes de treball per a la projecció del territori. Suport a iniciatives
procedents del territori amb una projecció més enllà de les Terres de
l’Ebre.
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre

2.2

Programa de treball per al
desenvolupament del Pla territorial
de les Terres de l’Ebre
Agenda territorial de l’Ebre
L’agenda territorial de l’Ebre no és altra cosa que una forma d’encetar
un procés de treball conjunt i definir un full de ruta per tal d’abordar les
principals problemàtiques i inquietuds de les Terres de l’Ebre en relació a
l’ordenació del territori. Dins aquestes inquietuds sembla clar que les més
esteses i repetides són les relatives a les edificacions en sòl no urbanitzable
i les relatives a la inundabilitat.

Pla director urbanístic normativa
única i inequívoca per regular
les noves construccions i
instal·lacions agràries a emplaçar
en el sòl no urbanitzable

Un cop aprovat per resolució de data 27 de novembre de 2014 el Pla
director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres
de l’Ebre, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6831 de data 16 de març de 2015 l’edicte següent:
EDICTE de 10 de març de 2015, sobre una resolució referent al Pla
director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les
Terres de l’Ebre.
Exp.: 2012/47339/E
Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les
Terres de l’Ebre
El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 27 de novembre de
2014, l’assumpte que s’indica a continuació:
Aprovar definitivament el Pla director urbanístic de les construccions
agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre que afecta els municipis
d’Alcanar, l’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla,
Amposta, Arnes, Ascó, Batea, Benifallet, Benissanet, Bot, Camarles,
Caseres, Corbera d’Ebre, Deltebre, la Fatarella, Flix, Freginals, la Galera,
Gandesa, Garcia, Ginestar, Godall, Horta de Sant Joan, Masdenverge, Mas
de Barberans, Miravet, Móra d’Ebre, Móra la Nova, la Palma d’Ebre, Paüls,
el Perelló, el Pinell de Brai, la Pobla de Massaluca, el Prat de Compte,
Rasquera, Riba-roja d’Ebre, Roquetes, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume
d’Enveja, Santa Bàrbara, la Sénia, Tivenys, Tivissa, la Torre de l’Espanyol,
Tortosa, Ulldecona, Vilalba dels Arcs, Vinebre i Xerta, formulat per la Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat i tramitat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres
de l’Ebre.
Dins les diferents singularitats del territori, el Departament de Territori i
Sostenibilitat ha volgut apostar per dotar a aquest territori d’un document
legal per tal de resoldre la problemàtica dels masets, cal dir que és un clar
exemple de regulació en sòl rústic.
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Programa de treball per al
desenvolupament econòmic
de les Terres de l’Ebre
Jornades temàtiques de caràcter
professional a les Terres de l’Ebre
Jornada teòrica i pràctica. Fòrum d’empreses per a la captació i
retenció de talents (oferta i demanda de treball)
El dia 15 de maig de 2015 al Campus Terres de l’Ebre del a URV va tenir lloc
la Jornada teòrica i pràctica: III Fòrum d’Ocupació Universitària. Captació i
retenció de talent a les Terres de l’Ebre. Una oportunitat per trobar la teva
feina.

Jornades per debatre la situació
actual i una proposta de futur per
al desenvolupament econòmic

L’objectiu d’aquesta jornada és realitzar una trobada entre empreses
representatives del territori amb la primera generació de graduats del
Campus Terres de l’Ebre, URV i posar en contacte les empreses del territori
amb l’oferta de titulats de qualificació alta del territori.
Amb un nombre aproximat de més de 500 visitants, un total de 535
currículums lliurats a les empreses participants. De 485 entrevistes de treball
fetes, s’oferiren un total de 20 llocs de treball per part de les empreses i
entitats.
Els assistents eren majoritàriament alumnes graduats i no graduats del
Campus Terres de l’Ebre, empreses del territori i persones en situació d’atur.
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Projecte MIGRATOEBRE
•
•
•

•

•

•

El projecte MIGRATOEBRE es va presentar per al seu finançament a la UE
al mes de juny de 2013, amb un pressupost de: 1.568.574€.
En data 23 d’abril de 2014 se’ns comunica que el projecte
MIGRATOEBRE, serà finançat pel programa LIFE de la UE, amb una
subvenció total del 50% del pressupost.
El projecte pretén recuperar especies com l’esturió i millorar la
connectivitat de l’anguila, la llamprea i la saboga al tram final del riu Ebre,
mitjançant actuacions de restauració de la connectivitat ecològica en
aquest tram del riu a través de la interconnexió d’espais naturals inclosos
a la Xarxa Natura 2000.
Els socis del projecte es reuneixen periòdicament i cal dir que durant l’any
2015 s’han dut a terme sis reunions a la seu de l’IDECE:
Reunió 24-02-15
Reunió 23-03-15
Reunió 26-05-15
Reunió 29-09-15
Reunió 28-10-15
Reunió 16-12-15
Pel que fa al desenvolupament del projecte a hores d’ara ens trobem en
la fase de redacció de projectes i sol·licitud de permisos per tal de poder
executar les obres previstes que són: rampa per a peixos a l’assut d’Ascó,
construcció d’un ascensor per a peixos a la resclosa de Xerta, millorar la
connectivitat dels peixos als passos de les rescloses de Xerta i Flix.
El Comitè Assessor Científic format per: Univeristat de Girona, Universitat
de Lleida, Universitat de Santiago de Compostela, IRSTEA de Bordeaux,
el MIGADO de França, Wanningen Consult & Wold Fish Migration
Foundation d’Holanda i l’Agència Catalana de l’Aigua es va reunir per
segona vegada en data 20 i 21 d’abril de 2015. L’itinerari que es va seguir
va ser:

Dilluns, 20 d’abril de 2015
a)

b)
c)

Visita a la resclosa de navegació de Xerta: Es van explicar els canvis
previstos en la gestió d’aquest pas per a barques pensant especialment
amb el pas dels peixos migradors, la modificació dels temps d’obertura
i tancament i de com es pretén fer l’obertura de les comportes per tal
de deixar un cabal de crida per als peixos.
Visita a l’Assut de Xerta. El comitè científic es va aturar en aquest punt
per veure l’emplaçament de l’ascensor per a peixos, a tocar del canal
de la dreta per a poder parlar-ne a la reunió de la tarda.
Visita a l’assut d’Ascó. Emplaçament de la rampa per a peixos,
preparada per a la migració dels peixos i per al pas de caiacs. El comitè
científic es va traslladar al marge esquerre de l’Ebre al davant de la
central nuclear d’Ascó, també amb la presència de l’enginyer Miquel
Albacar, redactor del projecte de rampa per a peixos. Es va explicar el
projecte elaborat, detalls, emplaçament i dimensions de la rampa.

Es va fer un dinar de treball a Flix, al Vilar del Riu de baix, situat al meandre
de Flix.
A la tarda es fa fer pròpiament la 2a reunió del comitè científic assessor a la
Reserva Natural de Sebes a Flix (riu Ebre a Flix, la Ribera d’Ebre). Primer de
tot, es va fer la recepció del Comitè científic assessor a càrrec del Sr. Jordi
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Borràs, director de l’IDECE i del projecte LIFE MIGRATOEBRE.
A continuació, es va fer una explicació de l’evolució del projecte, pel Sr.
Marc Ordeix, coordinador del CERM i coordinador científic del projecte LIFE
MIGRATOEBRE, i es va iniciar un debat a l’entorn dels temes següents:
•
•
•
•

Campanyes d’educació ambiental i d’implicació ciutadana.
Projectes executius dels nous dispositius de pas per a peixos.
Esborrany del Pla català de recuperació de l’esturió europeu.
Possibles col·laboracions més enllà d’aquest projecte: LIFE II, proposta
de projecte Interreg, projectes Horizon 2020, etc.

Dimarts, 21 d’abril de 2015
La jornada va començar amb una visita al Centre Ictiològic del Parc Natural
del Delta de l’Ebre per mostrar les seves instal·lacions de conservació
exsitu de les espècies de peixos com el fartet, l’espinós, el llopet de riu, la
raboseta de riu i el samaruc.
A continuació es va fer una visita molt detallada al conjunt d’instal·lacions
del Centre d’Aqüicultura de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita, acompanyats
del Sr. Enric Gisbert i la Sra. Dolors Furones, tècnic i directora del centre,
respectivament. Es van valorar diverses aliances, especialment amb el
MIGADO, destacant la possibilitat de col·laborar en l’aclimatació i posterior
alliberament d’esturions al tram final del riu Ebre en el marc del projecte
LIFE MIGRATOEBRE i més enllà.
Finalment, es van recórrer les instal·lacions de MónNatura Delta de l’Ebre,
espai d’educació i sensibilització ambiental de què disposa la Fundació
Catalunya La Pedrera al delta de l’Ebre. Es van analitzar les seves grans
possibilitats per a la comunicació ambiental i sensibilització ciutadana en el
marc del Projecte LIFE MIGRATOEBRE.
La jornada de treball es va acabar amb un dinar de treball a la Casa de
Fusta, a la riba de la llacuna de l’Encanyissada, al mateix delta de l’Ebre, on
es van recollir observacions, comentaris, suggeriments i propostes diverses
de tots els membres del comitè científic, amb una gran cordialitat i ganes de
tornar-se a retrobar en un futur pròxim.
Intercanvi internacional en relació al projecte LIFE MIGRATOEBRE
-

Dies 25 al 27 de març de 2015 viatge a Bordeus. Visita al centre de cria
d’esturions de Saint-Seurin-sur-l’Isle (Gironda, Aquitània, França).
La piscifactoria de Saint-Seurin-sur-l’Isle (Gironda) està dedicada
exclusivament a la recerca i la cria de l’esturió europeu (Acipenser
sturio). La instal·lació també serveix com a plataforma experimental per
a altres espècies (saboga, anguila, rèmol de riu) en estudis de tipus
ambiental i comportamental. És propietat de l’IRSTEA , però l’engreix
dels esturions és responsabilitat de MIGADO.
Aquestes instal·lacions es visiten amb el propòsit de conèixer el treball
d’aquestes dues entitats franceses i amb l’objectiu complementari
d’implicar-les en el marc del projecte LIFE MIGRATOEBRE (com seria
la cessió de juvenils per dur a terme un alliberament pilot al tram final
de l’Ebre) i també més enllà, en el futur Pla de recuperació de l’esturió
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europeu a Catalunya i projectes associats (LIFE II, Horizon 2020 (tot i
que no sembla viable per les línies de treball obertes), INIA, SUDOE (però
Aquitània no hi pot entrar, és massa al nord...). També hi ha possibilitats
de col·laboració en temes de conservació i recerca associada a altres
espècies migradores anàdromes, com l’anguila (Anguilla anguilla) i la
saboga (Alosa fallax).
-

28

Dies 8 al 10 de juny de 2015 viatge a Hamburg. Seminari Internacional
compromís i prevenció de conflictes a la conservació de la natura.
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Subvenció FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
Al projecte LIFE+MIGRATOEBRE està previst buscar fonts de finançament
externa per tal de cofinaçar la part no subvencionada del projecte.
Per tal de buscar aquest cofinançament extern, l’IDECE es va acollir a la
convocatòria d’ajudes de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura, Alimenación y Medio Ambiente.
La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, ens notifica al gener de 2015 l’atorgament de la
subvenció per un import de 39.317,50 € per finançar part del projecte LIFE
MIGRATOEBRE.
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Subvenció Diputació de Tarragona
En data 26 de maig de 2015, l’IDECE tramet una sol.licitud a la Diputació
de Tarragona per demanar una subvenció per a la realització d’un inventari
de recursos de microturisme a les comarques de les Terres de l’Ebre per un
import de 32.000,00 €.
En data 23 de juny de 2015, la Diputació acorda concedir una subvenció a
l’IDECE, per un import de 32.000,00 € per a la realització de l’inventari de
recursos de microturisme.
En data 15 de juliol de 2015 es va signar el conveni entre la Diputació de
Tarragona i l’IDECE per a regular la concessió de la subvenció atorgada en
data 23 de juny de 2015.
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2.4

Programa de treball per al
desenvolupament de la navegabilitat
Temporada de navegabilitat 2015
Continuar amb el desplegament
de serveis per al manteniment de
la via navegable per estabilitzar
i millorar el canal navegable i
assolir, així, que l’oferta turística
es consolidi, any rere any, al riu
Ebre

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és, des de
l’any 1999, l’organisme responsable del manteniment i la conservació de la
via navegable del riu Ebre.
Per tal de garantir la navegabilitat del riu Ebre s’ha continuat amb el
desplegament de serveis per al manteniment de la via navegable, que
inclou el canal de navegació i els elements de senyalització, així com una
atenció directa als usuaris de la via navegable i també inclou la neteja de la
massa de macròfits existents a la via navegable.
L’any 2015 l’IDECE, mitjançant concurs obert, ha contractat els serveis
per a l’execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre
Ascó i Amposta, 2015-2018. Es va adjudicar a UTE ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA, AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR
DEL AGUA, SAU Y SERVIDEL, SAU (UTE NAVEGABILITAT EBRE) en data 9
de març de 2015 i el contracte es va formalitzar en data 20 d’abril de 2015.
El termini de durada del contracte és de 36 mesos.
D’acord amb les bases de licitació, es van presentar dues empreses:
Copisa constructora pirenaica, SA (COPISA) i UTE ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA, AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR
DEL AGUA, SAU Y SERVIDEL, SAU (UTE NAVEGABILITAT EBRE). En data
9 de març de 2015 es va signar la resolució d’adjudicació del contracte,
en la qual s’adjudica el contracte de serveis UTE ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA, AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR
DEL AGUA, SAU Y SERVIDEL, SAU (UTE NAVEGABILITAT EBRE) per un
import de: 1.526.048,37 € IVA inclòs.
S’ha dut a terme la neteja, la reposició parcial i la reposició total de les boies
en tot el tram navegable (117 km de via).
Pel que fa al servei de vigilància i ajuda a la navegació es realitzen comunicats
diaris anotant les embarcacions albirades que naveguen pel riu.
S’ha procedit a la retirada d’obstacles durant el mes de juny: un arbre dins del
canal navegable a Benifallet i un altre a l’entrada del canal de l’Assut de Xerta i
durant el mes de juliol retirada d’un arbre al pilar del pont de la Via verda i un altre
al pilar del pont de l’Estat. També s’han retirat 13 fils de pesca de la via navegable.
Quant a incidències, s’ha de remarcar que, durant el mes de juny, s’ha trobat una
cabra enganxada a unes roques, s’ha procedit al seu rescat i s’ha portat al seu lloc.
Servei de descontaminació del musclo zebra. S’ha procedit a descontaminar 21
embarcacions durant el mes de juliol; 5 descontaminacions al mes d’agost i una
al setembre.
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Treballs de dragat de la llera. S’ha procedit a dragar a la zona de Tortosa del
dia 1 al 23 d’octubre..
Un cop finalitzada la temporada de navegabilitat s’han tractat les dades
facilitades per les diferents empreses i entitats involucrades en la
navegabilitat. D’aquest tractament s’ha obtingut el gràfic de l’annex I.
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Suport a les activitats realitzades al riu
Ebre
Una de les eines d’impuls que es proposa la direcció de l’IDECE és donar
suport a activitats que realitzen les associacions i entitats al riu Ebre.
Per tal de facilitar la continuïtat d’aquestes activitats promocionals de la
navegabilitat del riu Ebre, l’IDECE ha col·laborat i ha donat el seu suport
aquest any 2015 a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baixada pel riu de 7 nedadors i 6 piragües des de Miravet fins a Benifallet.
Suport a la baixada de la flama del Canigó.
Organització de la 6a. Baixada Vogant per l’Ebre –piraguada des d’Ascó
fins a Móra–
Suport a la piraguada Xerta-Tortosa.
Baixada de la Verge del Carme a Tortosa.
Suport a la baixada nedant des de Campredó fins Amposta.(triatló).
Suport a la cursa nedant per l’Ebre des de Xerta fins a Tortosa amb motiu
de les festes del Renaixement.
Suport a 3 embarcacions de vela des de Tortosa fins a Amposta.
Suport a la marató nedant per l’Ebre des de Tivenys a Amposta.
Suport a la cursa triatló de Xerta a Tortosa.
Suport a la Festa del Riu de Tortosa.
Suport a la baixada nedant per l’ELA des d’Ascó fins a Vinebre.
Acompanyar el llaüt de Calafell des de Móra fins a Tortosa.
Suport al rodatge de la pel·lícula de la Ribera d’Ebre a Vinebre.
Preparatius per fer totes les proves fluvials de les festes de Tortosa, Flix i
Amposta.
Suport a les festes de Móra la Nova, Móra d’Ebre, Flix, Amposta i Tortosa.
Suport a la 11a. Baixada dels vogadors de Calafell transebre i Baixada
dels vogadors de Vilanova.
Suport a les regates de la lliga de muletes de Catalunya a diverses
poblacions.
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Sisena Baixada Vogant per l’Ebre
Proposta de promoció de la
navegabilitat del riu Ebre amb
embarcacions sense motor per tal
d’incrementar el nombre d’usuaris
per aquest tipus d’oferta turística

Des de l’any 1999 l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre és l’organisme encarregat de realitzar els treballs de manteniment
i promoció de la via navegable del riu Ebre, tram Ascó–Amposta. Aquest
manteniment suposa la senyalització amb boies, la retirada de plantes
aquàtiques i un servei de vigilància i ajuda a la navegació amb dues
embarcacions contínuament en funcionament , a més a més d’un centre de
control i comunicació permanent per a atendre les incidències dels usuaris.
En els darrers anys una de les activitats que està prenent més impuls
és la navegació sense motor amb una gran afluència d’usuaris per la via
navegable. L’IDECE per tal de fomentar-la, va editar les rutes fluvials Vogant
pel riu, deixa’t emportar per l’Ebre.
Per tal de donar a conèixer, in situ, les esmentades rutes i al mateix temps,
per afavorir aquest esport, l’IDECE ha volgut continuar organitzant la baixada
en piragües per l’Ebre. En aquesta sisena baixada, s’ha escollit la ruta que
va d’Ascó fins a Móra la Nova. La sortida va ser a Ascó i va finalitzar a Móra.
En total varen participar-hi, aproximadament, 900 persones i 800 piragües.
El 5 de juliol de 2015 els participants que provenien d’arreu de Catalunya
van poder fer aquesta ruta.
L’organització d’aquesta activitat va estar dirigida a totes aquelles persones
amants de la natura i especialment del riu Ebre.
L’IDECE ha volgut potenciar i desenvolupar aquest tipus d’esport al riu Ebre
i fer, d’aquesta sisena baixada una continuïtat al que serà, any rere any, un
punt de trobada multitudinari i un referent per les Terres de l’Ebre.
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2.5

Programa de treball per a la
projecció del territori
Productes turístics
Publicitat i difusió.
Inserció publicitària en la premsa escrita comarcal:
Publicitat a Viu l’Ebre
Publicitat a La Riuada
Anunci al programa de Setmana Santa de la Confraria de Tortosa
Anunci al diari setmanal de l’Ebre
Falques publicitàries de les Terres de l’Ebre
Falques publicitàries. Imagina Ràdio, SL i Cadena Ser i Cadena Dial, amb
motiu de:
• La 3a. Passejada popular IDECE entre Ascó i Móra d’Ebre el dia 26 d’abril
de 2015
• La 6a. Baixada Vogant per l’Ebre des d’Ascó fina a Móra la Nova el dia 5
de juliol de 2015
• Premi IDECE 4a. edició
Patrocini de programa al Canal 21–Teveon–
•
•
•
•

Assistència a fires
ExpoEbre a Tortosa del 30 d’abril al 3 de maig de 2015
Fira a Móra la Nova del 22 al 25 d’octubre de 2015
Fira del Vi de Gandesa del 30 d’octubre a l’ 1 de novembre de 2015
Fira Amposta del 5 al 8 de desembre de 2015
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Promoció i projecció del territori
Subministrament del llibre El vapor Anita. La història d’un mite.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, ha adquirit
100 exemplars del llibre El vapor Anita. La història d’un mite.
Llibre imprès a Lleida a Arts gràfiques Bobalà, SL.

Donar suport a iniciatives
procedents del territori amb
una projecció més enllà de
les Terres de l’Ebre i vetllar
per l’harmonització de la
imatge corporativa així com
promocionar i donar a conèixer
les Terres de l’Ebre

L’Anita va ser la darrera embarcació de vapor que circulà pel curs baix de
l’Ebre. Es va posar en funcionament l’any 1915 i es va enfonsar en la riuada
de 1937.
Qui era Anita, a qui l’embarcació li devia el nom? Aquesta va ser la pregunta
que va dur als autors del lllibre a endinsar-se en els personatges de l’època
i en el moment de fa un segle.
En aquest llibre, que està subdividit en els diferents personatges
protagonistes vinculats amb les etapes del vapor Anita, s’hi poden
trobar imatges inèdites, documents reveladors, identificació gràfica de
personatges i reconstrucció de genealogies. Un passeig pel passat que té
un inici glamurós i un final trist.

Tercera caminada popular IDECE Ribera d’Ebre, entre les poblacions
d’Ascó i Móra d’Ebre passant per Garcia
Promocionar el territori. La millor manera de fer-ho és, sens dubte,
organitzar una caminada d’aproximadament tres hores i gaudir d’un
paisatge espectacular.
El 26 d’abril de 2015 l’IDECE va organitzar la tercera caminada des d’Ascó
fins Móra d’Ebre, amb la col·laboració dels ajuntaments d’Ascó, de Garcia,
de Móra d’Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Els participants, aproximadament unes 200 persones, van poder descobrir
en aquest recorregut d’uns 16 quilòmetres un paisatge de muntanya i
riu que transcorre des d’Ascó fins a Móra d’Ebre passant per Garcia a la
Ribera d’Ebre. La natura va ser l’acompanyant i creuar el congost del Pas
de l’Ase va ser un dels moments més esperats i més espectaculars de tot
el recorregut.
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per a la projecció del territori

Beques econòmiques IDECE
Donar suport a iniciatives
procedents del territori amb
una projecció més enllà de
les Terres de l’Ebre i vetllar
per l’harmonització de la
imatge corporativa així com
promocionar i donar a conèixer
les Terres de l’Ebre

Per quart any consecutiu i amb voluntat de continuïtat, l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha volgut tornar a
premiar els treballs de recerca i Crèdit de Síntesi/Projecte que versessin
sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de
l’Ebre.
El premi pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes, el treball
dels quals hagin estat elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi,
aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per a esdevenir un
projecte coherent i d’interès social en el camp del desenvolupament integral
de les Terres de l’Ebre.
La principal finalitat del premi és la d’estimular la qualitat i el rigor dels
treballs que tinguin una connotació que permeti obtenir un coneixement
millor de la realitat i perspectives de les comarques del Baix Ebre, el
Montsià, la Ribera d’Ebre i Terra Alta.
Amb aquesta quarta edició del premi hem assolit els objectius previstos,
ja que hem pogut gaudir amb els treballs presentats i, sobretot amb els
premiats, d’unes aportacions inèdites de nous coneixements del territori.
S’han presentat un total de 18 treballs i un cop analitzats, el jurat va acordar:
Atorgar el primer premi dotat amb 1.500 € a l’obra titulada La música de la
natura. Els Ocells de l’autor Martí Guiu i Rofes ,de Flix.
Atorgar el segon premi dotat amb 1.000 € a l’obra titulada La memòria de
l’oblit. Estudi de la tradició oral a la comarca del Montsià de l’autora Thais
Molar i Nivera, d’Amposta.
Atorgar el tercer premi dotat amb 700 € a l’obra titulada Didactiebre.
Conèixer, ajuda a estimar de l’autora Laia Ferrús i Vicente, de Flix.
Atorgar el quart premi dotat amb 500 € a l’obra titulada XOCO-CAO, SL.
de la qual són autors Ana Maria Vilanova i Torà, Yuma Waggeh i Dukureh
i Piedad Subirats i Nieto, de l’Ametlla de Mar, de Roquetes i de Tortosa,
respectivament.
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Actuacions i activitats realitzades
Activitats diverses

2.6

Activitats diverses
Visita d’alumnes de Màster de la
Universitat de Còrdova
Els passats dies 12 i 13 de maig es va rebre la visita dels alumnes del
“Máster en Hidráulica Ambiental” de la Universitat de Còrdova.
Aquesta activitat, realitzada en el marc del projecte LIFE+ EBRO
ADMICLIM, va ser organitzada per la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics de
l’IRTA, conjuntament amb la Universitat de Còrdova i amb la col·laboració
de l’Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE).
Durant el primer dia de visita es van realitzar diverses parades a diferents
punts del tram baix i final de la conca del riu Ebre i el seu delta. L’objectiu
va ser explicar els canvis que s’han produït en aquest sector de la conca de
l’Ebre; el impactes previstos (a curt i mitjà termini) relacionats amb el canvi
global i les mesures de mitigació que es preveuen. En concret es va visitar:
1)

2)

3)

4)
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La planta de tractament dels llots tòxics de l’embassament de
Flix on els tècnics de l’empresa estatal d’AquaMed van explicar la
problemàtica dels llots contaminats (origen del problema), la solució
tècnica adoptada, el procés d’extracció i posterior descontaminació
del llots i, la visita “in situ” del moll d’extracció dels llots i de l’abocador
(on s’emmagatzema el material extret de l’embassament un cop tractat
i descontaminat).
La segona parada es va fer a la població de Móra d’Ebre on es van
explicar els principals canvis que s’han produït durant el transcurs
del darrer segle en aquest tram de riu i que estan relacionats amb els
canvis dels usos del sòl de la conca i la gestió passada i present del
sistema d’embassaments Mequinença-Riba-roja-Flix;
La tercera parada va consistir en la visita de l’assut de Xerta on els
tècnics de l’IDECE van explicar, per una banda, el funcionament del
sistema de pas de barques per a saltar l’assut de Xerta i per altra
banda els treballs que es realitzaran en diferents sectors del riu (per
a recuperar la continuïtat fluvial del tram baix i final del riu Ebre) i les
diferents accions previstes per a la reintroducció de l’esturió i que es
duran a terme dins del marc del projecte LIFE+ MigratoEbre. Finalment
es va fer una demostració en directe de l’obertura i tancament de
les comportes del sistema de pas de barques i la visita de la sala de
comandaments de l’assut.
La última parada es va fer a la Barra del Trabucador i a les Salines de la
Trinitat on es van comentar els impactes previstos al delta relacionats
amb el canvi climàtic i les mesures proposades per a compensar
els seus efectes. Durant el segon dia es van realitzar pràctiques de
camp al riu per introduir els alumnes en les diferents tècniques de
mostreig per a la presa de dades hidromorfològiques (e.g. mesures de
la velocitat del flux, obtenció de mostres del sediment transportat pel
riu, caracterització del llit fluvial, etc.) i biològiques (e.g. mostreig de
diatomees, macroinvertebrats, macròfits, etc.). Per a les pràctiques es
va comptar amb la col·laboració de l’IDECE qui va aportar un patró, un
mariner i una barca per a realitzar les pràctiques de camp.
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2.7

Actuacions i activitats realitzades
Seus i adreces

Seus i adreces
Departament de Territori i Sostenibilitat
Av. Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 84 00
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/index.jsp

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
Av. Generalitat, 116
43500 Tortosa
Tel. 977 51 05 46
Fax 977 51 07 49
http://www.idece.cat
http://www.ebrenavegable.cat
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Annex II.
			

Gràfica sobre el nombre d’embarcacions pel pas de la
resclosa 2015

Annexos

Annex I: Gràfica sobre la navegació turística 2015

ANNEX I- DADES NAVEGACIÓ TURÍSTICA VIA NAVEGABLE
ASCÓ-AMPOSTA
2014-2015
Dades de la navegació
turística via navegable
Ascó-Amposta 2014-2015
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Annex II:Nombre d’embarcacions que han passat per la resclosa (2014-2015)

ANNEX II NOMBRE D'EMBARCACIONS QUE HAN PASSAT PER LA RESCLOSA (2014-2015)
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