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1.1

Introducció
Finalitat de l’IDECE

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 la Llei
12/1993, de 4 de novembre, modificada per la Llei 4/1996, de 2 d’abril, i
per la 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.
D’acord amb l’article 3.2.19 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre resta adscrit al Departament d’Economia i Hisenda.
Constitueix l’objectiu principal de l’IDECE 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:
•

•

•
•
•

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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1.3

Introducció
Estructura

Òrgans col·legiats
Consell Rector. Composició
President

Sr. Pere Aragonés i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Vicepresident primer

Sr. Antonio Ferré i Llop
Consell Comarcal de la Terra Alta

Vicepresident segon

Sr. Lluís Juncà i Pujol
Director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del
Departament de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda

Vocals en representació
dels grups parlamentaris

Sr. José Luis Calderón Aisa
Grup parlamentari de Ciutadans
Sr. Joan Moisés Reverter
Grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Sr. Antoni Espanya Forcadell
Grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar
Sr. Xavier Faura Sanmartín
Grup parlamentari Republicà

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 d’Empresa i Coneixement
Sr. Joan Ferran Grau i Verge
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Sr. Antonio Suárez i Franquet
Departament de Territori i Sostenibilitat
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1.3

Introducció
Estructura

Vocals en representació dels
consells comarcals

Sr. Josep Antoni Navarro i Serra
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sr. Rafel Tomàs i Royo Consell
Comarcal del Baix Ebre
Sra. M. Carmen Navarro i Balada
Consell Comarcal del Montsià
Sra. Núria Balagué i Raga
Consell Comarcal del Montsià
Sra. Gemma Carim i Gironés
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Julio Roca i Font
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. Enrique Alado i Aleixendri
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

Sr. Joan Martín i Masdeu
Director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

Consell Rector. Sessions convocades el 2018
Durant l’any 2018 es va convocar una (1) reunió del Consell Rector.

En el Consell Rector de data 28 de setembre de 2018 es varen tractar els punts següents:
•
•
•
•
•

Presentació del nou Consell Rector.
Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE exercici 2017.
Ratificació de l’acord del Ple del Consorci CODE del dia 28 de desembre de 2017, de dissolució i liquidació del Consorci
per a la creació del nou Consorci COPATE.
Ratificació dels suports donats a diverses administracions.
Proposta de nomenament del càrrec de director.
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Introducció
Composició

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 2018
No s’han convocat reunions durant l’any 2018.
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Introducció
Composició

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

Sr. Josep M. Franquet i Bernis

Vicepresident primer

Sr. Antoni Ferré i Llop
Vicepresident primer de l’IDECE

Representants de la Generalitat
de Catalunya

Sr. Antoni Suárez i Franquet
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. F. Xavier Pallarès i Povill
Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre
Sra. Mercè Miralles i Guerrero
Departament d’Empresa i Coneixement
Sra. Rosanna Fatsini i Bonilla
Departament de Treball, Afers Socials i Família

Associació Catalana de
Municipis i Comarques

Sr. Joaquim Ferràs i Prats

Federació de Municipis de
Catalunya

Sra. Teresa Esmel i Casanova

Representants Associació
d’Empresaris de les comarques
de l’Ebre

Sr. Gil Martí i Jové

Sr. Joan Castor Gonell i Agramunt

Sr. José Daniel Cortijo i Martínez
Sr. Emilio Castellà i Llorca
Sr. Juanjo Clua i Viña
Sr. Santiago Roselló i Chavarria

Sr. Wifredo Miró i Baiges
Unió General de Treballadors
Representants de les
organitzacions sindicals

Sr. Valentí Marín i Rifà
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. Hilari Curto i Camisón
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 2018
No s’han convocat reunions durant l’any 2018.
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1.4

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 diversos àmbits.
Els organismes amb representació de l’IDECE són:

REPRESENTANT

REPRESENTANT
PER L’IDECE

INSTITUCIÓ

ÒRGAN

Parc Natural dels Ports

Junta Rectora

IDECE

Director

Consell Rector

IDECE

Vicepresident

Consell de Marca

IDECE

Director

CODE

Ple

Generalitat

Director

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Junta Rectora

IDECE

Director

Comissió Territorial d’Urbanisme de
Terres de l’Ebre

Comissió

IDECE

Director

Patronat Turisme Terres de l’Ebre
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Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE 2018

1.5

Memòria de la gestió econòmica
(any 2018)
Pressupost d’ingressos
La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, aprovà els pressupostos per a l’exercici a l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre per un import
d’1.628.206,53 euros, i es prorroguen els mateixos per a l’any 2018.

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.
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1.5

Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE

Pel que fa a l’estat d’execució del pressupost de despeses, aquest s’ha
tancat amb una execució global del 66,30 %. El motiu ha estat que l’obra
més important que s’havia d’executar del projecte Life MigratoEbre,
inclosa al capítol 6, s’executarà durant l’exercici 2018, ja que l’any 2017 no
s’han pogut realitzar les obres projectades per motius de tramitació dels
projectes i permisos corresponents.
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1.6

Introducció
Personal

Personal de l’IDECE
L’estructura orgànica de funcionament de l’IDECE fins al 30 de juny de 2017 la conforma la següent
relació de personal:
Personal

Nivell

Serveis

Funcionari (2)

A

Director i Tècnic

Laboral

D

Control d’obres i gestió econòmica

18

(1)
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Objectius
2.1. Objectius de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre (IDECE)
2.2. Principals eixos de treball actuals

2.1

Objectius i principals eixos de treball actuals

Objectius
Dins dels objectius marcats i assolits per l’IDECE durant l’any 2018 cal
enumerar:

20

•

Aprofundiment en la realitat del territori amb l’organització de jornades.

•

Participació en actes d’incidència a les Terres de l’Ebre.

•

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.

•

Suport a les activitats realitzades al riu Ebre.

•

Suport a iniciatives procedents del territori amb una projecció més enllà de
les Terres de l’Ebre.

•

Pla estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre.

•

Projecte Life MigratoEbre.

•

Foment i promoció turística.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2018

Objectius i principals eixos de treball actuals

2.2

Principals eixos de treball actuals
Manteniment de la via navegable:
•

Dragat, si escau, en aquelles zones en què no es superi el calat.

•

Neteja de macròfits.

•

Desinfecció i control del musclo zebrat i del caragol poma.

•

Manteniment dels 17 embarcadors que discorren pel canal navegable.

•

Vigilància i ajuda a l’usuari.

•

Foment de la navegabilitat: piraguada anual amb una participació
d’aproximadament 1.000 persones.

Projecte Life MigratoEbre:
•

Recuperació dels peixos migratoris (esturió europeu, anguila i llamprea).

•

Millorar significativament la connectivitat ecològica al tram final de l’Ebre,
adaptant-hi tots els obstacles existents (assut d’Ascó…).

•

Executar un pla d’implicació ciutadana per treballar conjuntament en la
recuperació dels peixos migratoris i en una gestió més ecològica del tram
final de l’Ebre.

•

Esdevenir un projecte exemplar i promoure progressivament una millora
integral de la connectivitat ecològica al conjunt de la conca de l’Ebre. Per
connectar la part baixa de l’Ebre amb la seva conca mitjana.

Aprofundiment en la realitat del territori. Organització de jornades.
Convocatòria del Premi IDECE:
•

Fòrum Ocupació URV.

•

Premi IDECE. Convocatòria que es publica any rere any (aquest any la 7a
edició) i que pretén estimular la qualitat i el rigor dels projectes que tinguin
una connotació que permeti 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.

L’objecte de la convocatòria del Premi IDECE és incentivar i alhora premiar
els estudiants que cursin batxillerat i cicles formatius de grau superior als
centres d’ensenyament situats als municipis de les comarques del Baix Ebre,
el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, així com els estudiants de la resta
d’instituts de Catalunya i els estudiants de l’Institut Obert de Catalunya, per tal
que enfoquin els seus treballs de recerca en el coneixement de les comarques
del sud de Catalunya.
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21

2.1

Objectius i principals eixos de treball actuals

Pla estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre:
El Pla estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre (PEEOTE)
pretén ser el full de ruta per al conjunt d’actuacions estratègiques al territori en
l’horitzó del 2020.
•

Fer front a les dinàmiques recents de desindustrialització.

•

Afavorir la cohesió interna a l’entorn d’unes prioritats clares.

•

Definir un full de ruta per als propers anys per als agents territorials.

•

Escurçar els desequilibris en relació amb altres territoris de l’entorn.

•

Dissenyar un model socioeconòmic amb futur i competitivitat.

•

Aprofitar els factors competitius i de localització del territori.

Foment i promoció turística:
•

22

6a edició Caminada Popular IDECE. Promocionar l’entorn natural i
excepcional que hi a les Terres de l’Ebre.
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3.1

Actuacions i activitats realitzades

Actuacions i activitats realitzades
03.01.2018
Marcatge d’anguiles a l’ebre
El novembre de 2017 s’ha tornat a fer pesca elèctrica a l’Ebre per capturar i
marcar amb radiotransmissors els peixos migradors que anem trobant, però
especialment les anguiles adultes.
D’aquesta espècie, especialment migratòria, se n’han capturat i marcat uns 60
exemplars, que serveixen per a fer seguiment dels seus moviments dintre del
riu Ebre i saber com aprofiten els passos per a peixos creats pel projecte Life
MigratoEbre, com la rampa d’Ascó.

10.01.18
Jornada TES Canvi Climàtic

11.01.2018
Desactivació a la Seu electrònica de
l’Agència Tributària de Catalunya de
l’accés al programa Homogeneïtzació de
Tributs
Per tal de donar compliment al que disposa l’apartat cinquè de l’acord
segon de l’Ordre PRA/1248/2017, de 18 de desembre, que publica l’acord
del Consell de Ministres pel qual queden sense efecte determinats acords
en matèria de tramitació dels tributs i de les cotitzacions socials (BOE núm.
309, de 21 de desembre de 2017), ens informen que el proper dia 19 de
gener es desactivarà l’accés a l’àrea de gestió habilitada per a les entitats que
vàrem signar conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya,
en relació amb el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes
interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i
altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

11.01.18
Grup de treball nou CESTE
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Actuacions i activitats realitzades

12.01.18
Reunió preparatòria IES de l’Ebre:
Simulacre
DESCRIPCIÓ DE LA COL·LABORACIÓ:
1. Objectius a assolir:
- Formar, mitjançant la realització de diversos simulacres, tècnics en
emergències sanitàries amb les competències professionals, personals i
socials, i les capacitats clau, incloses en el seu perfil professional.
2. Activitats a desenvolupar:
- Organització d’un simulacre per al desenvolupament i la resolució d’un
incident amb múltiples víctimes, juntament amb el SEM i l’empresa Egara.

16.01.18
Reunió amb el secretari del Departament
Per tal de preparar les noves contractacions entorn a la navegabilitat (resclosa
i pròrroga del manteniment de la via navegable), programa Life MigratoEbre.

23.01.18
Reunió Cute a Tortosa

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2018
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3.1

Actuacions i activitats realitzades

24.01.18
Reunió amb responsables de la Celir:
proper fòrum del talent

01.02.2018
Jornada nova Llei de contractació pública
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha iniciat aquest matí
el nou curs 2018 a les Terres de l’Ebre amb la Jornada sobre els aspectes
clau de la nova Llei de contractes del sector públic. En aquesta primera sessió
formativa, que ha tingut lloc a la seu de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, a
Tortosa, hi participen un total de 77 treballadors públics del territori.
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Actuacions i activitats realitzades

01.02.18
Reunió de treball nova composició del
CESTE
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3.1

Actuacions i activitats realitzades

06.02.18
Informe sobre Demografia i Atur a les
Terres de l’Ebre de la CELIR 2017

Amb una òptica territorial interna, la comparativa de disminució de població i
atur entre 2011 i 2016 permet una orientació complementària, a partir de la
identificació de casos singulars que incideixen en el conjunt. Alguns elements
a destacar:
-- És clara la incidència de la reducció de població estrangera, especialment
al Montsià i la Terra Alta, en el darrer cas especialment pel que fa a la
reducció de la població i de la població potencialment activa.
-- La reducció més àmplia de l’atur és especialment destacada al Baix
Ebre (propera al percentatge català). Aquesta comarca és, alhora, la que
té una disminució més moderada de la població (apropant-se més al
cas català); per tant, també s’han de buscar altres causes determinants
de la baixada de l’atur a més del de la població, lligats per exemple a
l’ocupació.
-- Són clares les concentracions d’atur en determinats municipis, lligats a
la seva dimensió.
-- En general, la Ribera d’Ebre presenta un comportament diferenciat, tant
per la seva estructura com per l’evolució recent d’algunes situacions
empresarials específiques (i per la menor presència d’un determinat perfil
d’estrangers).
-- En xifres absolutes, els saldos negatius exteriors són geogràficament
localitzats (en els dos grans components). És clara la incidència de la
desindustrialització en municipis com la Sénia, Ulldecona i Flix. En el cas
d’Ulldecona, sembla que la relació és la més directa. A Flix la reducció de
l’atur sí que té una relació directa amb la minva de l’activitat química. En
el cas de Roquetes, la proximitat a Tortosa distorsiona en part els efectes
de la crisi industrial.
-- Algunes de les situacions de pèrdua de població se centren clarament en
28
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Actuacions i activitats realitzades

el retorn d’un determinat tipus de població estrangera; i, per tant, tenen
menys a veure amb motivacions laborals. És el cas de retorn de britànics
de municipis com l’Ametlla de Mar, el Perelló i Riba-roja d’Ebre (com
també de Ginestar i Rasquera entre els municipis de menys de 1.000
habitants).
-- Es detecta una clara dualitat entre demografia i atur en municipis com
Sant Jaume d’Enveja, per la seva particular estructura econòmica (que
coincideix en part amb la de Deltebre pel pes relatiu de la construcció).
D’altra banda, cal tenir en compte que en molts municipis petits (especialment
a l’interior) s’observa que el baix atur que habitualment s’hi detecta no
és un indicador de baix estrès econòmic, sinó més aviat d’una població
extremadament envellida i d’una dinàmica productiva molt feble. És un fet
general a Catalunya.

07.02.18
Barcelona. Reunió responsables del
Departament Nova Llei de Contractes
08.02.18
EAPC. Jornada sobre la nova Llei de
Contractes del sector públic

16.02.18
Preparació visita NEEMO
Preparació de la documentació i les presentacions davant la propera visita de
l’auditor tècnic del projecte Life MigratoEbre.
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19.02.18
Reunió projecte LIFE MIGRATOEBRE
Assistents:
NEEMO (José Álvarez)
IDECE (Joan Martín, Juan Carlos Alemany, Maite Porta)
CERM (Marc Ordeix, Marta Basco)
Fundació Catalunya - La Pedrera (Miquel Rafa, Mariano Cebolla, Gemma Monclús)
IRTA (Enric Gisbert)
GENCAT (Nati Franch i Jesús Gómez)
Rosa Padern

Revisió tècnica
Acció A.1
Davant les explicacions donades, José Álvarez entén que analitzar els llocs de
posta entre Flix i Riba-roja no té sentit per raons diverses:
– La resclosa no funciona i, per tant, no hi ha viabilitat biològica; la baixada dels
esturions hauria de ser per la turbina i quedarien triturats;
– Els esturions s’alimentarien malament per la contaminació de la zona i això
seria perjudicial per a ells;
– Endesa no es presta a col·laborar en el projecte.
Per tot això, s’acorda que no es durà a terme el treball de l’Acció A.1 entre Flix
i Riba-roja.
S’acorda també que la DG Pesca analitzarà la possibilitat de definir unes zones
d’exclusió de pesca a l’Ebre per a esturions, saboga i llamprea d’acord amb
les àrees de posta detectades en l’Acció A.1.
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Accions C.2 i A.1
Rampa de Xerta
S’explica a José Álvarez els dos avantprojectes rebuts per a la nova rampa
de Xerta i la selecció del projecte de l’enginyer Albacar, que consisteix en la
reforma de l’actual rampa d’Aquamed. Aquesta proposta de rampa suposa que
el màxim d’aigua que necessita la rampa són 15 m3/segon. La Comunitat de
Regants no pot oposar-s’hi, ja que es tracta d’aigua que passa per sobre de
l’assut i, per tant, no els afecta.

Es preveu que seran necessaris entre 7 i 8 mesos per a l’obtenció de permisos
i 6 mesos per a l’obra. L’IDECE presentarà el nou projecte a la CHE al més
aviat possible (l’avantprojecte estarà enllestit per a mitjans de març).
Per tot això, s’acorda demanar una esmena per prorrogar el contracte amb la
Comissió Europea de 24 mesos (fins a 30 de juny de 2020).
Acció C.2
El Serveis Jurídics del MAPAMA han donat llum verda a l’acord entre els governs francès i espanyol per a la portada d’esturions a l’Ebre. En breu es trametrà a França. El govern francès té molt interès en l’acord per dos motius:
d’una banda, per temes de conscienciació i sensibilització de la població local
i, de l’altra, per assegurar un estoc d’esturions fora de França.
Una data possible per a l’alliberament d’esturions a l’Ebre seria la tardor-hivern
de 2018 o la primavera de 2019. Marc Ordeix insisteix que és més important
crear a mitjà termini un estoc d’esturions a l’Ebre que no pas alliberar-ne uns
pocs de juvenils al riu. En el cas que no es poguessin alliberar esturions, es
proposa el marcatge de sabogues com a substitutiu.
Els lliurables (deliverables) previstos en aquesta Acció queden posposats a
més endavant.
Acció D.1
Com que no s’han alliberat esturions, aquesta Acció queda parcialment posposada, així com els seus lliurables.
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Acció D.2
Per al seguiment dels peixos, s’han instal·lat 40 boies de formigó, de 500
kg cadascuna, al llarg del riu. Dins de cada boia s’ha instal·lat un radiotransmissor Vemco (cedit pel govern francès, davant la impossibilitat d’adquirir-ne
en aquesta fase per part de la Generalitat). En breu s’haurà de procedir a la
recàrrega de les bateries dels radiotransmissors i a la descàrrega d’informació
dels aparells.
A més dels radiotransmissors, el govern francès també ha cedit transmissors
per a marcar peixos a través d’un conveni amb l’IDECE vigent fins al desembre
de 2018.
Durant l’any 2017, s’han dut a terme dues campanyes de marcatge (maig i
setembre). S’han doblat els punts de marcatge establerts en la proposta. En
total, s’han marcat 386 peixos de 12 espècies amb pit tags i també 13 llises,
12 anguiles i 5 sabogues amb radiotransmissors (cedits pel govern francès).
El marcatge amb radiotransmissors estava inicialment pensat per als esturions
però s’ha considerat interessant marcar altres espècies per tal de provar el
sistema de telemetria.
Acció D.3
L’Informe corresponent a l’estat biològic del riu de l’any 2017 elaborat pel
CERM-UVic s’ha penjat al web del projecte.
Acció D.4
S’han instal·lat 6 càmeres a la resclosa de Xerta. L’IDECE té un contracte amb
la Comunitat de Regants per a l’obertura de la resclosa per a la navegació. Durant el període crític d’abril-maig caldria obrir la resclosa periòdicament (cada
hora aproximadament). L’IDECE s’assegurarà que sigui així fent-hi passar una
embarcació quan sigui necessari. José Álvarez demana si és possible una Declaració de conformitat dels Regants sobre la qüestió. L’IDECE comenta que
això no és necessari, atès que hi ha un contracte vigent amb ells.
Pel que fa a la resclosa de Flix, i atesa la impossibilitat de fer-hi res per l’actitud
d’Endesa i també per les males condicions mediambientals de la zona per als
esturions, es comenta amb José Álvarez la possibilitat de passar els diners
previstos en material a Flix (llums…) a la rampa d’Ascó i a la futura de Xerta
(antenes). José Álvarez comenta que aquest canvi s’ha de tractar com ua canvi
d’elements elèctrics d’un lloc a un altre del riu.
Accions E
S’han editat dos butlletins d’informació (newsletters) fins avui. El tercer s’editarà durant el mes de març 2018.
El nombre de seguidors a les xarxes socials continua incrementant-se.
Es preveu fer una roda de premsa per a la inauguració de la rampa d’Ascó.
El web disposa del vídeo del projecte traduït a l’anglès.
El panell informatiu de la rampa d’Ascó s’instal·larà en breu. Un altre panell
anirà a la rampa de Xerta. Un tercer podria anar a Flix (al Club Nàutic).
L’exposició del Life MigratoEbre continua la itinerància, ara fora de les Terres de
l’Ebre. Durant el proper mes de març s’inaugurarà al Museu del Ter, a Manlleu.
Després s’exhibirà al Museu Blau, a Barcelona.
S’elabora un catàleg de l’exposició (no previst inicialment) i se’n produiran 500
exemplars.
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S’han traduït i maquetat 5 exemplars d’explicació de l’exposició en castellà i
5 en anglès.
La xarxa de voluntaris del projecte està constituïda pels seguidors a les xarxes
socials i les entitats locals i els seus membres, que han estat contactades pel
GNF (des de desembre 2017 ja no treballen pel projecte).
Underwater Hide (Acció E.7): aquesta acció no es farà. L’acció prevista a l’IRTA
amb els esturions pot, en certa manera, substituir-la.
El vídeo del projecte ha guanyat un premi al millor vídeo corporatiu en el Festival Internacional de Cinema Turístic de Catalunya.
Han passat per l’exposició un total de 1.036 alumnes i 26 professors, que han
utilitzat el material educatiu del projecte.
Acció F.2
S’ha participat en diversos actes (seminari MAPAMA a Madrid, visita a la Compagnie Nationale du Rhône (febrer 2017), entre altres.
La revista Sturio de l’IRSTEA/MIGADO ha dedicat una contraportada al projecte.
S’ha parlat amb Fernando Cobo de la Universitat de Galícia per a un projecte
de monitoratge de les llamprees a l’Ebre. Aquest monitoratge tindria lloc el
setembre de 2018 i, en funció del seu resultat, es podrien alliberar llamprees a
l’Ebre marcades amb transmissors al gener-febrer de 2019.

20.02.2018
Revisió Administrativa i Financera
programa LIFE
S’acorda amb José Álvarez que en les properes setmanes (termini màxim de
lliurament a la Comissió Europea 23 de març) se sol·licitarà una esmena al
contracte pels temes següents:
• Pròrroga al contracte fins a juny 2020;
• Estatus jurídic del CERM;
• Nou projecte a Xerta.
S’acorda amb José Álvarez que durant el mes de maig 2018 (una vegada
aprovada l’esmena) es presentarà un Informe de progrés a la Comissió Europea amb la sol·licitud de pagament.
Revisió documentació UVIC
Revisió documentació GENCAT (tot en ordre)
Revisió documentació IRTA
La descripció dels consumibles, equipaments… ha de ser en anglès.
Revisió documentació FUNCAT
Revisió documentació IDECE
José Álvarez demana de fer un inventari de tot el material comprat en el marc
del projecte. Tot aquest material ha de portar els adhesius Life, Natura 2000 i
també Life Migratoebre. L’inventari s’haurà d’adjuntar a l’informe de progrés,
que s’ha d’enviar a la Comissió Europea el proper mes de maig
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06.03.2018
La xarxa de bus Exprés.Cat guanya un
58% de viatgers l’any 2017 i arriba a més
de 16,2 milions d’usuaris
L’any passat es van posar en servei 6 noves línies que es van afegir a les 30
que ja estaven en funcionament L’increment mitjà de viatgers
La xarxa de busos d’altes prestacions Exprés.cat que desplega el Departament de Territori i Sostenibilitat ha transportat l’any 2017 16,18 milions de viatgers, la qual cosa suposa un 58 % més que l’any 2016, quan el nombre d’usuaris va ser de 10,26 milions. Aquest increment s’explica tant per l’augment
de la demanda com per la posada en servei de noves línies. Concretament,
l’any passat en van entrar en funcionament 6, repartides per tot el territori, que
s’afegien a les 30 que ja hi donen servei des de l’any 2012. L’increment mitjà
de viatgers en aquests 36 corredors l’any 2017 ha estat del 9,6 %.
A banda de l’increment de l’oferta, la incorporació dels serveis a la xarxa Exprés.cat comporta un seguit d’avantatges per als usuaris, com ara millores
en la informació, comoditat i capacitat dels serveis. Aquest any, a més de la
posada en servei de noves línies exprés, s’han establert nous itineraris a les
línies e2 Barcelona-Terrassa i e15 Barcelona - Vilanova i la Geltrú, per tal de
millorar la comunicació amb la zona universitària de l’avinguda de la Diagonal
a Barcelona.

08.03.2018
Inauguració de l’exposició “Migratoebre,
per un riu ple de vida” al museu del Ter a
Manlleu
Dia: dijous, 8 de març. Hora: 17 h. Lloc: Museu del Ter
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13.03.2018
Reunió amb la Confederación Hidrográfica
del Ebro, les dues comunitats de regants i
la Hidroelèctrica de Xerta. Tema: alternativa
rampa de peixos a l’Assut de Xerta
S’ha informat als possibles afectats dels aspectes generals de la proposta
encarregada pel Grup Life MigratoEbre.
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15.03.2018
Reunió amb els responsables de la CHE
per a la presentació del nou projecte de
rampa de peixos a l’Assut de Xerta

28.03.2018
L’IDECE col·labora en l’edició del llibre
sobre la batalla de l’Ebre
Ebre, relats d’una batalla
En el projecte hi han participat 26 persones, entre les quals escriptores i escriptors que han creat una història fictícia, però que hagués pogut passar, sobre
cada un dels 16 personatges fets per al joc.
El llibre conté 270 pàgines de ficció, passió, sofriment i amor i està ambientat
a la històrica batalla de l’Ebre, que alguns van patir tant i d’altres van viure com
una victòria.
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08.04.2018
Seguiment de la qualitat fisicoquímica i
biològica de l’aigua i els hàbitats al tram
final del riu Ebre
CONCLUSIONS GENERALS 2014-2017
Les dades recollides fins als primers tres trimestres de 2017 es poden resumir
en els punts següents:
- La qualitat de l’hàbitat fluvial al tram final de l’Ebre obtinguda a partir de l’índex d’hàbitat fluvial (IHF) és bona o molt bona.
- La qualitat del bosc de ribera (QBR) hi és millorable en alguns trams dels quals
es disposa de dades, sobretot al curs principal del riu Ebre. D’altra banda, les
dades dels afluents de les quals es disposa, el Siurana i l’Asmat, constaten la
presència d’un bosc de ribera molt ben consolidat en aquests cursos fluvials.
- Les dades fisicoquímiques recollides constaten uns nivells de sals, clorurs i
components nitrogenats (nitrats i nitrits) força elevats, superiors als que serien
desitjables. Amb alguns valors força extrems de nitrats puntualment. Puntualment també s’ha assolit algun valor extrem de sulfats.
- Els nivells d’alguns metalls pesats en peixos a l’embassament de Flix superen
lleugerament els barems desitjables per al consum humà. Concretament, el
mercuri i el metilmercuri són els principals contaminants detectats en peixos,
sobretot a Flix i aigues avall d’aquest embassament. A banda d’això, es detecta cadmi en mol·luscs de les badies del delta de l’Ebre.
- Pel que fa als plaguicides, diazinon i clorpirifos són els compostos que més
apareixen al sediment. Els valors més elevats a l’aigua corresponen al delta de
l’Ebre, sobretot terbutrina i clorpirifos, amb una gran variabilitat anual de les
seves concentracions associades al cabal i la precipitació.
- Pel que fa als indicadors biològics, els macroinvertebrats aquàtics (mesurats
a Flix, Móra d’Ebre, Xerta i Tortosa i del riu Siurana a Bellmunt i els índexs basats en les diatomees (mesurats a Flix, Ascó, Móra d’Ebre, Benifallet, Xerta i
Tortosa i dos afluents, el Siurana a Bellmunt i l’Asmat a Capçanes) determinen
una qualitat de l’aigua bona o molt bona a excepció de Flix, on la població de
diatomees i fitoplàncton va mostrar nivells millorables els anys 2014 i 2015. A
partir dels índexs basats en la densitat del fitoplàncton (mesurats a l’embassament de Riba-roja, Flix, Ascó, Móra d’Ebre, Benifallet i Xerta), totes les masses
d’aigua es consideren oligotròfiques, en bon estat, amb l’excepció de l’embassament de Riba-roja, que presenta un nivell d’eutròfia massa elevat.
- Els índexs basats en els macròfits (IVAM i IVAM-CLM) mesurats a Xerta i Tortosa determinen un nivell elevat de nutrients als sediments.
Avaluació de l’impacte en els peixos de la tala de macròfits al tram final del riu
Ebre
Les conclusions principals són les següents:
- Absència d’individus juvenils i larves d’espècies autòctones de peixos entre
les masses de macròfits mostrejades. Els individus de mida més grossa fugien
abans de poder ser capturats, de la mateixa manera que es pressuposa que
ho farien davant de la barca de sega.
- La gambúsia, invasora d’origen americà, és l’espècie de peix clarament predominant entre els macròfits del tram final de l’Ebre.
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09.04.2018
Oberta la inscripció per a la 6a Caminada
Popular (al web de UEC Tortosa)
Aquest any, amb data 29 d’abril de 2018, proposem la caminada entre els
pobles de Godall i Ulldecona. Descobrirem una gran desconeguda: la serra de
Godall. Passejarem entre cultius d’oliveres i matolls a les parts no cultivades.
Trobarem la font de Cap d’Àsens, un oasi enmig del paisatge dur i sec de la
serra. Podrem veure marges de pedra seca i els típics tancats o corrals per als
ramats coneguts com a paridores. Passarem per l’ermita de la Pietat d’Ulldecona, on en grups de 25 o 30 persones visitarem el centre d’interpretació de
les pintures rupestres i després amb un guia visitarem les pintures. Remuntarem la serra i veurem les canteres de pedra d’Ulldecona i arribarem al poble
d’Ulldecona, on haurem deixat el cotxe; si aixequem el cap podrem veure el
castell que domina el poble.
Horaris caminada IDECE 29 d’abril de 2018:
• 8.30 h Ulldecona per agafar el bus.
• 9.30 h - 10.00 h inici de la caminada al Godall i a les 13.00 h arribada al
poble d’Ulldecona.
• Lloc de sortida: pavelló poliesportiu d’Ulldecona, al carrer de Vicent Aubà.

10.04.2018
Operacions d’assegurar els Llaguts de
l’Ebre davant la crescuda del riu
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10.04.2018
Preparació de l’arribada d’esturions a
l’Irta
La proposta inicial (finals del 2016) lliurada als responsables de l’IRSTEA a
Bordeus consistia en:
a) Réservoirs disponibles à l’IRTA-Sant Carles de la Ràpita pour
Acipenser sturio: 45 m3, avec un fotopériode naturel et salinité
ajustable:

b) Schéma de communication, complémentaire aux panneaux d’information au site (situés à côté du réservoir avec A. sturio), sur l’espèce, le projet Life MigratoEbre et l’accord existant entre les pays
et les organisations impliquées :
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En outre, le MAGRAMA a déjà approuvé un budget destiné au Département
de l’Environnement du Gouvernement de la Catalogne pour complémenter le
projet Life MigratoEbre en 2016, qui comprends l’exécution du transfert des
esturgeons pour fins éducatives avant la fin de cette année. Considérez-vous
que serait-il possible transporter quelques poissons âgés (des 2008 ou 2009
par exemple) jusqu’à l’IRTA ce mois ou en décembre 2016? Quels protocoles
de voyage et entretien des poissons (caractéristiques de l’eau, nourriture, etc.)
devrait-on suivre ?
La réunion du 24 et 25 janvier sur site (cette fois, à côté de la mer Méditerranée, à Sant Carles de la Ràpita, à 7 km de l’IRTA) sera destinée principalement
à fournir un cadre de coopération entre les organisations et gouvernements
français, espagnols et catalans. Là on pourra discuter ensemble avec l’évolution du projet Life MigratoEbre, les assays de marcage à poissons (anguilles
et mulets) et les possibilités de lâchers expérimentaux d’esturgeons juvéniles
(YOY ou plus âgés) en 2018 et, s’il est possible, au-delà.
Les condicions dels exemplars d’esturions a lliurar-nos aquest 2018 requeririen aquestes condicions:

08.04.2018
L’IDECE col·labora en la festa de la clotxa
organitzada pel Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre i l’ajuntament de la Serra
d’Almos
Població: la Serra d’Almos (Tarragona)
Dates d’ús: diumenge, 08.04.2018
Model: carpa poligonal 700 m2
Dimensions: 20 m x 35 m
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17.04.2018
Reunió taula de treball per a la reformulació
d’un nou Consell Econòmic i Social de les
Terres de l’Ebre
Propostes a debat
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23.04.2018
Es publiquen dos fulls informatius amb les
pràctiques agràries més efectives de lluita
contra el cargol poma
Són el resultat d’una jornada en què tècnics involucrats en la lluita contra el
cargol poma al delta de l’Ebre i representants del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació van posar en comú les seves experiències en
aquesta matèria.
L’efectivitat a camp dels diversos mètodes, en molts casos, pot ser
superior a l’actual amb unes bones pràctiques agràries.

26.04.2018
Presentació del documental sediments,
que porta a debat l’ús de les comportes
de fons de les preses i altres mesures per
frenar la regressió del Delta
Davant la inexistència d’una normativa europea sobre la gestió integral dels
sediments als rius, la “Campanya pels Sediments” ha defensat que existiria
majoria suficient per tirar endavant una normativa marc, similar a la de l’aigua,
en aquest sentit. Com ha explicat el portaveu de la “Campanya”, Joan Josep
Segarra, la resolució de les preguntes que van fer arribar al Parlament Europeu
els ha servit per conèixer el conveni del Danubi, un precedent amb què demostrar que la gestió correcta dels sediments és efectiva per a la millora dels deltes
i que pot ser referent per a una llei comunitària.
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El moviment ha presentat un documental sobre la feina feta els darrers tres
anys i ha impulsat un debat sobre el model de gestió que caldria legislar també
a Catalunya i Espanya, amb experts de la UNED, la Comunitat de Regants de
l’Esquerra, l’ACA, la CHE, l’IDECE i la Fundació Duran Martí. “Si no hi ha un
treball tècnic profund difícilment el Parlament Europeu es posarà a treballar en
això i és un treball que han de fer els nostres investigadors, professors i tècnics”, ha defensat Segarra.
En el debat que ha acompanyat la projecció del documental Sediments s’han
escoltat punts de vista diferents. Rafael Romeo Garcia, enginyer de la CHE
(Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) al tram final de l’Ebre, ha refusat que
les comportes de fons siguin la solució al problemes del Delta. “Si creiem que
buidant Riba-roja i Mequinensa resolem el problema del Delta, ens enganyem
a nosaltres mateixos. Allí n’hi ha uns quants i no tots son mobilitzables”, ha
defensat Romeo García. “Genera més problemes que beneficis, molts conflictes, inseguretats al Delta amb els mateixos regants, perquè el pantà garanteix
l’aigua per als cultius”, ha afegit. L’enginyer s’ha mostrat obert a plantejar-ho,
“sense apassionaments” i ha defensat que hi ha altres propostes més beneficioses i senzilles de desenvolupar i ha posat com a exemple les barreres salines,
els dics de protecció, la regeneració de la costa. “Ens estrellaríem si ho enfoquem tot als sediments de Mequinensa”, ha afegit.
En canvi, les dues darreres proposicions no de llei (PNL) aprovades pel govern
espanyol en la matèria reconeixen la necessitat de mobilitzar els sediments
dels pantans. La PNL més recent aposta per fer una prova pilot a Riba-roja i,
de fet, aquest tipus de test per moure sediments dels pantans ja s’han iniciat
a través del projecte Life Admiclim, en el qual han col·laborat l’ACA i l’IRTA.
Com ha apuntat Antoni Munné, cap del Departament de Control i Qualitat d’Aigües de l’ACA, amb el programa s’han pogut comptabilitzar els sediments de
l’Ebre i s’ha demostrat que existeix un dèficit. Com ha detallat Munné, de sediments en baixen aproximadament unes 200.000 tones, quan haurien de ser
1.300.000 tones, “per anar bé”. També s’ha calculat que n’arriben 2.000.0000
als embassaments i bona part hauria d’arribar al tram final del riu.
També s’ha caracteritzat un model per conèixer en quina mesura i com repartir
el sediment. “Ara ve el segon pas, que seria actuar per fer passar el sediment
i començar-lo a repartir”. L’ACA visitarà aviat un embassament dels més moderns, a Andalusia, on aquest tipus de by pass ja funciona. Munné ha apuntat
que per als pantans més vells hi ha alternatives com dragar els sediments de la
cua i abocar-los més enllà de la presa perquè s’arrosseguin aigües avall quan
s’obren les comportes.
L’IDECE col·labora en la producció del documental.
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26.04.2018
Comissió territorial d’urbanisme de les
Terres de l’Ebre. Sessió a Móra d’Ebre
COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LES TERRES DE L’EBRE
Ordre del dia de la sessió de 26 d’abril de 2018
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
1. Alfara de Carles. Consulta sobre el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, regulació de construccions ramaderes;
2. L’Ametlla de Mar. Consulta sobre el procediment d’avaluació ambiental
estratègica simplificada sobre la Modificació puntual del POUM, àmbit Artilleria;
3. L’Ametlla de Mar. Consulta sobre el procediment d’avaluació ambiental
estratègica simplificada sobre la Modificació puntual del POUM, àmbit Port
Olivet;
4. Tortosa. Consulta sobre el procediment d’avaluació ambiental estratègica
simplificada sobre la Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10.
PLANEJAMENT
5. L’Ametlla de Mar. Correcció d’errada material del Pla d’ordenació urbanística municipal, relativa a les claus de sòl no urbanitzable 21 i 22, i al plànol
de detall de sòl urbà del nucli de Cala Nova;
6. L’Ampolla. Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal
07, zona Incasòl plurifamiliar (Zic);
7. Xerta. Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 006,
àmbit TV-3541, carretera de Paüls;
8. Amposta. Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal 50, adaptació de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent sobre
l’accessibilitat de les persones;
9. La Torre de l’Espanyol. Modificació puntual de les Normes de planejament
urbanístic municipis de les Terres de l’Ebre referent a la qualificació del sòl
urbà;
10. Móra la Nova. Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector
S-17, illa 4;
11. Móra la Nova. Modificació puntual del pla parcial urbanístic del sector
S-17, illa 6.
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28.04.2018.
Assistència a la inauguració d’Expoebre
2018
La 74a edició d’Expoebre ha tancat portes aquest dimarts, 1 de maig, al vespre amb xifres molt satisfactòries tant de visitants com de nombre d’expositors. Segons informen fonts municipals, tot i que en aquests quatre dies de
fira hi ha hagut unes quantes hores de pluja, Fira Tortosa ha fet un balanç
molt positiu d’aquesta edició, que superarà el nombre de visitants i amb més
expositors que mai.
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, acompanyada del regidor de Promoció Econòmica i president de Fira Tortosa, Emili Lehmann, i el director de Fira
Tortosa, Ramon Ferrando, s’ha mostrat molt satisfeta de la 74a edició d’Expoebre poques hores abans de tancar portes. L’increment d’expositors, prop
de 200, s’ha aconseguit gràcies, en bona part, a la posada en marxa del nou
saló Celebrem, dedicat a nuvis i tot tipus de celebracions. Segons ha explicat Roigé, tot i que algunes vendes, com és el cas del sector de l’automoció,
es produeixen els dies després d’Expoebre, “estem satisfets perquè els resultats sembla que seran bons”.

29.04.2018
Èxit de participació en la 6a Caminada
Popular IDECE
Fins a un nombre de 260 persones han participat en la edició d’enguany de
la Caminada Popular IDECE. Malgrat un temps que amenaçava inestable, la
participació ha estat un èxit i no s’ha registrat cap incident. Tot i això es va preveure un servei de transport en cas que la climatologia fos adversa. Felicitats
a la UEC per la perfecta organització i als participants pel seu esforç i interès a
conèixer la serra de Godall i els seus atractius naturals. Igualment, cal donar les
gràcies als ajuntaments de Godall i Ulldecona per la seva col·laboració.
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02.05.2018
Proposta de pla d’actuacions 2018
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ACCIÓ 1.

REFORMA DE LA LLEI REGULADORA DE
L’IDECE. SUBSTITUCIÓ DE LA FIGURA
DEL CONSELL ASSESSOR PEL CONSELL
ECONÒMIC I SOCIAL DE LES TERRES DE
L’EBRE (CESTE). NOVA COMPOSICIÓ DEL
CESTE

– €

ACCIÓ 2.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PEEOTE:
SEGUIMENT I GESTIÓ DEL PLA. FÓRMULA
DE GOVERNANÇA EN EL SI DEL CESTE

– €

ACCIÓ 3.

FÒRUM D’EMPRENEDURIA. FÒRUM DEL
TALENT CAMPUS URV

5.000,00 €

ACCIÓ 4.

PREMIS DE RECERCA

3.700,00 €

ACCIÓ 5.

NAVEGABILITAT: 1 MANTENIMENT DE
LA NAVEGABILITAT DEL RIU EBRE; 2.
ACCIONAMENT I CONTROL DE LES
COMPORTES DE LA RESCLOSA DE XERTA; 3.
RESTAURACIÓ DELS DOS EMBARCADORS
AFECTATS PER LES CRESCUDES DE
L’EBRE EL 14 D’ABRIL DE 2018; 4. MILLORA
DE L’EMBARCADOR DE VINEBRE

494.112,00 €

ACCIÓ 6.

III PLA D’ACCIÓ DE LA CARTA EUROPEA
DEL TURISME SOSTENIBLE

– €

ACCIÓ 7.

TAULA
DE
MOBILITAT.
SUPORT
ADMINISTRATIU.
COLABORACIÓ
EN
LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE
MOBILITAT DE LES TERRES DE L’EBRE

14.000,00 €

ACCIÓ 8.

PROJECTE
LIFE
MIGRATOEBRE.
REFORMULACIÓ
PROJECTE
I
CONSTRUCCIÓ RAMPA DE PEIXOS DE
L’ASSUT DE XERTA

620.000,00 €

ACCIÓ 9.

SEGUIMENT
DE
LA
QUALITAT
FISICOQUÍMICA I BIOLÒGICA DE L’AIGUA
I ELS HÀBITATS AL TRAM FINAL DEL RIU
EBRE

21.700,00 €

ACCIÓ 10.

PROPOSTA DE MOSTREIG D’AMMOCETS
(LLAMPREES) EN EL TRAM FINAL DE L’EBRE

4.480,00 €

ACCIÓ 11.

PROMOCIÓ TURÍSTICA I CULTURAL

ACCIÓ 12.

CONFIGURACIÓ D’UN NODE LOGÍSTIC A
LES TERRES DE L’EBRE

48.300,00 €

– €
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ACCIÓ
13.-

SEGUIMENT
D’INFRASTRUCTURES
CONTEMPLADES AL PLA TERRITORIAL DE
LES TERRES DE L’EBRE. CORREDOR DEL
MEDITERRANI

ACCIÓ 14

INCORPORACIÓ
ADMINSTRATIU

D’UN

AUXILIAR

TOTAL

– €

17.800,00 €

1.229.092,00 €

ACCIÓ 1. REFORMA DE LA LLEI REGULADORA DE L’IDECE.
SUBSTITUCIÓ DE LA FIGURA DEL CONSELL ASSESSOR PEL
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES TERRES DE L’EBRE
(CESTE). NOVA COMPOSICIÓ DEL CESTE
L’IDECE es regula 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.
Article 4. Òrgans de l’Institut:
a) El Consell Rector. És l’òrgan superior col·legiat de govern de l’Institut (art. 5)
i té com a funcions (art. 6): a) La planificació general de l’activitat de l’Institut,
b) L’elaboració i l’aprovació del pla plurianual d’actuacions de l’Institut i dels
projectes específics que s’acordi engegar en cada moment, c) L’aprovació
anual d’una memòria sobre la gestió i del projecte de pressupost, d) L’aprovació de la plantilla de personal de l’Institut, e) L’aprovació del Reglament de
règim interior, f) El seguiment del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre i
g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada.
b) La Presidència.
c) La Direcció.
d) El Consell Assessor.
Article 9. Consell Assessor: naturalesa i composició
9.1 Es crea el Consell Assessor com a òrgan de caràcter consultiu. En el Consell Assessor hi ha representades les parts interessades, públiques i privades,
de les comarques de l’Ebre.
9.2 Són membres del Consell Assessor:
a) Les persones en qui recauen la presidència i les vicepresidències de l’Institut.
b) El director o directora de l’Institut, que actua com a secretari o secretària, o
la persona al servei de l’Institut en qui delegui expressament.
c) Set persones representants de l’Administració de la Generalitat amb activitats vinculades a les comarques de l’Ebre, una de les quals és el delegat o
delegada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre.
d) Una persona representant de cada grup polític de la Diputació de Tarragona.
e) Quatre persones representants dels consells comarcals, una per cadascun.
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f) Quatre persones representants de les administracions locals de les comarques de l’Ebre, proposades per les entitats municipalistes.
g) Una persona representant de l’Administració de l’Estat.
h) Quatre persones representants de les universitats situades a les comarques
de l’Ebre.
i) Quatre persones representants de les organitzacions sindicals de les comarques de l’Ebre.
j) Quatre persones representants de les organitzacions empresarials de les comarques de l’Ebre.
k) Quatre persones representants de les cambres de comerç de les comarques
de l’Ebre.
l) Quatre persones representants, una per comarca, de les entitats de les comarques de l’Ebre la finalitat de les quals sigui la de contribuir al coneixement,
la defensa o el desenvolupament integral de la zona.
9.3 Els o les vocals que integren el Consell són membres nomenats per la presidència de l’Institut, a proposta de les representacions respectives, d’acord
amb els criteris i amb la durada establerts pel Reglament de règim interior.
9.4 En el marc del Consell Assessor, es poden crear comissions de treball
sectorials, d’acord amb el Reglament de règim interior de l’Institut. Així mateix,
es pot crear una comissió socioeconòmica que tingui com a funció principal el
debat i la reflexió sobre les qüestions relatives al desenvolupament socioeconòmic de les comarques de l’Ebre.
Article 10. Funcions del Consell Assessor
a) Informar, assessorar i formular propostes al Consell Rector i a la Direcció
sobre qualsevol matèria relativa a les activitats que aquest acompleixi per tal
de portar a terme les funcions indicades en l’article 3.
b) Informar dels assumptes que li són sotmesos pel Consell Rector i informar
preceptivament del pla plurianual d’actuacions.
c) Proposar al Consell Rector totes les actuacions que consideri convenients
per al compliment dels objectius de l’Institut.
La complexitat i excessiu nombre de membres del Consell Assessor, les dificultats de nomenament derivades de la diversitat d’administracions i el caràcter no vinculant de les seves decisions fan que aquest Consell Assessor hagi
esdevingut inoperant, per la qual cosa no es reuneix des de l’any 2005, amb
l’afegit que dos membres del Consell Rector han de ser nomenats pel mateix
Consell Assessor, fet que suposa una anomalia que persisteix en el temps.
Al seu dia, les funcions consultives d’aquest Consell Assessor foren assumides
per una comissió socioeconòmica creada a l’empara de l’article 9.4, anomenat
Consell Econòmic i Social, el qual sí és plenament operatiu.
Per tal d’assolir els objectius marcats, i per acomodar-ho a la realitat socioeconòmica del territori, s’ha previst una nova composició del Consell Econòmic
i Social, que s’ha treballat amb els sindicats i les organitzacions empresarials
amb el vistiplau de la delegació del Govern.
La proposta que es fa és l’eliminació de la figura del Consell Assessor de
l’IDECE i l’assumpció de les seves funcions per part d’aquest nou Consell
Econòmic i Social.
IMPORT ACTUACIÓ: 0 €
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ACCIÓ 2. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC
EMPRESARIAL I PER A L’OCUPACIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE
(PEEOTE): SEGUIMENT I GESTIÓ DEL PLA. FÓRMULA DE GOVERNANÇA EN EL SI DEL CESTE
EL PLA ESTRATÈGIC EMPRESARIAL I PER A L’OCUPACIÓ DE LES TE (PEEOTE), encarregat per la Generalitat de Catalunya i elaborat per la Universitat
Rovira i Virgili, és un document estratègic per al desenvolupament d’aquestes
comarques de l’Ebre.
Fou redactat entre els anys 2012 i 2013 i aplegà prop de vuit-centes persones
que es van mobilitzar per participar en el PEEOTE. Dues-centes cinquanta
van fer-ho com a membres de les comissions temàtiques; cinc-centes, a través d’enquestes; i cinc, amb entrevistes directes (a ebrencs de renom). Fruit
d’aquest desplegament, un equip tècnic de 17 persones qualificades —encapçalat per l’economista Juan A. Duro, titular de la càtedra d’Economia Local
i Regional de la URV— l’entrega al Govern el febrer del 2014.
A partir dels criteris prèviament definits, del procés participatiu i de la tasca
tècnica, la proposta d’actuació estratègica s’ha vertebrat amb voluntat ambiciosa i operativa, que fa compatibles l’orientació a un model i la concreció, uns
eixos globals i un raonable nivell de detall. Parlem d’una proposta amb 10 línies
estratègiques, 39 programes i 329 actuacions.
Les infraestructures ocupen un apartat del capítol 2 descrivint com a vectors
“la desconnexió entre els subsistemes nord i sud per raons de connectivitat,
polítiques per la manca de massa crítica i d’un nucli aglutinador potent. Això ha
tendit a crear dos velocitats en el desenvolupament i afavoreix les dinàmiques
centrífugues. Per exemple: l’èxode des dels nuclis del nord no s’ha orientat al
sud”.
També afegeix que tenim un “sistema de ciutats feble i desvertebrat” i constata
que “el territori es recolza en altres centres externs com Tarragona, Reus i Lleida”, amb els quals recomana col·laborar en altres apartats.
Tot deixant clar que formem part de l’Arc Mediterrani i de la regió Lió-Barcelona-Alacant com a dada positiva, alerta que tenim competidors com l’eix
Vinaròs-Benicarló-Peníscola i ens fa una recomanació que qualifica de “clau
estratègica”: “cooperar per no constituir un espai de pas, sinó generar el potencial dinamitzador sobre el mateix territori i el seu entorn”.
“La gestió del territori s’ha de fer amb criteris innovadors, de priorització i viabilitat”, superant “la insuficient coordinació” que hi ha en l’àmbit institucional,
superant “reticències territorials” i apartant-nos de “l’anomenada cultura del
no”, així com evitar “la desconnexió entre persones destacades del territori”.
En l’apartat dedicat a parlar dels elements de futur i de les oportunitats que
s’obren, s’acaba visualitzant la necessitat de crear una nova marca de territori.
Abans d’això assenyala, en aquest ordre, els sectors amb més potencial:
“l’agroindustrial, el moble i o el turisme”, “el treball per projectes i el treball
en xarxa”, “la construcció modular amb criteris de sostenibilitat, “la projecció cultural i les activitats creatives”, activitats terciàries com les “logístiques,
mediambientals i derivades de les TIC” i, finalment, “un cert grau d’industrialització”. Continua destacant que existeix una “identitat potent”, el riu, “la mediterraneïtat” vinculada als productes de qualitat, la situació de cruïlla entre dos
eixos econòmics, la “significació política”, l’actiu d’una millor valoració de les
zones rurals davant els canvis socials actuals i l’opció de crear una marca amb
aquests valors.
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El rigor tècnic del Pla estratègic és homologable a d’altres que també se citen
com a exemple i que s’han fet a regions i ciutats de Catalunya o de l’Estat, i
alguna zona internacional (França). És per això .que l’estructura és molt formal
i dedica, per exemple, tot un capítol a explicar “la missió” del pla; un altre, a
exposar “les bases” d’una “proposta afavoridora”; i un tercer, a exposar-ne els
“principis tècnics”; unes parts més formals que es complementen amb tres
annexos metodològics en què apareixen des del currículum dels autors fins a
una estadística de les enquestes efectuades a mig miler d’ebrencs.
El seguiment i la gestió del Pla (al capítol 8).En aquest apartat es proposa
concretar un mecanisme de gestió i seguiment concret, coordinat amb les
propostes per a la governança del desenvolupament territorial en general.
La gestió i el seguiment de l’execució del PEEOTE és una de les tasques
proposades per a un nou IDECE/Agència/Ens de desenvolupament regional.
Mentre es concreta la transició a aquest ens, la Comissió de Seguiment, que
hauria de recollir l’esperit del mateix Consell Promotor del Pla, s’hauria de dotar
de l’equivalent a una oficina tècnica.
La proposta de nova composició del Consell Econòmic i Social de les Terres
de l’Ebre ja contempla una comissió de seguiment d’aquest PEEOTE per part
de l’IDECE.
IMPORT ACTUACIÓ: 0 €

ACCIÓ 3. FÒRUM D’EMPRENEDURIA. FÒRUM DEL TALENT
CAMPUS URV
Atesos els resultats obtinguts en les anteriors edicions, els organitzadors han
decidit donar continuïtat al projecte. L’IDECE i la Càtedra d’Economia Local
i Regional amb la incorporació de l’Institut de l’Ebre i la Cambra de Comerç
de Tortosa organitzem la sisena edició del Fòrum d’empreses a les Terres de
l’Ebre per a la captació i retenció de talent amb el suport del Campus de les
Terres de l’Ebre de la URV, amb uns objectius que recullen i amplien els de
l’edició anterior.
Entre els objectius del projecte destaquem el fet de fer visibles un conjunt
d’empreses representatives presents al territori objecte de referència (les Terres de l’Ebre) i les de territoris adjacents, tot mostrant les seves potencialitats
presents i futures. També pretén ser un punt de trobada per als titulats amb
formació superior i estudiants universitaris de les Terres de l’Ebre amb l’objectiu de mostrar la seva vàlua i desenvolupar la carrera professional en el seu
territori més proper. Per tant, es cerca posar en contacte el dos costats del
mercat de treball per una banda l’oferta empresarial i per l’altra la demanda
dels titulats amb un nivell de qualificació alt, per intentar la potenciació de llocs
de treball qualificat al territori que ajudin al seu desenvolupament. Al Fòrum
es troben representats tots els sectors econòmics i tots els perfils acadèmics;
per tant, qualsevol alumne o titulat, independentment del seu ensenyament i la
seva situació acadèmica, pot trobar-hi l’oportunitat. La participació d’empreses procurarà, a més a més, una diversificació territorial per fer més atractiu el
Fòrum al conjunt del territori.
Es realitzarà un esforç addicional (ja començat a la tercera edició) per fer arribar
el fòrum als estudiants de les Terres de l’Ebre de la URV al Camp de Tarragona
i, a més, a col·lectius amb formació superior. Afegim facilitar l’accés als estudi50
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ants de CF de l’IES de l’Ebre amb una llançadora entre els dos centres.
Aquest any en el marc de l’assignatura Tècniques de Comunicació i Vendes
del grau d’ADE es dissenyarà un anunci per part d’un equip d’estudiants que
servirà per fer la difusió de l’esdeveniment en què apareixeran, com a tots els
dissenys, els logos dels organitzadors.
IMPORT TOTAL: L’IDECE, amb el seu suport a les activitats de la Càtedra, es
fa càrrec de 5.000,00 € del pressupost presentat (IVA inclòs).

ACCIÓ 4.

PREMIS DE RECERCA

MEMÒRIA GENERAL DE LA TRAMITACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA
DE LA 7a EDICIÓ DEL PREMI IDECE PER A FOMENTAR LA PROJECCIÓ DE
LES TERRES DE L’EBRE
El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva de l’import
global màxim destinat al premi entre els projectes que hagin obtingut les quatre
màximes puntuacions. Premis als projectes guanyadors.
Objectius i finalitats
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió del Premi IDECE per a
fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre.
La principal finalitat del premi és la d’estimular la qualitat i el rigor dels projectes
que tinguin una connotació que permeti 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.
Conceptes subvencionables
Treballs de recerca i crèdits de síntesi/projectes que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre i que tinguin
una connotació que permeti 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.
El premi consistirà en una aportació econòmica per als estudiants. L’aportació
total serà de 3.700 €. Els premis quedaran distribuïts de la manera següent:
1r premi dotat amb 1.500 €; 2n premi dotat amb 1.000 €; 3r premi dotat amb
700 €; 4t premi dotat amb 500 €.
IMPORT TOTAL: 3.700 €

ACCIÓ 5.

NAVEGABILITAT

1. PRÒRROGA DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DEL MANTENIMENT DE LA
NAVEGABILITAT DEL RIU EBRE ENTRE ASCÓ I AMPOSTA, AMB L’EMPRESA
UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA, AQUAMBIENTE SERVICIOS
PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU I SERVIDEL, SAU (UTE NAVEGABILITAT
EBRE), DES DE L’1 D’ABRIL FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018
Per garantir la navegabilitat del riu Ebre s’ha de dur a terme un desplegament
de serveis per al manteniment de la via navegable. Inclou el canal de navega-
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ció, els elements de senyalització, el manteniment dels embarcadors, així com
una atenció directa als usuaris de la via navegable.
Cada any la temporada de navegabilitat al riu Ebre (des d’Ascó fins a Amposta)
s’inicia per Setmana Santa i finalitza l’1 de novembre. Per tal d’assegurar que
el servei objecte d’aquest contracte funcioni amb totes les garanties i mesures
de seguretat per als usuaris de la via navegable, des de l’inici fins al final de la
temporada, es fa necessari prorrogar el contracte adjudicat, ja que els terminis
per tramitar un nou contracte d’aquestes característiques impliquen que no es
pugui assegurar la continuïtat en la prestació del servei amb totes les garanties
i mesures de seguretat en data 1 d’abril de 2018.
En data 9 de març de 2015 es va adjudicar el contracte de serveis per a l’execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta
(ref. 009/2014) a la UTE Acsa Obras e Infraestructuras, SA; Aquambiente Servicios para el Sector del Agua, SAU, i Servidel, SAU (UTE navegabilitat Ebre).
L’execució d’aquest contracte es va iniciar en data 20 d’abril de 2015 i finalitza
el 31 de març de 2018, amb previsió d’una pròrroga de 36 mesos. Tal com es
pot comprovar, el contracte es va formalitzar amb anterioritat a l’aprovació de
la Llei 5/2017, de 28 de març.
Import total de 381.512,09 €, dels quals 315.299,25 € corresponen al pressupost d’execució material i 66.212,84 € a l’IVA.
2. CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ACCIONAMENT I CONTROL DE LES
COMPORTES DE LA RESCLOSA DE XERTA PER FACILITAR EL PAS DE LES
EMBARCACIONS DURANT LA TEMPORADA DE NAVEGABILITAT, ANY 2018
L’adjudicació d’aquest contracte s’ha realitzat pel procediment negociat sense
publicitat i en els termes previstos pels articles 169.1, 170, 174, 176 i 178 del
TRLCSP.
La selecció de l’adjudicatari s’ha fet d’acord amb els articles 150 i 151 del
TRLCSP.
1.

La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre es compromet a l’execució del contracte de serveis per a l’accionament i control
de les comportes de la resclosa de Xerta per a facilitar el pas de les embarcacions durant la temporada de navegabilitat, any 2018.

2.

La data límit d’execució del contracte és fins a l’1 de novembre de 2018.

IMPORT TOTAL: 72.600,00 € IVA inclòs
3. ACTUACIONS PER RESTAURAR ELS DOS EMBARCADORS AFECTATS
PER LES CRESCUDES DE L’EBRE EL 14 D’ABRIL DE 2018
Els embarcadors de l’antic Club de Rem de Tortosa i l’embarcador de la Plaça
del Mercat també de Tortosa foren afectats per les crescudes de cabal de
l’Ebre. Els costos de reparació i construcció s’han pressupostat en 40.000 €.
IMPORT TOTAL ESTIMAT: 40.000 €
4. MILLORA EMBARCADOR VINEBRE. 60.000 €
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ACCIÓ 6. III PLA D’ACCIÓ DE LA CARTA EUROPEA DEL TURISME
SOSTENIBLE
1. Redacció d’una ordenança tipus sobre circulació de bicicletes
2. Difusió en els centres educatius, col·lectius de veïns i mitjans de comunicació
3. Realització d’un inventari d’aparcaments de bicicleta i necessitats detectades per part dels ajuntaments
4. Redacció d’un codi de conducta per a la seguretat viària
5. Manteniment i millora del servei BUS + BICI prestat pels autobusos HIFE
IMPORT ACTUACIÓ REDACCIÓ ORDENANÇA, CODI CONDUCTA I INVENTARI: 0 €

ACCIÓ 7. TAULA DE MOBILITAT. SUPORT ADMINISTRATIU.
COLABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE MOBILITAT DE LES TERRES DE L’EBRE
Pla director de mobilitat de Terres de l’Ebre: proposta de metodologia i calendari. Enquesta de mobilitat a les Terres de l’Ebre.
Quant a l’enquesta, s’aprova que l’IDECE encarregui els treballs per confeccionar una enquesta per valorar les millores a introduir i fer valoracions dels serveis
actuals. Aquesta eina ha de servir per a l’inici de la redacció del Pla director de
mobilitat de les Terres de l’Ebre, amb vista al 2018, amb la implementació per
part dels ajuntaments.
Respecte al Pla director de mobilitat, les dades estadístiques de les quals es
disposa són del 2006, i s’han d’actualitzar.
Es crearan grups de treball: grups dinamitzats per a l’obtenció i discussió de
propostes de mesures de millora de la mobilitat a les Terres de l’Ebre, en diversos àmbits: institucions, infraestructures, mercaderies, sectors econòmics,
serveis de transport, accessibilitat, teixit social, medi ambient, competitivitat.
En aquest sentit, posa en relleu el paper de l’IDECE.
Cada membre de la taula hauria de nomenar un delegat en els grups de treball
i l’IDECE convocaria la resta d’agents econòmics i socials.
IMPORT TOTAL ESTIMAT REDACCIÓ ENQUESTA: 14.000 €
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ACCIÓ 8. PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE. REFORMULACIÓ
PROJECTE RAMPA DE PEIXOS DE L’ASSUT DE XERTA

IMPORT REDACCIÓ DEL PROJECTE I CONSTRUCCIÓ RAMPA DE PEIXOS:
620.000 €
ACCIÓ 9. Objecte: realització d’un treball tècnic per fer el seguiment de la qualitat fisicoquímica i biològica de l’aigua i els hàbitats
al tram final del riu Ebre, així com l’avaluació de l’impacte en els
peixos de la tala de macròfits al tram final de l’Ebre
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre té per objecte
el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. 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.
El projecte Life MigratoEbre presentat per l’Institut per al Desenvolupament de
la Comarques de l’Ebre (IDECE) al Programa comunitari Life+ té per objectiu la
recuperació de l’esturió, així com la millora de les poblacions d’anguila, llamprea i saboga al tram final riu Ebre. El projecte pretén, així mateix, fomentar la
restauració de la connectivitat ecològica d’aquest tram del riu a través de la
interconnexió dels espais naturals inclosos a la Xarxa Natura 2000. En particular, els objectius específics del projecte Life MigratoEbre són els que s’exposen
a continuació.
La iniciativa està promoguda per l’IDECE amb la participació del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, l’IRTA (Centre
d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries), la Fundació Catalunya - La Pedrera i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM).
D’altra banda, l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre ha
assumit les funcions de gestió i conservació del riu Ebre, l’explotació del servei

54

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2018

3.1

Actuacions i activitats realitzades

de navegació i el foment d’actuacions destinades a afavorir l’ús turístic i de
lleure del riu.
Per garantir la navegabilitat del riu Ebre s’ha de dur a terme un desplegament de serveis per al manteniment de la via navegable. Inclou el canal de
navegació, els elements de senyalització, el manteniment dels embarcadors, així com una atenció directa als usuaris de la via navegable. Cal una
menció especial per als treballs de sega de macròfits i algues que en cas de
proliferació representen un greu impediment per a la navegació i també per
a la resta d’activitats que es desenvolupen al tram baix del riu Ebre.
En aquest sentit resulta imprescindible conèixer puntualment els estàndards
mediambientals del nostre riu pel que fa a la qualitat fisicoquímica i biològica
de l’aigua, així com l’impacte en els peixos de les actuacions, per tal de
garantir una navegació segura i en bones condicions, que representen els
treballs de sega de macròfits i el seus efectes en la fauna piscícola de l’Ebre,
per tal de fer compatible ambdues funcions de l’IDECE.
És per aquest motiu i per la seva especificitat i tecnicisme que es fa necessària la contractació de personal expert i extern en la matèria i perquè
l’IDECE no disposa de personal per dur a terme totes les tasques adherides
al projecte Life, com es la realització d’aquest treball tècnic per fer el seguiment de la qualitat fisioquímica i biològica de l’aigua i els hàbitats al tram
final del riu Ebre, així com l’avaluació de l’impacte en els peixos de la tala de
macròfits al tram final de l’Ebre; per la qual cosa es considera oportuna i necessària la contractació d’aquest servei a la Fundació Universitària Balmes.
ACCIÓ 10. Proposta de mostreig d’ammocets (llamprees) en el
tram final de l’Ebre. Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física, Facultade de Bioloxía Universidade de Santiago de Compostela
ESTIMACIÓ: el setembre d’aquest any i, en funció dels resultats que surtin,
planificar una translocació de llamprees adultes per a gener-febrer de 2019.
IMPORT TOTAL ESTIMAT: 4.480 €
ACCIÓ 11. PROMOCIÓ TURÍSTICA I CULTURAL
6A CAMINADA POPULAR IDECE
9A PIRAGUADA VOGANT PER L’EBRE

9.000 €
17.000 €

FESTIVAL TERRES CATALUNYA INTERNATIONAL ECO & TRAVEL FILM

6.000 €

COL·LABORACIÓ EDICIÓ LLIBRE BATALLA DE L’EBRE

2.300 €

COL·LABORACIÓ EDICIÓ LLIBRE BALNEARI DE CARDÓ

2.000 €

COL·LABORACIÓ ESTUDI ECONÒMIC IMPACTE ECONÒMIC FESTES
TRADICIONALS DELS BOUS A LES TERRES DE L’EBRE
6.000 €
COL·LABORACIÓ FESTA DE LA CLOTXA CONSELL COMARCAL
RIBERA D’EBRE - AJUNTAMENT LA SERRA D’ALMOS
5.800 €
COL·LABORACIO DOCUMENTAL
“CAMPANYA PELS SEDIMENTS”
Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2018
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ACCIÓ 12. ESTUDI AMB PROPOSTES CONCRETES PER
CONFIGURAR UN NODE LOGÍSTIC A LES TERRES DE L’EBRE
D’entrada, aquesta proposta d’actuació estratègica té a veure de manera directa amb la configuració d’una plataforma logística amb vocació multimodal,
el Logis Ebre, que s’hauria de desplegar a les proximitats de l’estació de ferrocarril de l’Aldea, per la confluència de les principals infraestructures que poden
donar suport a aquesta activitat logística i a la mobilitat en general. Concretament, el suport d’una estació ferroviària de mercaderies ha de ser l’element
diferenciador i de posicionament estratègic d’aquesta infraestructura.
Aquesta proposta s’hauria de concretar, en un primer moment, en un estudi de
viabilitat que inclogui aquestes variables fonamentals:
1. Les necessitats tècniques concretes per a la instal·lació.
2. L’enquadrament d’aquesta viabilitat a la localització estratègica de l’Àrea
Industrial Catalunya Sud Tortosa / l’Aldea —i les TE en general— amb
relació als fluxos logístics i de mercaderies que té com a referències properes els ports i altres nodes logístics de Barcelona, Camp de Tarragona,
Castelló, València i Saragossa.
3. La determinació d’altres possibles instal·lacions necessàries i/o útils per a
la configuració d’un sistema logístic que permeti optimitzar els fluxos de
pas en benefici de l’economia del territori.
4. La seva connexió amb les zones industrials properes. Roquetes, polígons
Oriola i Tosses d’Amposta, zones industrials Ulldecona i la Sénia.
5. Els requeriments per a la connectivitat entre aquestes peces.
6. Les propostes de gestió del sistema que puguin correspondre als agents
de la zona.

PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERMODAL LOGIS EBRE (L’ALDEA) (2006)
Marta Sánchez
L’any 2006 suposa la reactivació del projecte de la Central Integral de Mercaderies (CIM) de l’Ebre, gràcies al Programa de Sòl 2005-2008 promogut pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP). Concretament
s’estableix el marc de col·laboració entre els diversos organismes implicats
per desenvolupar la plataforma logística intermodal Logis Ebre i construir una
estació ferroviària de mercaderies al polígon industrial Estació de Mercaderies
de l’Aldea. Durant l’últim trimestre de l’any es licita l’estudi informatiu de Logis
Ebre.
A començament de 2003, la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), governada per
Convergència i Unió (CiU), es va comprometre a desenvolupar a l’Aldea (Baix
Ebre) una central integral de mercaderies (CIM), és a dir, una central que agrupés en un emplaçament estratègic amb bones connexions les diverses instal·
lacions, serveis i funcions que requereixen les activitats pròpies del sector
(consolidació, fraccionament i emmagatzematge de càrregues, acolliment de
vehicles i tripulacions) i que oferís serveis adreçats a les empreses de transport
i logística com ara tallers, oficines i assegurances. Joaquim Vilagrassa, càrrec
electe a l’Ajuntament de l’Aldea pel grup CiU, preveia construir-la a l’àrea del
nou polígon de l’Estació de Mercaderies de l’Aldea, situat entre l’autopista AP56
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7, la carretera N-235 i la línia del ferrocarril. A més de la connexió ferroviària a
peu de sector, la CIM només era a 70 km (35 minuts) del Port de Tarragona i
a 65 km (30 minuts) de l’aeroport de Reus, i disposaria d’una plataforma intermodal ferrocarril-carretera.
Antoni Lluch, president de Cimalsa (Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat
i les Activitats Logístiques, SA), l’empresa de la Generalitat que gestionava les
CIM a Catalunya, va afirmar l’octubre de 2003 que la idea de la CIM de l’Ebre
i l’emplaçament a l’Aldea estaven molt avançats. Malgrat tot, amb el canvi
de govern del mes de novembre (el nou govern va quedar format pel tripartit
entre el Partit dels Socialistes de Catalunya —PSC—, Esquerra Republicana
de Catalunya —ERC— i Iniciativa per Catalunya-Verds —ICV—), el projecte va
quedar aturat, tot i la reclamació i la insistència de l’Ajuntament de l’Aldea, de
sectors empresarials i altres formacions polítiques.
El 2004, un estudi de la demanda de les indústries que estarien interessades
a fer servir la CIM, realitzat per la Cambra de Comerç de Tortosa, preveia que
almenys quaranta empreses utilitzarien els serveis ferroviaris d’aquesta central,
amb un moviment de mercaderies de 800.000 tones a l’any.
S’activa el projecte de la CIM de l’Ebre després de tres anys d’estar aturat.
El juliol de 2006, el DPTOP va decidir potenciar el creixement econòmic de les
Terres de l’Ebre, d’acord amb el Programa de Sòl 2005-2008, amb el qual la
Generalitat volia afavorir la creació de grans emplaçaments que permetessin
l’assentament d’activitats industrials a partir de criteris de lògica territorial i de
concentració. Concretament, a les Terres de l’Ebre, el programa de sòl industrial preveia la promoció d’unes 222 ha.
En aquest sentit, Manel Nadal (PSC), secretari de Mobilitat del DPTOP, el director d’Incasol (Institut Català del Sòl), Emili Mas, el director general d’Ifercat
(Infraestructures Ferroviàries de Catalunya), Iñaki Badiola, i el director General
de la societat Cimalsa, Ignasi Ragàs, van signar un conveni per construir una
plataforma logística intermodal a les Terres de l’Ebre. Segons el govern, les
obres de la plataforma, que rebria el nom de Logis Ebre, podrien començar el
2008 i suposarien una inversió de 10 MEUR.
El conveni tenia com a objectiu establir el marc de col·laboració al desenvolupament de la plataforma logística a les Terres de l’Ebre i construir una estació
ferroviària de mercaderies en terrenys del polígon industrial, l’Estació de Mercaderies de l’Aldea. Segons el conveni, l’Incasol seria el propietari dels terrenys
i urbanitzaria el sector d’acord amb el disseny funcional de la plataforma logística intermodal que aportaria Cimalsa per adaptar-la als requeriments del sector;
Ifercat elaboraria els estudis i projectes de disseny ferroviari de la plataforma;
el DPTOP executaria totes les actuacions necessàries per a la construcció i
posada en funcionament de l’estació ferroviària, a més de participar-hi en el
funcionament, i finalment, l’Incasol i Cimalsa comercialitzarien Logis Ebre, la
part més logística del polígon.
Al juliol, Manel Nadal va anunciar que ja s’estava comercialitzant sòl logístic i
industrial al polígon perquè aquest ja era una realitat.
A l’octubre, el DPTOP va posar a licitació a través d’Ifercat, l’estudi informatiu
de la plataforma logística ferroviària Logis Ebre. Els treballs tenien un import
de licitació de 75.000 € i una durada prevista de sis mesos. Es preveia que la
redacció de l’estudi s’adjudicaria a final d’any.
El projecte de la plataforma logística intermodal Logis Ebre
El sector, que tenia una superfície total de 40,7 ha ampliables amb 46 ha més,
estava dividit en dues fases: al juliol, la primera, d’11,7 ha, ja tenia totes les
parcel·les exhaurides; la segona, de 29 ha (13,2 ha de sòl públic i 15,8 ha de
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sòl privat) que es destinarien a l’activitat logística i que formarien el Logis Ebre,
tot just s’iniciava. Aquesta última incloïa el nou centre econòmic i logístic de
les Terres de l’Ebre, on es construiria una estació intermodal, en un espai de
3,7 ha. La resta es destinaria a indústria aïllada i polivalent. Es preveia que la
inversió necessària seria d’uns 10 MEUR.
Es preveia que la plataforma logística ferroviària de Logis Ebre se situaria al
costat de l’estació de l’Aldea i quedaria connectada al corredor mediterrani de
la xarxa de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) amb la línia en
direcció a Tortosa, i també a la via de Tortosa. A més, es preveia que l’estructura ferroviària disposaria d’una via de recepció i d’una zona de moll de càrrega,
i també d’àrees auxiliars d’emmagatzematge a peu de via per a facilitar les
operacions d’intercanvi modal entre el transport ferroviari i el de carretera.
Juntament amb l’Estació de Mercaderies, l’Incasol promovia dos sectors estratègics més a les Terres de l’Ebre: el polígon supramunicipal Camposines
a la Fatarella i el Molló, entre els municipis de Móra la Nova i Tivissa. Els tres
sectors eren complementaris entre si i configurarien la xarxa industrial de les
Terres de l’Ebre que es completaria amb petits sectors de reequilibri territorial
per tal de renovar els teixits urbans de tipus industrial.
Les cambres de comerç reclamen més bones connexions per a Logis Ebre
Al juliol, els presidents de les cambres de comerç de la demarcació de Tarragona van consensuar els projectes d’inversió de la Generalitat i de l’Estat
que consideraven prioritaris perquè les empreses no perdessin competitivitat.
Entre aquests hi ha la parada dels trens d’alta velocitat a l’estació de l’Aldea i
la implantació de Logis Ebre.
Perspectives de futur
L’octubre de 2006 es preveia que la redacció de l’estudi informatiu de Logis
Ebre se sotmetria a informació pública el segon trimestre de 2007, de manera
que el projecte constructiu es podria engegar a final del 2007.

12.10.2006
El DPTOP licita l’estudi informatiu de la plataforma logística ferroviària Logis
Ebre.
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha licitat a través d’Ifercat (Infraestructures Ferroviàries de Catalunya) l’estudi informatiu de la plataforma logística ferroviària Logis Ebre. Els treballs tenen un import de licitació de
75.000 euros i una durada prevista de sis mesos. Es preveu que la redacció
de l’estudi s’adjudiqui a finals d’any i que se sotmeti a informació pública el
segon trimestre de 2007. El projecte constructiu es podria iniciar a finals de
l’any vinent.
La plataforma logística ferroviària Logis Ebre, que estarà integrada al centre
logístic, se situarà al costat de l’actual estació de l’Aldea (Baix Ebre) i quedarà
connectada al corredor mediterrani de la xarxa ADIF. La nova estació d’intercanvi de mercaderies tindrà una superfície aproximada de 3,7 hectàrees i es
preveu que disposi d’una via de recepció i una zona de moll de càrrega i descàrrega, que permeti l’arribada de trens de gran longitud.
L’estructura ferroviària estarà complementada per àrees auxiliars d’emmagatzematge a peu de via per a poder facilitar les operacions d’intercanvi modal
entre el transport ferroviari i carretera. El dimensionament i els usos d’aquestes
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zones d’activitats auxiliars es desenvoluparan conjuntament amb empreses i
parts interessades del territori.
Aquesta actuació forma part de la política que el Govern de la Generalitat de
Catalunya fa en favor del transport per ferrocarril. En aquesta línia, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques potencia, d’una manera especial,
el desenvolupament d’infraestructures ferroviàries per al transport de mercaderies, i ho fa disposant d’estacions d’intercanvi modal ferrocarril-carretera i de
plataformes per al desenvolupament d’activitats logístiques d’emmagatzematge, manipulació i distribució.
Impuls de la intermodalitat a les Terres de l’Ebre
La construcció del Logis Ebre neix de l’acord entre les empreses públiques
Incasol, Ifercat i Cimalsa per desenvolupar una plataforma logística intermodal
a les Terres de l’Ebre. El Logis Ebre s’ubicarà en el sector d’activitats econòmiques Estació de Mercaderies a l’Aldea de 40,7 hectàrees i respon al doble
objectiu del Govern de la Generalitat d’impulsar el transport ferroviari de mercaderies i de potenciar el creixement econòmic de les comarques de l’Ebre.
Dins d’aquest sector, el futur Logis Ebre ocuparà 29 hectàrees, incorporarà
una estació de ferrocarrils per mercaderies, i es preveu que comporti una inversió d’uns 10 MEUR i que les obres es puguin iniciar l’any 2008.
L’emplaçament estratègic d’aquest sector el fan un lloc immillorable per a la
instal·lació d’un sector d’activitat econòmica preferentment, però no únicament destinat a activitat logística. Es troba entre l’autopista AP-7, la carretera
N-235 i la línia del ferrocarril. A més de la connexió ferroviària a peu de sector,
aquest dista només 70 km (35 minuts) del port de Tarragona i 65 km (30 minuts) de l’aeroport de Reus.
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ACCIÓ 13. SEGUIMENT D’INFRASTRUCTURES CONTEMPLADES
AL PLA TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE. CORREDOR
DEL MEDITERRANI

L’IDECE ha anat recopilant les actuacions endegades pels diversos agents,
administracions (locals i Generalitat) i apostant per aquelles que, en l’àmbit de
competències del Departament de Territori i Sostenibilitat, departament al qual
l’IDECE hi consta adscrit, necessiten un impuls més immediat en atenció al
fet que poden restar compromeses per actuacions i estructures d’abast més
general en l’àmbit territorial i econòmic, com seria la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, o les infraestructures viàries (A7, AP7, C-12).
•

Servei de passatgers a l’estació Aldea: increment de serveis, freqüències
i aturades.

•

Manteniment serveis Euromed a TGN i BCN i expedicions a Castelló i València.

•

Ramal de connexió amb llançadores fins a Tortosa i Amposta. Connexió
amb la resta del territori.

•

Connexió dels polígons industrials d’Ulldecona i Catalunya Sud amb Port
dels Alfacs.

•

Projectar la possibilitat d’un eix ferroviari de mercaderies de l’Ebre seguint
l’Eix de l’Ebre, connectant els dos grans corredors ferroviaris, el del Mediterrani i el del interior, i possibilitant una sortida de mercaderies, cap a
l’interior, entre Tarragona i Castelló.

•

Afavorir i potenciar el transport multimodal de mercaderies, amb la construcció de terminals multimodals, que comptin amb instal·lacions modernes i adequades, i ben connectades amb la xarxa ferroviària i viària i, si
escau, amb els ports. (Logis Ebre)

•

Optimització de la línia Reus/Móra la Nova.

Propostes en infraestructures ferroviàries
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•

Renovació de la línia Reus/Móra la Nova i adequació dels serveis que es
presten a l’actual nivell de demanda.

•

Incrementar significativament l’oferta de servei de transport ferroviari de
passatgers a l’estació de l’Aldea.

•

Adaptació, amb caràcter prioritari, a tren tramvia de la línia de l’Aldea a
Tortosa.

•

Estudiar la viabilitat d’un eix ferroviari de mercaderies de l’Ebre seguint l’Eix
de l’Ebre, connectant els dos grans corredors ferroviaris, el del Mediterrani
i el del interior, i possibilitant una sortida de mercaderies, cap a l’interior,
entre Tarragona i Castelló.

•

Nova línia d’alta velocitat entre Castelló i Tarragona, i especialitzar la línia
actual, després d’adaptar-la a ample UIC, en mercaderies.

•

Afavorir i potenciar el transport multimodal de mercaderies, amb la construcció de terminals multimodals, que comptin amb instal·lacions modernes i adequades, i ben connectades amb la xarxa ferroviària i viària i, si
escau, amb els ports. (Logis Ebre i Àrea Móra/Garcia PPT TE)
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Propostes en infraestructures viàries
•

Desdoblament de la C-12 en el tram Sant Carles de la Ràpita-AmpostaLleida i reconversió en autovia.

•

C-12B, condicionament amb possible variant d’Ascó.

•

Autovia A-7, del Mediterrani; tram entre l’Hospitalet de l’Infant i Perelló.

•

Autovia A-7, tram entre el Perelló i la Jana (69 km).

•

Les variants de Falset, Gandesa, Corbera d’Ebre i Riudecols de l’N-420.

•

La nova carretera de Riba-roja d’Ebre a Almatret i Mequinensa.

•

L’anella viària del delta de l’Ebre. Carretera Sant Carles de la Ràpita-Poblenou-Platja Trabucador.

•

Afavorir la connexió sud de Catalunya i del corredor del Mediterrani amb
l’Aragó, amb el desdoblament de l’N-420 entre Alcanyís i el Camp de Tarragona.

•

Dotar la C-43 (Gandesa-C-12) de les màximes prestacions possibles per
afavorir la connectivitat interna fins al corredor del Mediterrani.

•

C44, condicionament entre l’Hospitalet de l’Infant i Móra la Nova (20 M€).
ACCIÓ 14. INCORPORACIÓ D’UN AUXILIAR ADMINSTRATIU

Amb la posada en funcionament del nou edifici de les delegacions a Tortosa,
plaça de Gerard Vergés, el personal adscrit a l’IDECE es va veure reduït en una
plaça de personal funcionari que ha estat destinada a la OAC. Actualment a
l’IDECE hi ha 3 places.
En aquests moments és aconsellable i necessària, dintre de les possibilitats
pressupostàries, la incorporació d’un auxiliar administratiu D11, atesa l’assumpció, entre d’altres, de noves tasques per part de l’IDECE: Taula de Mobilitat, Comissió de Seguiment del PEEOTE. Passaríem de 3 llocs a 4.
IMPORT TOTAL: 17.800 €
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07.05.2018
Avaluació dels danys produits a les
instal·lacions de navegabilitat pels alts
cabals de l’Ebre
* Casillas en blanco son
datos no calculados
Descripción
NIVEL EBRO
EN TORTOSA
CAUDAL RÍO EBRO
EN TORTOSA

Datos estadísticos

Año anterior (2018)

Media
año

Mínimo
año

Fecha
mínimo

Máximo
año

Fecha
máximo

1,13 m

0,58 m

06/11/2017
19:00

2,92 m

17/05/2017
03:00

156 m³/s

0 m³/s

06/11/2017
17:30

723 m³/s

17/05/2017
03:00

27,0 l/m²

19/10/2017
00:00

PRECIPITACIÓN
EN TORTOSA
TEMPERATURA AGUA
EBRO EN TORTOSA

18,6 ºC

0,0 ºC

20/04/2017
06:15

50,0 ºC

17/06/2017
15:45

VELOCIDAD VIENTO
EN TORTOSA

2,8 m/s

0,0 m/s

01/02/2017
01:30

100,0
m/s

17/06/2017
15:45

* Casillas en blanco
son datos no
calculados
Descripción
NIVEL EBRO
EN TORTOSA
CAUDAL RÍO EBRO
EN TORTOSA
PRECIP. ACUM.
DÍA EN TORTOSA

Datos estadísticos

Mes anterior (abril)

Media
mes

Mínimo
mes

Fecha
mínimo

Máximo
mes

Fecha
máximo

4,22 m

2,30 m

04/04/2018
05:00

5,78 m

18/04/2018
22:15

04/04/2018
05:00

1.912 m³/s

18/04/2018
22:15

01/04/2018
00:00

23,8 l/m²

08/04/2018
00:00

22,8 l/m²

08/04/2018
00:00

1.267 m³/s 495 m³/s
49,6 l/m²

0,0 l/m²

PRECIPITACIÓN
EN TORTOSA
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TEMPERATURA AGUA
EBRO EN TORTOSA

13,3 ºC

11,6 ºC

12/04/2018
08:15

15,0 ºC

26/04/2018
21:15

VELOCIDAD VIENTO
EN TORTOSA

2,3 m/s

0,0 m/s

01/04/2018
00:45

10,4 m/s

09/04/2018
16:15

Pluviometría
acumulada
año en curso

157,0 l/m²

Pluviometría
acumulada
mes anterior

48,8 l/m²
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EMBARCADOR DE TORTOSA.

ESTAT DE L’EMBARCADOR DE XERTA.

LLAGUT LO SIRGADOR.

07.05.2018
Inspecció de les obres rampa d’Ascó
després de l’augment de cabals
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03.05.2018
Presentació xarxa de ciutats de les Terres
de l’Ebre
L’informe que porta per títol “La Xarxa
de Ciutats a les Terres de l’Ebre: de
realitat incipient a motor de desenvolupament” posa èmfasi en la necessitat d’una major col·laboració entre les
ciutats i els municipis ebrencs per tal
d’afavorir el desenvolupament econòmic d’un territori perifèric i amb poc
pes demogràfic; però amb unes potencialitats importants de creixement
i de captació de talent. L’informe el
presenta el seu autor, Josep Maria Piñol, de la Fundació URV i de la Càtedra
d’Economia Local i Regional URV (CELiR); i el director de la CELiR, el catedràtic del Departament d’Economia de la URV, Juan Antonio Duro.

02.05.2018
Inauguració festival Terres Catalunya
El director general de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), Xavier Espasa,
ha inaugurat aquest matí a Tortosa el Terres Catalunya, festival internacional
especialitzat en pel·lícules que difonen i promocionen destinacions turístiques.
Durant la inauguració, Espasa ha declarat que “la candidatura del Terres
Catalunya a ser membre del Comitè Internacional de Festivals de Films
Turístics és una gran oportunitat per la projecció i el posicionament
que ofereix a Catalunya”. A l’acte també ha assistit la directora de serveis
territorials del Departament d’Empresa i Coneixement a Terres de l’Ebre, Mercè
Miralles.
Enguany, al Terres Catalunya hi participen cent films de divuit països convocats
en dues competicions diferents: una secció de documentals focalitzats en l’experiència del viatge i el respecte al medi ambient; i una altra de comunicació
turística, pensada per difondre accions i projectes impulsats per fundacions,
ONG, associacions o empreses compromeses amb el desenvolupament sostenible, el manteniment de l’entorn natural, el paisatge i la biodiversitat.
En el marc del festival es realitzen les jornades professionals Terres LAB, que
acullen conferències i estudis de cas per explorar tendències innovadores en
la representació audiovisual de l’experiència del viatge. L’esdeveniment ofereix
un marc de debat per reflexionar sobre les interrelacions entre la indústria del
turisme i la de l’audiovisual amb l’objectiu d’anticipar i analitzar les tendències
comunicatives més exitoses, així com explorar noves sinergies. La Generalitat
dona suport a iniciatives com el Festival Terres Catalunya i el Terres LAB, per
ser un esdeveniment que fomenta la creació de sinergies entre empreses catalanes del sector turístic i audiovisual i ajuda a projectar Catalunya arreu del
món.
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05.05.2018
Lliurament de premis del
Festival Terres LAB
TERRES DE L’EBRE AWARD. BEST FILM PROMOTING SUSTAINABILITY
Tubbataha: a National Treasure. (Don Falsario II)
GRAND PRIX The route of fate. (Román Parrado)
El Gran Premi del festival ha estat per al vídeo promocional de Catalunya de
l’Agència Catalana de Turisme, en el qual s’explica com a través de les notes
trobades en un diari de viatge extraviat dos amigues comparteixen una aventura que els porta per Catalunya a la recerca del seu destí. El premi Terres de
l’Ebre al Millor Film que promou la sostenibilitat ha estat per a la breu pel·lícula
documental sobre el Parc Natural dels Esculls Tubbataha, a les Filipines, un
espai declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
El director del festival, Santi Valldepérez, de la productora Filmsnòmades, la
impulsora del projecte, ha fet un balanç positiu d’aquesta segona edició, en
la qual han participat un centenar de pel·lícules de fins a 18 països diferents
en un esdeveniment que busca la consolidació i treballar en endavant cap a la
seva projecció com a festival internacional únic en la seua temàtica a tot l’Estat
espanyol. Valldepérez també ha valorat positivament la celebració del Congrés
sobre Paisatge, Turisme i Cinema, Terres LAB, celebrat els dies 2 i 3 de maig
a la seu de la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre. En aquest sentit,
el promotor del festival ha agraït la implicació de les institucions públiques del
territori que “ha estat clau en l’èxit tant de la primera edició com d’aquesta
segona i que esperem que ho continuï sent amb vista a la seua consolidació”.
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09.05.2018
Preparatius per a la 9a Baixada vogant
per l’Ebre
Aquesta edició del 2018, entre Xerta i Tortosa, està prevista per al diumenge 1
de juliol de 2018. Properament obrirem les inscripcions. (09.05.2018)

10.05.2018
Fòrum d’Ocupació Universitària
Un total de 45 empreses, cinc més que l’edició passada, participaran enguany
en el sisè Fòrum d’Ocupació Universitària, que se celebrarà al campus
Terres de l’Ebre de la URV. Aquesta trobada serveix per posar en contacte els
estudiants acabats de titular i tota la gent formada que hi estigui interessada
amb les empreses del territori, i vol ser una eina de captació de talent intel·
lectual per a les empreses i evitar-ne la fuga fora del territori. Els interessats
poden portar els currículums a les empreses d’11.30 a 13.30 i de 15.00 a
17.00 hores.
Al llarg del matí hi haurà xerrades, tallers i conferències.
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11.05.2018
S’inicia la Campanya de Navegació
Un cop els cabals de l’Ebre han baixat dels 800 m3/seg la campanya de navegació 2018 s’ha iniciat. S’han condicionat els diversos embarcadors afectats
per la riuada, s’ha tornat a instal·lar l’embarcador de Tortosa un cop reparat i
s’ha obert la resclosa de navegació de l’assut de Xerta. Esteu atents al web
ebrenavegable.cat. (11.05.2018)

16.05.2018
Balanç del 6è Fòrum d’ocupació
En aquest sisè Fòrum d’Ocupació, que va tenir lloc el 10 de maig, es
van lliurar uns 900 currículums.
La darrera edició del fòrum, que enguany ha arribat al 6è any de celebració
al Campus Terres de l’Ebre de la URV, va finalitzar amb molt bones dades i
un balanç molt positiu. Pel que fa a la participació d’empreses, com ja vam
anunciar, va ser un èxit en relació amb edicions anteriors, ja que es va fer una
marca de 45 empreses totals. Fins al moment, aquest acte que té com a objectiu fomentar la inserció laboral dels joves al mercat, ja ha registrat un total
de 70 contractes laborals, als quals s’han d’afegir els 34 que s’han començat
a tramitar arran d’aquesta darrera cita.
“Són dades positives, però encara ho podrien ser més si tenim en compte que
l’oferta global de llocs de treball que oferien les empreses era de 177 i molts
s’han quedat sense cobrir”, puntualitza el sotsdirector del campus Terres de
l’Ebre de la URV, Xavier Farré.
En aquesta sisena edició del Fòrum d’Ocupació s’han realitzat un total de
777 entrevistes i s’han lliurat un total de 882 currículums a les empreses, tot i
que va ser un dia marcat per la vaga d’estudiants molts joves s’hi van apropar
expressament.
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21.05.2018
L’IDECE s’adscriu al
d’Economia i Hisenda

Departament

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns
a la matinada el decret de creació, denominació i determinació de l’àmbit de
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya però no el dels nomenaments. El decret, que ha tingut el vistiplau del
govern espanyol, aborda l’estructura de la Generalitat i la denominació i les
competències de cada conselleria. Concretament, estableix que hi haurà una
vicepresidència i 13 conselleries, de les quals dues canvien de nom: el departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (fins ara
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència) i el departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública (que es deia Governació, Administracions Públiques i Habitatge). L’IDECE resta adscrit al Departament d’Economia
i Hisenda.

25.05.2018
L’Ebre necessita aportar entre 1,2 i 3,5
milions de tones més de sediments per
frenar la subsidència al Delta

• El projecte europeu Life Ebro Admiclim demostra que és possible frenar la
subsidència i la regressió de la costa aplicant mesures d’adaptació.
• Un canvi en la gestió dels arrossars reduiria en gran mesura l’emissió de
gasos amb efecte d’hivernacle.
• El document Accions per al clima al delta de l’Ebre aposta per un procés
transparent i participatiu amb els actors socials, econòmics i les administracions que faciliti la governança per reduir la vulnerabilitat del delta de l’Ebre.
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Les proves pilot realitzades al curs baix de l’Ebre i als canals de reg del seu delta en el marc del projecte europeu Life Ebro Admiclim demostren que cal una
aportació suplementària de sediments al riu d’entre 1,2 i 3,5 milions de tones
anuals. Aquesta és una de les conclusions del projecte, coordinat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic
(OCCC), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC), tots tres del Departament de Territori i Sostenibilitat; la
Universitat de Còrdova (UCO); el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT); i la
Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre, que s’han presentat aquest
divendres a Barcelona.
El Life Ebro Admiclim, que s’ha desenvolupat al llarg de quatre anys, planteja
diverses accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic al delta de l’Ebre,
una zona molt vulnerable a la pujada del nivell del mar i a la subsidència. I ho fa
amb un enfocament innovador a escala internacional a partir de la gestió integrada de l’aigua, dels sediments i dels hàbitats —arrossars i zones humides—
per optimitzar l’elevació del sòl, mitjançant l’aportació de sediment i de matèria
orgànica, reduir l’erosió costanera, augmentar l’acumulació —segrest— de
carboni al sòl, minvar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i
millorar la qualitat de l’aigua.
Retrocés de la costa de fins a 10 metres anuals
El delta de l’Ebre és una zona humida de gran importància internacional, considerada un dels sistemes costaners més vulnerables al canvi climàtic de la
Mediterrània i de tota la Unió Europea. Actualment pateix una pèrdua de zones
humides i d’arrossars a causa de la regressió de la costa per la falta de sediments fluvials, que queden retinguts als embassaments de la conca.
El retrocés costaner és superior als 10 metres per any a la zona de la desembocadura, on la pèrdua d’aiguamolls s’ha avaluat en 150 hectàrees entre els
anys 1957 i 2000. Aquest problema s’accentua per la pujada del nivell del mar
com a conseqüència del canvi climàtic, i per la subsidència —enfonsament—
de manera que gairebé un 50 % de la superfície del delta pot quedar afectada
per aquest fenomen durant aquest segle.
Mapa de zonificació de la subsidència de la plana deltaica
L’ICGC ha elaborat un mapa del delta que detalla les zones més vulnerables a
l’enfonsament, dades que permetran prioritzar les àrees d’actuació per pal·liar
aquest problema. Aquest mapa de zonificació de la subsidència s’ha elaborat
gràcies a un model geològic 3D del delta elaborat amb l’adquisició i processament de dades del subsòl i dades de moviment a partir d’imatges de satèl·lits.
La taxa de subsidència de la plana deltaica s’ha determinat en 0,3 centímetres
anuals de mitjana, similar a la d’altres zones deltaiques del món, tot i que localment hi pot haver valors superiors. Les imatges corresponen al període 19922010 i a informació actual més acurada dels satèl·lits Sentinel. També gràcies
a diversos reflectors artificials que retornen amb gran intensitat el senyal emès
per aquests satèl·lits per obtenir una millor estimació de la distribució espacial
de la subsidència.
D’aquesta manera, s’ha comprovat que l’interior s’enfonsa pràcticament un
mil·límetre per any, mentre que la subsidència va augmentant progressivament
cap a la desembocadura fins als tres mil·límetres anuals aproximadament. Si al
fenomen se li afegeix la pujada del nivell del mar, la pèrdua d’elevació seria superior al metre durant aquest segle, per la qual cosa, si no es prenen mesures,
la meitat de la seva superfície quedarà per sota del nivell del mar l’any 2100.
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Frenar la regressió mobilitzant sediments
Tant la regressió de la línia de costa com la pèrdua d’elevació només es poden
compensar amb mesures d’adaptació enfocades a recuperar l’arribada de sediment a través del riu i amb la generació de matèria orgànica als aiguamolls i
als arrossars, uns processos naturals que es poden optimitzar amb tècniques
innovadores d’enginyeria ecològica. Les solucions habituals de protecció de
la costa mitjançant dics comportarien la dessecació de la plana deltaica, una
gran despesa econòmica i un impacte ambiental de gran magnitud.
El Life Ebro Admiclim planteja com a solució mobilitzar a través del riu els sediments que queden retinguts als embassaments, per una banda, i els fangs
resultants del procés de potabilització de l’aigua a la planta del CAT situada a
l’Ampolla, transportant-los i injectant-los a la xarxa de canals, per l’altra. Les
proves pilot d’injecció de sediment realitzades a Móra d’Ebre i a Benifallet, amb
solatges provinents de terrasses fluvials d’aigües amunt, han permès calcular,
amb un model de simulació, com seria la distribució dels sediments fins al delta
i afinar l’aportació suplementària que cal al riu perquè n’arribin prou a la costa
per afrontar l’amenaça combinada de la subsidència i l’augment del nivell del
mar: una aportació mínima d’1,2 milions de tones anuals fins a l’any 2100.
Si la pujada del nivell del mar fos superior als 53 centímetres estimats actualment, les aportacions haurien de situar-se entre 2,5 i 3,5 milions de tones
anuals. Cal tenir en compte que els càlculs estimen que l’embassament de
Mequinensa rep anualment uns 2 milions de tones de sediments. I, sobretot,
que, avui dia, tan sols n’arriben a la desembocadura 100.000 tones, menys
d’un 10 % de l’aportació necessària per frenar la subsidència i la regressió.
Reduir les emissions dels arrossars
Els llots de la potabilitzadora de l’Ampolla del CAT que, de fet, no són sinó
sediments procedents dels cabals del riu captats a Campredó, i mobilitzats a
través dels canals, ajuden al fenomen d’acreció, tot aportant gruix al sòl dels
arrossars. Segons ha constatat l’IRTA, la producció d’arròs no es veu influenciada per l’aportació d’aquests llots, si bé contribueixen a mitigar les emissions
dels arrossars gràcies a l’augment de capacitat de segrest de carboni de la
matèria orgànica provinent d’aquests llots.
Justament en els camps amb més profunditat de sòl s’hi pot realitzar un reg
intermitent que, en comparació amb el sistema d’inundació permanent dels
arrossars, pot arribar a reduir les emissions de metà —un dels principals gasos
amb efecte d’hivernacle— fins a un 90 % durant la temporada de creixement
del cereal. El reg intermitent també permet una reducció en les aportacions
d’aigua per comparació a la inundació.
Altres mesures de mitigació que es poden prendre en la gestió dels arrossars
passen per retirar les restes vegetals que queden a l’aigua després de la sega.
El projecte quantifica que un 70 % del metà que es produeix en els camps
d’arròs és en la postcollita, produït pels processos de metabolització i fermentació de la palla. És per això que l’equip investigador recomana incorporar la
palla al novembre o al desembre, ja que s’ha observat que es produeix menys
emissions que si es fa l’octubre.
Aquestes dades són de gran interès internacional amb vista a establir mesures
per reduir les emissions si es té en compte que els sistemes predictius actuals
estimen que el cultiu d’arròs és el responsable d’una quarta part de les emissions de metà de l’agricultura a nivell mundial.

70

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2018

3.1

Actuacions i activitats realitzades

Llacunes que fan de filtres verds
En el marc del projecte s’han posat en funcionament i monitoritzat dos aiguamolls, un en cada hemidelta, per millorar la seva eficàcia com a filtres biològics.
Aquestes llacunes han permès millorar la qualitat de l’aigua, tot reduint-ne la
quantitat de nutrients —entre el 70 % i el 80 % de nitrogen i fòsfor— i de contaminants.
Gràcies a la vegetació aquàtica que han afavorit, han actuat alhora com a
grans magatzems de carboni. El ràpid creixement de les plantes i algues provoca l’absorció de diòxid de carboni (CO2) de l’aire que necessiten per fer la
fotosíntesi i acaba acumulant-se al sòl de la zona humida en forma de carboni
orgànic. Per tant, aquesta vegetació acaba actuant com a embornal d’un dels
gasos responsables de l’efecte hivernacle i de la pujada de les temperatures
a nivell global.
Finalment, els aiguamolls han esdevingut també una bona eina per retenir els
sediments i guanyar elevació del terreny —acreció vertical— per compensar la
pujada del nivell del mar i la subsidència.
Acció climàtica per al delta de l’Ebre
Tant l’Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic de la Unió Europea com l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) consideren el Pirineu i
el delta de l’Ebre com els dos territoris més vulnerables als impactes del canvi
climàtic a Catalunya. És per això que plantegen l’elaboració de documents de
treball específics d’adaptació per a cadascun d’ells.
Des del Life Ebro Admiclim s’ha redactat el document Accions per al clima al
delta de l’Ebre (ACDE), que identifica els quatre grans reptes que ha d’afrontar
per esdevenir menys vulnerable als impactes del canvi climàtic en particular,
i del canvi global, en general. Mitjançant cinc mesures i 44 accions, l’ACDE
—elaborat amb la participació no només dels socis del projecte, sinó també
amb la dels actors del delta— té com a objectiu que la segona zona humida
més important de la Mediterrània Occidental no desaparegui, i fa una crida
a fer possible un riu de qualitat, amb més cabal i més sediments, i un model
d’adaptació dinàmica a la canviant morfologia de la línia de costa. L’ACDE
proposa com a primera mesura la implicació activa de tots els actors socials i
econòmics, i de totes les administracions involucrades, en el desenvolupament
sostenible del territori per mitjà d’un procés transparent i participatiu que faciliti
la millora en les formes de governança, tot defugint de dogmatismes, trencant
l’individualisme i fomentant un projecte comú del territori i per al territori, consensuat i assumit per tots els actors.
<https://youtu.be/ank42bkiaDA>
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24.05.2018
Institut de l’ebre. Organització d’un
simulacre per al desenvolupament i
resolució d’un incident amb múltiples
víctimes
En la edició d’enguany, l’accident consisteix en un incendi a bord del llagut
Lo Sirgador. Els serveis d’ajuda a la navegació de l’Ebre de l’IDECE fa una
primera intervenció d’extinció, suport als serveis mèdics i remolc fins al port
fluvial d’Amposta.
Objectiu a assolir:
– Formar, mitjançant la realització de diversos simulacres, tècnics en emergències sanitàries amb les competències professionals, personals i socials, i les
capacitats clau, incloses en el seu perfil professional.

25.05.2018
Exercici de simulacre d’accident
Durant el matí, els serveis de l’IDECE han participat activament en el simulacre i
han auxiliat l’embarcació Lo Sirgador: han extingit l’incendi simulat a bord i han
remolcat l’embarcació fins al port fluvial d’Amposta.
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01.06.2018
Trasllat de l’embarcador de Tortosa amb
motiu de la previsió de cabals a l’Ebre

01.06.2018
Campanya per difondre bones pràctiques
en l’ús de drons en els Parcs Naturals de
les Terres de l’Ebre
El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha posat en marxa una campanya informativa per difondre bones pràctiques en l’ús de drons en espais naturals d’aquest
àmbit, amb l’objectiu de compatibilitzar aquesta activitat amb la conservació
d’hàbitats i espècies, i evitar impactes en la biodiversitat.
Així, davant la popularització d’aquesta pràctica, tant des d’una vessant lúdica
com professional, la Generalitat ha editat material divulgatiu destinat a particulars, empreses i entitats interessades a fer volar aquestes petites aeronaus en
espais d’interès paisatgístic com el Parc Natural del Delta de l’Ebre.
Les directrius incideixen en la necessitat de volar sempre en condicions meteorològiques òptimes, mai amb vent, pluja, tempestes; evitar apropar-se a
qualsevol infraestructura perillosa o sensible (línies elèctriques, torres de telecomunicacions, carreteres) i a menys de 8 km d’aeroports i aeròdroms. També
recorden la necessitat de tenir el dron sempre a vista, a menys de 500 metres i
no superar els 120 metres d’altura. També cal disposar d’una assegurança de
responsabilitat civil per a l’aeronau.
Usos regulats
Precisament avui, la Casa de Fusta del Parc Natural del Delta de l’Ebre ha
acollit una jornada informativa per apropar la normativa vigent sobre usos de
Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2018
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drons en aquests espais, tant professionals com lúdics, on també han participat tècnics del Parc Natural dels Ports.
Durant la jornada s’ha incidit en evitar en tot cas l’ús de drons per apropar-se,
seguir o molestar la fauna salvatge, o posar en perill terceres persones. Per
tant, en cas d’observar molèsties a la fauna, cal cessar l’activitat immediatament.
L’ús de drons al Parc Natural del Delta de l’Ebre i al dels Ports requereix actualment autorització de l’òrgan gestor del parc corresponent, d’acord amb la
normativa.
Impacte en la fauna
La campanya té per objectiu evitar impactes en la biodiversitat derivats de l’ús
inadequat d’aquest tipus d’aparells. En aquest sentit, diversos estudis confirmen l’afectació en diverses espècies, com ara aus i mamífers, a conseqüència
del soroll que generen les hèlix i una proximitat excessiva als aparells. Entre
les amenaces, els aparells poden impactar directament contra els animals, o
provocar-los la immobilització per la por que poden experimentar, i l’augment
del ritme cardíac.

04.06.2018
S’aixeca l’aplicació de l’article 155 i de les
mesures que se’n deriven
Amb la publicació del Decret 3/2018 de nomenament pel qual es nomenen el
vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la
Generalitat de Catalunya, i la seva presa de possessió, s’aixeca automàticament l’aplicació de l’article 155.
L’aixecament de l’article 155 deixa sense efectes l’Ordre HFP/1281/2017, de
22 de desembre, per la qual es publica l’Acord de la Comissió Delegada del
Govern per a Assumptes Econòmics de 21 de desembre de 2017, pel qual
s’adopten mesures en defensa de l’interès general i en garantia dels serveis
públics fonamentals a la Comunitat Autònoma de Catalunya, en execució de
la resolució del Senat de 27 d’octubre de 2017, per la qual s’acorda l’aplicació
de determinades mesures en relació amb la Generalitat de Catalunya de conformitat amb l’article 155 de la Constitució.
En conseqüència a partir d’avui 4 de juny de 2018:
- El MINHAFP no retindrà els lliuraments a compte del sistema de finançament
i, per tant, el Tresor deixarà de pagar directament les obligacions econòmiques
i, en conseqüència, lliurarà les bestretes a la Tresoreria de la Generalitat de
Catalunya.
- Es deixaran d’emetre els certificats pels quals es certifica que les despeses no es dirigeixen al finançament d’actuacions il·legals o contràries a les
decisions dels tribunals i que s’havien de realitzar pels pagaments efectuats
mitjançant les entitats de crèdit per part de la Generalitat i el seu sector públic.
- Es deixarà de fer la declaració responsable dels òrgans de contractació, dels
interventors i responsables de les entitats del sector públic en el moment de
l’adjudicació que certifica que els bens o serveis no estan relacionats amb
actuacions il·legals o contràries a les decisions dels tribunals.
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05.06.2018
Comissió d’urbanisme a Amposta
PLANEJAMENT
2. L’Ametlla de Mar. Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, DT8 definició d’elements urbanístics a les urbanitzacions històriques;
3. L’Ametlla de Mar. Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, dinamització polígon industrial;
4. L’Ametlla de Mar. Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal per
la inclusió en el catàleg de masies l’edifici del polígon 34, parcel·la 5;
5. Tortosa. Modificació del Pla parcial urbanístic Temple Sud;
6. Sant Carles de la Ràpita. Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal en relació al PAUt.04 avinguda del Sagrat Cor;
7. Ulldecona. Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament
art. 2.12 projectes enderroc i article 15.15 jaciments arqueològics;
8. Ginestar. Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal per adaptar
al Pla director de les construccions agrícoles tradicionals.

05.06.2018
Acte de commemoració del Dia Mundial
del Medi Ambient 2018
Per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, el Departament de Territori i
Sostenibilitat organitza l’acte de lliurament del Premi Medi Ambient 2018, el dia
5 de juny a les 18 h, al Palau de la Generalitat. L’acte ha estat presidit pel M.
Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya.
En l’acte, presentat per la periodista especialitzada en medi ambient Cori Calero, s’han lliurat els premis en les modalitats de “Projectes de recerca, desenvolupament i innovació” i “Iniciatives de protecció i millora del medi ambient”,
aquest any emmarcades en la temàtica de l’economia circular; i en la modalitat
de “Trajectòries de protecció i millora del medi ambient”.
Enguany, el Premi Medi Ambient ha reconegut la trajectòria de la Lliga per la
Defensa del Patrimoni Natural DEPANA. El jurat també ha acordat reconèixer amb una menció honorífica a títol pòstum la contribució a la lluita contra
el malbaratament alimentari de Paco Muñoz, geògraf i tècnic de l’Oficina de
Medi Ambient de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) durant més de
20 anys. En la modalitat de recerca, ha estat distingida l’empresa Masias Maquinaria, per una prova pilot per allargar la vida dels teixits. I en la modalitat
d’iniciatives han estat reconeguts el projecte de simbiosi industrial del Polígon
Bufalvent i el projecte de l’Associació Espigoladors de lluita contra el malbaratament alimentari des d’una economia social.
LA GENERALITAT RENUNCIARÀ ALS ENVASOS DE PLÀSTIC D’UN SOL ÚS.
Com a alternativa s’utilitzaran prioritàriament productes reutilitzables o fabricats amb materials compostables, vidre, paper o fusta.
Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2018
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Es calcula que al fons de la Mediterrània hi ha uns 250.000 milions de petites
peces de plàstic i 500 tones addicionals de residus de plàstic flotant a la superfície. Les Nacions Unides han volgut dedicar el Dia Mundial del Medi Ambient,
el 5 de juny, a aquest problema i han instat els governs, la indústria, les comunitats i les persones a unir-se per reduir urgentment la producció i l’ús excessiu
de plàstics d’un sol ús.
Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya deixarà de fer servir ampolles de
begudes, coberts, plats, gots i bastonets per remenar begudes de plàstic d’un
sol ús. Com a alternativa s’utilitzaran prioritàriament productes reutilitzables o
fabricats amb materials compostables, vidre, paper o fusta. Aquesta prohibició
s’aplicarà als departaments i ens del sector públic de la Generalitat, tant en
els productes d’ús intern com en els utilitzats en actes públics i actuacions de
difusió.
Aquesta proposta, que s’ha anunciat amb motiu del Dia del Medi Ambient,
s’aprovarà durant la pròxima reunió del Consell Executiu.

05.06.2018
Nou empreses acreditades amb la carta
europea de turisme sostenible
• Tot coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el Parc Natural del Delta
de l’Ebre ha celebrat l’acte de lliurament d’aquesta certificació, que mostra el
compromís amb els principis del turisme sostenible en l’àmbit del parc natural.
• També ha inaugurat una nova exposició permanent a l’Ecomuseu del parc,
que s’endinsa en els hàbitats singulars d’aquest espai natural protegit.
• El director del Parc Natural del Delta de l’Ebre, Francesc Vidal, ha lliurat avui
la certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) a nou empreses vinculades a activitats turístiques dins d’aquest àmbit, tot coincidint amb el
Dia Mundial del Medi Ambient.
Concretament, les empreses que han superat l’auditoria necessària per aconseguir aquest distintiu són:
1. Empreses d’activitat turística:
· Deltacleta
· Aula de Natura Plegadis
· Riu a l’Ebre
· Rutes Muntanya
2. Allotjaments:
· Apartaments Turístics Ornis
· Barraca Vilbor
· Casetes del Delta
3. Empreses agroalimentàries amb visita turística:
· Kensho Sake
· Mirador Badia
Tres de les noves empreses acreditades són de Sant Carles de la Ràpita, dues
de Sant Jaume d’Enveja, dues de Deltebre i dues de l’Ampolla. La Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits és un instrument de la
76

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2018

3.1

Actuacions i activitats realitzades

Federació EUROPARC per acreditar el compromís per aplicar els principis del
turisme sostenible en l’àmbit d’un determinat parc. El Parc Natural del Delta de
l’Ebre està acreditat amb la CETS en espais protegits des de l’any 2007. Des
de 2010, les empreses turístiques que operen en un espai Carta poden acreditar-se amb aquest guardó. Les nou noves empreses acreditades se sumen
a les 29 empreses adherides a la Carta en l’àmbit del Parc Natural del Delta
de l’Ebre.

07.06.2018
Signada l’Addenda i prorroga fins
30 setembre 2010 del projecte Life
Migratoebre
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08.06.2018
L’IDECE s’incorpora al Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
L’IDECE s’incorpora al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, atès el canvi d’adscripció de l’IDECE, d’acord amb l’article 3.2.19 del
Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, el Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda adapta l’estructura del
Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial, i en la
seva virtut, l’IDECE s’adscriu al departament mitjançant la Secretaria General.

13.06.2018
Visita d’inspecció a la rampa de peixos
a Ascó i a l’embarcador de Vinebre per
al replanteig de les accions previstes
properament

15.06.18
Inauguració rampa de peixos Assut
d’Ascó
La rampa per a peixos més gran de Catalunya, situada a Ascó, una de les
claus per recuperar l’esturió a l’Ebre.
Presentada aquesta infraestructura, que millorarà la connectivitat fluvial al tram
final del riu, que afavorirà el retorn d’espècies migratòries desaparegudes a la
zona i en consolidarà d’altres com l’anguila, la llamprea i la saboga.
La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat anuncia que l’any que ve podria
entrar en servei una altra rampa a l’assut de Xerta.
La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, acompanyada de
l’alcalde d’Ascó (Ribera d’Ebre), Josep Maria Buixeda; el vicepresident segon
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gil Martí, i el director de l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), Joan Martín i
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Masdéu, ha presentat aquest divendres la rampa per a peixos més gran de
Catalunya, situada a l’assut d’Ascó. A l’acte també hi han assistit el director
dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre, Antonio
Suárez, i representants dels diversos socis del projecte Life MigratoEbre, en el
marc del qual s’ha construït la rampa.
Connectivitat ecològica
Aquesta infraestructura servirà perquè els peixos puguin salvar la barrera que
representa l’assut, de 170 metres i uns dos metres d’altura, i que capta aigua
per a la refrigeració de les centrals nuclears Ascó 1 i Ascó 2. Amb cabals
baixos i mitjans, la resclosa els representava un obstacle, així que, des del
Life MigratoEbre, s’ha impulsat la construcció d’una rampa perquè es puguin
desplaçar riu amunt i riu avall, tot millorant la connectivitat ecològica del tram
final de l’Ebre.
La rampa per a peixos d’Ascó, que també garantirà el pas de piragües i caiacs, és la més gran de Catalunya i una de les de majors dimensions de tota
la península Ibèrica. Té una longitud total de 50 metres, amb una amplària de
10, una profunditat mínima de 50 centímetres i un pendent del 3,5 per cent.
El cabal circulant és d’entre 4.000 i 8.000 litres d’aigua per segon i ha costat
93.000 euros, que han aportat els socis del projecte amb cofinançament de la
Unió Europea.
14 espècies afectades
Les preses i els assuts afecten negativament els moviments dels peixos, imprescindibles per al seu cicle vital, ja que s’han de desplaçar estacionalment
pel riu. Alguns fins i tot s’han de moure entre el mar i els rius i aiguamolls. Per
això, és important establir algun dispositiu que els faciliti el pas quan troben
grans obstacles.
A l’entorn d’Ascó s’hi poden trobar moltes espècies pròpies dels trams finals
dels grans rius. Uns mesos a l’any n’hi poden coincidir fins a 14, però algunes
s’hi han rarificat molt o s’hi han arribat a extingir, bàsicament per la sobrepesca. Totes les espècies autòctones s’han vist afectades per la competència
amb invasores —com el silur (Silurus glanis), la gambúsia (Gambusia affinis), la
perca americana (Micropterus salmoides) o el peix sol (Lepomis gibbosus)—,
la sobreexplotació de l’aigua i la mala connectivitat derivada del gran nombre
d’assuts i preses.
Recuperar l’esturió
El projecte Life MigratoEbre duu a terme accions beneficioses per a les espècies autòctones, però se centra principalment en la recuperació de l’esturió
europeu (Acipenser sturio), la saboga (Alosa fallax), la llamprea (Petromizon
marinus) i l’anguila europea (Anguilla anguilla).
En el cas de l’esturió, que va desaparèixer de l’Ebre fa una quarantena d’anys,
es preveu que l’any vinent comenci un projecte pilot per a la repoblació amb
exemplars provinents de l’estuari de la Gironda, a la confluència entre els rius
Garona i Dordonya, prop de Bordeus (França), l’únic lloc d’Europa on la població ha sobreviscut a la construcció de preses, la contaminació i la sobrepesca.
Enguany està previst traslladar cinc esturions mascles des de l’estació d’experimentació de l’IRSTEA a Saint Seurin-sur-l’Isle (la Gironda, Nova Aquitània,
França) fins al centre d’aqüicultura de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita (Montsià) per a projectes d’educació i sensibilització ambiental. Aquests exemplars
es podran observar en continu a través de càmeres subaquàtiques i fins i tot
visitar en dates assenyalades.
Per comprovar el nivell de millora de la connectivitat fluvial, el Life MigratoEbre
inclou la captura de peixos per marcar-los i tornar-los al riu. Se’ls instal·len uns
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radiotransmissors que permeten fer-ne un seguiment a través de la xarxa de
radioreceptors instal·lats en diversos punts del tram final de l’Ebre. De moment, se n’han col·locat en espècies com la saboga o l’anguila i, més endavant, també en duran els esturions.
Nova rampa a Xerta
La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat ha anunciat que s’està ultimant
la redacció del projecte per construir una altra rampa al tram final del riu, concretament a l’assut de Xerta. Aquesta quadruplicarà la dimensió de la d’Ascó,
tot superant els 200 metres de longitud, amb la qual cosa esdevindrà la més
gran de la península i una de les més grans d’Europa. El pressupost de l’obra
ronda els 900.000 euros i haurà de reformar una escala preexistent, construïda
fa uns quants anys per Acuamed, que ha resultat ineficaç. La infraestructura
podria entrar en servei al llarg de l’any vinent.
Mentrestant, a les comportes de la resclosa de Xerta s’han instal·lat sis càmeres subaquàtiques que permetran avaluar regularment el pas de peixos
per mitjà d’un comptatge visual. En funció dels resultats obtinguts, es podran
ajustar els temps d’obertura i tancament de la resclosa perquè hi pugui passar la major quantitat possible, com fa, per exemple, a França, la Companyia
Nacional del Roine, tot compaginant les resclosades per a la navegació fluvial
amb les dels peixos.
Cinc socis implementant mesures
El projecte Life MigratoEbre el coordina i lidera l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i té com a socis beneficiaris la Direcció
General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació; la Fundació Catalunya - La Pedrera; el Centre d’Estudis
dels Rius Mediterranis - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
(CERM); i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA). A més,
compta amb la col·laboració del Parc Natural Delta de l’Ebre, de la Reserva
Natural de Sebes i del Museu de les Terres de l’Ebre i amb el suport dels ajuntaments de Xerta, Ascó i Flix, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs, de la Hidroelèctrica
de Xerta SL, i de l’Institut Nacional de Recerca de Ciència i Tecnologia per al
Medi Ambient i l’Agricultura (IRSTEA) de Bordeus.
El període d’execució del projecte havia de ser de quatre anys i finalitzar aquest
2018, tot i que la Unió Europea ha aprovat una pròrroga de dos anys més.

14.06.2018
Guió i informació inauguració rampa de
peixos
Projecte Life+ Nature: MigratoEbre
Recuperació dels peixos migratoris i optimització dels usos al tram final del riu
Ebre
(Migratory fish recovery and improved management in the final stretch of the
Ebre River)
El projecte MigratoEbre és coordinat i liderat per l’IDECE, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, amb seu a Tortosa, i té com a socis
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beneficiaris la Fundació Catalunya - La Pedrera; el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural - Direcció General de Pesca i
Afers Marítims del DAAM de la Generalitat de Catalunya; Fundació Privada Museu del Ter CERM i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA).
A més, compta amb la col·laboració del Parc Natural Delta, la Reserva Natural
de Sebes i el Museu de les Terres de l’Ebre, a més del suport dels ajuntaments
de Xerta, Ascó i Flix; el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), Associació Nuclear Ascó-Vandellòs i la Hidroelèctrica de Xerta SL, i
l’IRSTEA de l’Estat francès.
El pressupost total d’aquest projecte és de 1.568.574 euros, que cal cofinançar en un 50 % (amb 784.289 euros).
Ha estat presentat el juny de 2013. Es preveu desenvolupar-lo en 4 anys, entre
el 2014 i el 2018. Se n’ha signat aquesta setmana una addenda de pròrroga
fins al 30 de juny 2020.
Objectius del projecte
El projecte Life+ MigratoEbre és un projecte de bones pràctiques i de
demostració per als trams finals de grans rius europeus, centrat en inversions
sostenibles i a llarg termini en espais protegits corresponents a la xarxa
europea Natura 2000, i en hàbitats i espècies objectius de conservació per
part de la Directiva Hàbitats, a escala local i regional. El projecte està basat en
la implementació de mesures de millora de la hidromorfologia dels rius, especialment pel que fa a temes de connectivitat ecològica i dispositius de pas per
als peixos, que estan associats a la Directiva Marc de l’Aigua i al Pla europeu
de Recuperació de l’Anguila (Regulació 1100/2007).
Els objectius principals del projecte Life MigratoEbre són la conservació de les
espècies de peixos migratoris anàdroms més amenaçades (esturió europeu,
anguila europea, saboga i llampresa) i la restauració de la connectivitat ecològica del riu Ebre per mitjà de la interconnexió de les àrees naturals incloses a
la xarxa Natura 2000.
Accions previstes
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a)

Dur a terme un projecte pilot de reintroducció de l’esturió europeu: fer
alliberaments experimental al tram final de l’Ebre (riu avall de l’assut de
Xerta i també entre la presa de Flix i l’assut d’Ascó). En total, uns 50 individus (de 50 – 70 cm) marcats seran alliberats. Tots ells seran seleccionats
per l’IRSTEA (organisme de l’Estat francès). Ja s’ha concretat la portada
d’esturions europeus (Acipenser sturio) prereproductors procedents de
França a l’IRTA. S’estan enllestint les instal·lacions per recepcionar-los.

b)

Establir millores en la gestió de les comportes per a navegació (a l’assut
de Xerta i a la presa de Flix), instal·lar nous dispositius de pas per a peixos
(a l’assut de Xerta i a l’assut d’Ascó), avaluar-ne els resultats obtinguts i
comunicar-ho.

c)

Dissenyar una campanya de comunicació dels objectius principals del
projecte per al públic en general i també per als pagesos, pescadors
professionals i esportius, entre d’altres sectors. Incloure-hi la producció
d’una gran exposició temporal i fulletons. L’esturió, l’anguila, la saboga
i la llampresa poden ser icones, espècies bandera, per a un riu i delta
saludables.

d)

Executar un pla d’implicació ciutadana. Creació de grups actius de voluntaris. Centrar-los parcialment, en gestors específics: joves, famílies, gent
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gran, pescadors, etc. Participació al “Dia Internacional del Peix viatger
(World Fish Migration Day)”–anualment, a partir de l’any 2014, cada mes
de maige)

Dispersar els resultats obtinguts: congrés final “Conservació de la migració dels peixos i restauració de la connectivitat ecològica als rius (Fish migration conservation and river ecological connectivity restoration)”, amb la
intervenció d’investigadors i gestors nacionals i internacionals. Produir un
full amb els principals resultats obtinguts, un pòster and vídeo, i promoure
programes de televisió i notícies per als mitjans de comunicació.

En aquest sentit, el projecte preveu establir millores en la gestió de les comportes per a navegació, amb disposició de càmeres de control de pas de peixos,
a l’Assut de Xerta on es preveia la instal·lació d’un ascensor per a peixos s’ha
optat per construir una rampa que millorarà i farà efectiva l’escala de peixos
actualment existent i gens funcional; a l’Assut d’Ascó ja s’ha finalitzat la instal·
lació d’una rampa, que també s’aprofitarà per al pas de piragües.
LA PORTADA D’ESTURIONS DE FRANÇA
Ja s’ha concertat la portada d’esturions europeus (Acipenser sturio) prereproductors procedents de França a l’IRTA.
1. Marc Ordeix ha fet les gestions i ha acordat que Vanessa Laurent, de MIGADO, que vetlla per aquests peixos, redactarà i ens enviarà aviat un document
tècnic per a la seva transferència, que haurà de ser signat pels tècnics col·
laboradors dels dos ministeris, francès i espanyol, i un comitè de cooperació,
que s’haurà de crear. Gilles Adam, de la DRÉAL - Nouevelle Aquitaine, ens
informarà aviat com està el procés de signatura de la “Declaració d’intencions”
entre els dos països, que ja va signar un mes enrere la ministra espanyola i
només estava pendent de la signatura, ja acordada prèviament, del ministre
francès. JA S’HA SIGNAT.
2. A França ja tenen reservats en ferm, a punt per a ser transportats cap a
Catalunya, 4 o 5 esturions de la cohort del 2007 (tenen, doncs, uns 11 anys),
prereproductors, tots mascles, que fan entre 1,20 i 1,3 m, i de 10 a 13 kg, cadascun. Ja els tenen separats al Centre d’experimentació de l’IRSTEA a Saint
Seurin-sur-l’Isle, amb aigua salobre (20 mg/l; així tenen menys problemes de
malalties associades a l’estrès pel transport).
3. França manté la propietat dels peixos i Espanya (amb la intervenció de Catalunya) pren la responsabilitat del seu engreix i manteniment fins a una data,
per ara, indeterminada.
Es tracta d’un acord per a la sensibilització del públic en general en relació amb
la necessitat de recuperació de l’esturió (s’organitzaran visites regularment a
les instal·lacions de l’IRTA i les imatges d’aquests peixos es podran visualitzar
a l’Ecomuseu del Delta de l’Ebre, i d’altres equipaments), no per a la reproducció en captivitat d’aquesta espècie.
Això no obstant, si aquests peixos arriben a madurar, cosa que possiblement
passi aviat, es considerarà la necessitat de transportar / congelar el semen
generat, per a ser emprat al centre de reproducció de França.
4. MIGADO i DRÉAL - Nouvelle Aquitaine demanen que a la Ràpita es mantinguin en un dipòsit circular o cilíndric i amb una altura mínima superior als 2
metres, amb l’objectiu que els peixos puguin nedar a tota la columna d’aigua.
L’Enric Gisbert ha preparat una nova proposta, acordada amb la Direcció de
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l’IRTA a la Ràpita, que tots els francesos veuen molt bé: el nou dipòsit farà 62
m3, 2,25 m d’alçària x 6,1 m de diàmetre. Inclourà un filtre de tambor, un de
biològic, desinfecció per llum ultraviolada, una unitat de refrigeració de l’aigua,
una capa d’enfosquiment i un RAS, un sistema control de la temperatura de
l’aigua, oxigen dissolt, salinitat i cabal, tot incloent un sistema d’alarma i d’enregistrament automàtic d’aquestes dades. L’IDECE ha iniciat el procediment
contractual.
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RAMPA PER A PEIXOS A ASCÓ
Les obres consisteixen bàsicament en una rampa per a peixos a l’assut d’Ascó
amb el doble objectiu d’assegurar la connectivitat de la fauna ictícola autòctona en l’assut i garantir el pas de piragües i caiacs. El projecte ha estat autoritzat
(gener 2017) per la CHE i s’ha iniciat l’expedient de licitació de les obres. Obres
finalitzades a l’octubre 2017.
Contracte:
Contracte
administratiu

Unitat promotora: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

Tipus: Obres

Procediment: Obert

Títol: Contracte d’obres per a la construcció d’una rampa per a peixos a l’assut d’Ascó dins el
marc del projecte Life MigratoEbre (LIFE13 NAT/ES/000237)
Import (€)
Pressupost
licitació:

60.753,87

Termini
d’execució:

2 mesos

Adjudicatari

IVA
12.758,31

EXXABER, SL
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OBJECTIUS DEL PROJECTE
1. Afavorir la connectivitat de la fauna ictícola autòctona
- Anguila (Anguilla anguilla)
- Esturió europeu (Acipenser sturio)
- Saboga (Alosa fallax)
- Guerxa (Alosa alosa)
- Llamprea marina (Petromizon marinus)
- Barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsi)
- Barb cua-roig (Barbus haasi)
- Bagra catalana (Squalius laietanus)
- Madrilla (Parachondrostoma mieigi)
- Llopet de riu (Cobitis paludica)
- Bavosa de riu (Salaria fluviatilis)
- Llobarro (Dicentrarchus labrax)
- Llissa llobarrera (Mugil cephalus)
- Llissa calua (Liza ramada)
2. Permetre la circulació de piragües i caiacs
L’altre objectiu dins d’aquest projecte es aconseguir la circulació de piragües i caiacs principalment aigües avall en moments de cabals baixos.
Descripció de les obres
Les obres que a continuació es descriuen consisteixen bàsicament en una
rampa per a peixos a l’assut d’Ascó amb el doble objectiu d’assegurar la connectivitat de la fauna ictícola autòctona en l’assut i garantir el pas de piragües
i caiacs.
El projecte de la rampa pròpiament dita, amb els seus reforços estructurals i
l’antena receptora de pas de peixos a la seva corresponent arqueta amb bateria i centraleta de dades.
Dades específiques
Cabal màxim d’arribada: 2.000,00 m3/s
Cabal mínim d’arribada: 135,00 m3/s
Amplària rampa: 10 m
Longitud rampa: 50 m
Amidaments
Moviment de terres
Excavació materials: 423,90 m3 0,500 m3
Rebliment plataforma de treball: 123,87 m3 2,5 m3
Rebliment d’escullera concertada: 600-800 kg 447,67 m3
Rebliment d’escullera concertada: 1.000-1.200 kg 248,36 m3 125,00 kg
ml de pilots fincats: 36,00 m
Jàssena coronació amb sensor comptapeixos
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Pressupost (en euros)
Pressupost execució material: 51.053,67 euros
Pressupost execució contracta: 60.753,87 euros
Pressupost execució contracta (amb IVA): 73.512,18 euros
Pressupost d’adjudicació (amb IVA): 71.674,38 euros
Característiques hidrològiques
El curs principal del riu Ebre, situat al nord-est de la península Ibèrica, fa un
total de 928 km, i drena una conca de 85.550 km2. Com la resta de rius mediterranis, l’Ebre presenta una variabilitat intraanual i interanual elevada, que determina la presencia d’anys humits i d’anys secs. Presenta un comportament
bimodal propi de rius mediterranis amb règim nivopluvial.
Això es veu reflectit en un augment del cabal a la primavera amb aportacions
d’aigua procedents en part del desglaç, i a la tardor sobretot de pluges. A
l’estiu, el cabal disminueix de manera considerable.
El cabal mitjà del riu Ebre a Tortosa a primers del segle XX era de 592 m3/s,
però des dels anys 1970 ha disminuït fins a una mitjana de 350 m3/s (dades de
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre). L’aigua s’emmagatzema en les grans
preses de la conca i es deriva per als diversos usos per tal de garantir-los.
Aquest fort sistema de regulació en el riu Ebre ha provocat una variació dels
cabals existents, tot augmentant els cabals mínims i disminuint els cabals punta màxims.
Així, podem dir que el cabal mínim que arribarà a l’assut d’Ascó és de 135 m3/s
i el màxim 2.000 m3/s. Així els nostres càlculs es basaran en aquests dos números, que la nostra estructura suporti cabals de 2.000 m3/s i que el règim hidràulic sigui suficient amb cabals de 135 m3/s. El règim hidràulic per la rampa
ha de ser suficient perquè puguin pujar els peixos descrits i baixar les piragües
i caiacs, tal com marca el plec de prescripcions tècniques facilitat pel promotor
d’aquest projecte.
Paràmetres de disseny
Els paràmetres de disseny són els següents:
Integrada dins l’assut de aproximadament 2 metres
Cabal mínim d’arribada: 135 m3/s
Cabal màxim punta d’arribada: 2.000 m3/s
Calat mínim rampa: 30-40 cm
Superfície: lleugerament rugosa
Pendent: 1:30-1:20
Velocitat màxima: 1,0-1,5 m/s
Amplària: superior a 1/20 amplària del riu
Usos existents
El condicionant fonamental és mantenir els usos existents amb el mateix nivell
de servei que tenien abans de fer la rampa per als peixos.
Segons les dades facilitades pels tècnics de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós II, l’assut en la seva coronació arriba a la cota absoluta 27, i la cota mínima
necessària per tal que el seu sistema de captació funcioni, segons les seves
dades, és la cota 25,94. Les nostres dades a partir de les batimetries realitzades per aquest estudi, i les cotes marcades per l’ICC ens donen resultats
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similars, però més desfavorables, tot definint la cota de coronació de l’assut
26,58. Per tant, per a la realització dels càlculs utilitzarem les dades més desfavorables, i que, per tant, estan més del costat de la seguretat per garantir amb
el mateix grau tots els usos i servituds preexistents.
Segons les dades facilitades pels tècnics de la nuclear el marge màxim de
disminució del nivell sense afectar nivell de servei de la seva captació és de
106 centímetres; en canvi, segons els nostres càlculs és de 64 centímetres.
De totes maneres, com que el nostre objectiu és aconseguir un calat entre
30 i 40 centímetres dins la rampa, baixarem només 25 centímetres per tal de
mantenir-nos clarament al costat de la seguretat.
En la zona de la rampa a uns 170 metres de la zona de captació baixarem la
cota de coronació de la rampa 25 centímetres respecte a la cota existent de
l’assut actual, per assegurar, així, el calat suficient en la rampa.
Amb aquestes noves condicions, el cabal d’aproximadament 80 m3/s que té
en concessió la Central Nuclear està assegurat sempre que baixi pel riu aquest
cabal o superior.
AJUTS OBTINGUTS:
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: 20.000 € (JG DIP TGNA 17/11/17)
AJUNTAMENT D’ASCÓ: 10.000 € (JGL 20/12/17)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RAMPA
DE PECES EN EL AZUD DE XERTA.
ALTERNATIVA INICIAL
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Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud
de Xerta.
(PRESENTAT DAVANT LA CHE.)
Descripción de las obras.
1. Introducción
Las obras que a continuación se describen consisten básicamente en una
rampa para peces en el azud de Xerta con el doble objetivo de asegurar la
conectividad de la fauna ictícola autóctona en el azud y garantizar el paso de
piraguas y kayaks. El proyecto la rampa propiamente dicha, con sus refuerzos
estructurales y las antenas receptoras de paso de peces a sus correspondientes arquetas con baterías y centralita de datos.
Las unidades de obra a ejecutar serán las siguientes:
– Movimientos de tierra. Bancada de trabajo.
– Demolición de pequeña parte estructuras existentes.
– Colocación de la antena horizontal receptora del paso de los peces.
– Colocación de la escollera en el cuerpo de la rampa de 1.200-2.000 kg,
concertada en los paramentos vistos.
– Colocación de marcos prefabricados de hormigón de 2 x 2.
– Colocación superior de escollera concertada, piedra de Ulldecona plana de
50.
centímetros de canto (superior a 1.200 kg) y impermeabilización.
– Pequeñas obras de fábrica para reconducir el agua a la rampa.
2. Movimientos de tierra. Bancada de trabajo.
Esta actuación comprende la colocación de una bancada de trabajo aguas
arriba del azud existente frente a la zona de construcción de la nueva escala
de peces con un volumen total de 200 m3 de zahorras. Una vez terminadas
las tareas ésta se retirará.
3. Demolición de pequeña parte de la estructura existente.
Para situar la nueva rampa de peces se tendrá que demoler parte de la azud
existente, como máximo un espesor de 60 centímetros para colocar las nuevas escolleras.
4. Colocación de la antera horizontal de paso de peces.
En la parte superior y inferior de la rampa se colocará una riostra de hormigón
no armado para insertar la antena receptora de paso de peces.
Estas riostras no armadas de inicio y fin estarán encajadas dentro de la escollera concertada apoyada tanto horizontal como verticalmente según indicaciones en los planos.
Arqueta centralita receptora. Pondremos una tubería enterrada hasta la arqueta con la centralita receptora de datos y las baterías correspondientes,
también se instalarán las placas solares correspondientes para la recarga de
las mismas.
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5. Colocación de la escollera en el cuerpo de la rampa de 1.200-1.500 kg,
concertada en los paramentos vistos.
Con el objetivo de incrementar el nivel de seguridad de la estabilidad de la nueva rampa, con respecto a todo el azud, proponemos diferentes medidas, entre
ellas la colocación de escollera concertada superior a la existente en el azud
(en la parte del pie 1.500 kg y el cuerpo de la rampa rompeolas de 1.200 kg).
Las mejoras respecto a la estabilidad de la nueva rampa en la colocación de
la escollera son cuatro:
• 1. Colocación de escollera, superior a la existente en el azud, en el cuerpo
de la rampa con un peso superior a 1.200 kg.
• 2. Colocación de un pie de rampa con escollera superior a 1.500 kg.
• 3. Colocación de toda la escollera vista concertada, per aumentar la estabilidad como solido rígido y de cada una de las piedras por separado.
• 4. Disminución de la pendiente de la rampa respecto al azud, incidiendo
menos esfuerzos que en el propio azud.
• 5. Colocación de 3 pilotes de 12 metros de profundidad aguas arriba para
consolidar la cabeza de la azud.
6. Colocación de marcos prefabricados de hormigón de 2 x 2 m.
Para el desagüe del antiguo molino, aunque se propone una pequeña obra de
fábrica para para la circulación de agua, por temas de seguridad en el paso
existente se proponen dos marcas prefabricados de hormigón de 2 x 2 metros, de 16 metros de largo por debajo de la rampa apoyados sobre hormigón
de limpieza, para su construcción se realizará una mota de protección para
poder trabajar con seguridad.
7. Colocación superior de escollera concertada, piedra de Ulldecona plana de
50 centímetros de canto (superior a 1.200 kg) y impermeabilización.
Para garantizar la impermeabilización de la rampa se propone una triple capa,
superior y inferiormente con una lámina de bentonita sódica de 5 kg/m2 y en
el centro una lámina de polietileno de alta densidad flexible de 1,5 mm. Aunque las tres capas tienen altos efectos impermeabilizantes las dos capas más
exteriores protegen de efectos de punzonamiento indeseado por parte de la
escollera a la capa de PEAD.
Encima de este tricapa impermeabilizante se depositará la escollera concertada plana de 50 cm de espesor mediante una bivalva para minimizar los impactos y asegurar la impermeabilización. La maquinas nunca tendrán que pisar la
escollera colocada encima de las láminas impermeabilizantes.
8. Pequeñas obras de fábrica para reconducir el agua a la rampa.
Mediante obras de fábrica, o pequeñas estructuras de hormigón, se limitarán
las pérdidas de agua por puntos próximos a la rampa, para concentrar toda el
agua por la rampa consiguiendo el mínimo de 55 cm de calado en la misma.
9. Condiciones del entorno
El éxito en el funcionamiento de esta rampa, aparte de una buena construcción y un nivel elevado de experiencia del maquinista colocador de las rocas
perfectamente concertadas, depende de las condiciones de dragado del entorno. Se ha calculado los niveles del agua en la rampa suponiendo que el
cauce aguas arriba se uniforme, y esto depende estrictamente del dragado
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que se haga aguas arriba, pudiendo favorecer el caudal de agua que pasa o
desfavoreciéndolo de forma sustancial.
Es fundamental la buena gestión de los otros usos de la misma zona, ya que
se deben garantizar los caudales por la zona de la azud para que se cumplan
los calados necesarios en la rampa.
Servicios afectados
Se ha consultado a las compañías y organismos correspondientes sobre la
existencia de servicios en el ámbito de proyecto.
Dentro de la zona del proyecto no hay servicios afectados.
No se ha previsto ninguna partida pues se prevé que no habrá ningún servicio
afectado.
Expropiaciones
Las obras se realizan en dominio público hidráulico. No se prevén expropiaciones.
Plazo de ejecución
Para la realización de la totalidad de las obras contenidas en este proyecto, se
prevé un plazo total de ejecución de cuatro (4) meses a partir de la adjudicación de las mismas.
En el gráfico sinóptico del Anexo correspondiente al Plan de obra, se especifican los conceptos y partes principales de la obra estimándose las duraciones
previstas para cada actividad. En esta obra la duración de la obra depende
estrictamente de los condicionantes hidrológicos, es decir, del régimen de caudales que circulen por el río. Para garantizar que la duración de esta obra sea
de cinco meses se propone que se ejecute los meses más secos, favoreciendo así la seguridad.
Caudal máximo de llegada: 2.000,00 m3/s
Caudal mínimo de llegada: 135,00 m3/s
Anchura rampa: 10 m
Longitud rampa: 200 m
Mediciones
Movimiento de tierras
Excavación de materiales: 1.942,05 m3 32,000 ml
Relleno plataforma de trabajo: 1.386,00 m3 2.793,00 m2
Relleno de escollera concertada: 1.200-2.000 kg bivalva 1.035,88 m3
Relleno de escollera concertada: 1.200-2.000 kg 8.989,57 m3
ml de pilotes hincados: 48,00 m
En coronación y en el pie con sensor contapeces
Presupuesto (en euros)
Presupuesto ejecución material: 669.840,68 euros
Presupuesto ejecución contrata: 797.110,41 euros
Presupuesto ejecución contrata (con IVA): 964.503,60 euros
Caudal: > 4 m3/s (a ser posible, el caudal ambiental del Ebro en este tramo).
Caudales absorbibles:
- Pérdida interior molino: 1 m3/s.
- Paso peces 1 (antiguo): 0,5 m3/s.
- Paso peces 2 (Acuamed): 1-2 m3/s.
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18.06.18
Reunió del grup Life Migratoebre
Els socis del grup Life MigratoEbre han mantingut la reunió de treball periòdica
per actualitzar l’estat de desenvolupament del projecte (18.06.2018).
Temes a tractar:
1. Estat de les accions del projecte
- Acció A.2 - Permisos nova rampa de Xerta
• Negociacions amb la CHE, Comunitat de Regants i altres actors implicats.
• Terminis previstos.
- Acció C.2 - Prova pilot de reintroducció de l’esturió
Estat dels tràmits administratius per la portada dels esturions i altres accions
a fer.
- Acció D.2 - Monitoratge de la població de peixos
Estat del sistema de seguiment dels peixos. Accions a fer.
- Acció D.4 - Monitoratge funcionament de les rescloses de navegació
Seguiment funcionament càmeres subaquàtiques a la resclosa de Xerta.
- Acció E.1 - E.8 - Comunicació
2. Esmena núm. 1 al contracte acceptada per la Comissió - passos a fer.
3. Mid-Term report i 2n pagament de la Comissió.
4. Auditoria del projecte
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19.06.2018
Treballs de restitució de l’embarcador de
Tortosa un cop normalitzats els cabals de
l’Ebre
Fins avui (19.06.2018), el servei d’ajuda a la navegació de l’IDECE ha fet els
treballs per restituir l’embarcador de Tortosa a la seva ubicació. El passat 1 de
juny, i atenent als elevats cabals (1.300 m3/s, amb tendència a augmentar) que
podien desplaçar-lo, es va decidir assegurar-lo i mantenir-lo en un indret del
riu amb menys corrents. Amb els cabals actuals (513 m3/s) es pot considerar
estabilitzat el nivell.

21.06.2018
L’idece col·labora en la XVII Baixada del
Renaixement
EL DISSABTE 21.07.2018, ORGANITZADA PEL CLUB NATACIÓ TORTOSA
XVII Baixada del Renaixement és una esdeveniment de natació que consisteix
a recórrer el trajecte del riu Ebre entre Xerta i Tortosa, amb un total de 12,522
metres. Forma part del circuit català de travesses de la Federació Catalana
de Natació. La prova s’emmarca dins les Festes del Renaixement de Tortosa i
festes majors de Xerta. Un ambient esportiu i festiu únic.
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21.06.2018
Normalitzada la navegabilitat a l’Ebre
Catala
Per a la campanya de navegació 2018 les embarcacions que pretenguin traspassar riu amunt o riu avall la resclosa de Xerta necessiten el certificat de descontaminació del caragol poma. Telèfon de contacte: 673 102 097.
Resclosa de Xerta
La resclosa de Xerta està oberta.
Horari de pas: de 10:00 fins a 19:00 h
Informació cabals en línia.
CONSULTEU ESTAT CABALS ACTUALS
La navegació restarà interrompuda quan hi hagi cabals inferiors a 78 m3/s i
superiors a 800 m3/s.

22.06.2018
Publicació de l’anunci Projecte rampa de
peixos de l’Assut de Xerta
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29.06.2018
La 7a Edició dels premis IDECE a punt de
convocar-se i publicar-se
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha organitzat per aquest any 2018 la 7a edició del Premi IDECE, amb l’objectiu de
fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre, que s’ha materialitzat amb uns
guardons que premien la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/
projecte dels cicles formatius de grau superior, que versin sobre estudis relatius
al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre.
És un premi que pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes i els guardons
consisteixen en una aportació econòmica; a més de la publicació al web idece.
cat i la possibilitat de publicar en paper el treball que hagi obtingut el primer premi.
Enguany s’han confeccionat unes bases que regeixen el premi, i tan sols en
resta la publicació als diaris oficials, que entenem que serà imminent. Un cop
feta la publicació, ho comunicarem al web i als instituts de les nostres comarques.

02.07.2018
La 9a baixada vogant per l’ebre, èxit de
participació
Ahir diumenge 1 de juliol, va tenir lloc la 9a edició de la Baixada Vogant per
l’Ebre, entre Xerta i Tortosa. Amb una participació de més de 700 persones, les
condicions climatològiques i de cabals del riu (221 m3/s al seu pas per Tortosa)
han propiciat una jornada sense incidents. A partir de les 8:30 h els autobusos
de Tortosa fins a Xerta varen sortir amb total puntualitat i fluïdesa. Un cop a
Xerta, els participants varen poder prendre un petit esmorzar i els castellers
de Tortosa ens varen oferir un pilar. La sortida dels participants també va ser
puntual a 10:30 h.
A les 13:30 h arribaven les darreres piragües a la platja fluvial de Ferreries a
Tortosa.
Felicitem les empreses que desenvolupen activitats al riu, que un any més
s’han implicat en aquesta piraguada, als serveis mèdics i ambulàncies, tot
i que sortosament no varen haver d’intervenir més que per qüestions molt
menors, a l’empresa HIFE, i a l’empresa de manteniment de la via navegable
contractada per IDECE i al seu personal, i en especial a Lluís García i Montse
per la logística que ha fet possible un matí que posa en valor el nostre riu.

(fotografia Mariano Cebolla)
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02.07.2018
Reunió amb CN Riumar, organitzadors de
la Via Blava 2018
El proper 21 de juliol, entre el Club Nàutic Riumar/Deltebre i Xerta. Les embarcacions navegaran fins a l’embarcador de Tortosa, on podran gaudir de la
festa de Renaixement. L’IDECE facilitarà els treballs d’atracada, i de guia des
d’Amposta fins a Tortosa.

03.07.2018
Reunió amb responsables de bombers de
la Generalitat temes navegació fluvial
Aquest matí s’ha mantingut una reunió de treball per establir mecanismes de
coordinació en ordre a possibles incidents al curs del riu Ebre. Per part de
IDECE s’ha donat informació sobre els mitjans materials i personals dels quals
es disposa, protocols d’actuació emprats en temes d’avisos d’emergències,
desinfecció musclo zebrat, inspeccions cargol poma i servei de vigilància i ajuda a la navegació.
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03.07.2018
Recull de mesures correctives que caldrà
aplicar per part dels Departaments i
les Entitats que en depenen, per tal de
corregir la desviació de les despeses i
evitar l’aplicació de mesures coercitives
Per tal de corregir aquesta desviació de les despeses i evitar l’aplicació de
mesures coercitives, cal que els departaments i le s entitats que en depenen
prenguin les mesures següents:
- No es poden convocar noves línies de subvencions (amb l’excepció de les
cofinançades i la renovació de les que tenen caràcter recurrent), ni ampliar les
subvencions que estan en marxa.
- No es poden iniciar noves inversions (encara que estiguin planificades en el
PEF d’Infraestructures).
- No es poden encarregar estudis tècnics o projectes d’obres que no estiguin
planificades (en el PEF d’Infraestructures o en altres plans d’inversions aprovats per Govern).
- No es pot iniciar qualsevol altra nova actuació (ni amb càrrec a les partides
del departament, ni amb càrrec a les partides de transferència a les entitats del
sector públic) per fer noves actuacions.
- No es poden fer nous encàrrecs de serveis al CTTI (projectes sota demanda).

10.07.2018
Modificació del protocol contra el Cargol
Poma
Per possibilitar el pas de la resclosa de les embarcacions de ruta turística del
riu Ebre.
El protocol subscrit, a efectes de adaptar-lo a les embarcacions de ruta turística del riu Ebre, i als llaguts en particular, per al cas que no puguin ser extrets
de l’aigua mitjançant remolc s’efectuarà el següent:
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-

la fotografia es prendrà en la seva versió subaquàtica, tot garantint que
la imatge reflecteixi amb claredat que l’estat de neteja del casc és òptim,
alhora que fixi la matrícula, la data i l’hora d’obtenció de la fotografia, en el
moment de la inspecció.

-

La fotografia es farà arribar per via telemàtica al telèfon o a l’adreça electrònica que la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre
estableixi (dins de les 5 hores de vigència del certificat).

-

Les despeses que comporti aquest procediment fotogràfic subaquàtic seran a càrrec de l’usuari.
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12.07.2018
Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, si escau.
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. L’Ametlla de Mar
Consulta sobre el procediment d’avaluació ambiental sobre el Pla especial urbanístic càmping Eco-fundació Plater,
PLANEJAMENT
3. L’Ametlla de Mar
Sota la presidència de la nova directora
general d’Urbanisme, Elisabet Cirici.

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, Ribes Altes 2a
fase, àmbit sector E,
4. Roquetes
Modificació del pla general d’ordenació urbana referent al carrer Lleida,
5. Tortosa
Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10,
6. Freginals
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, número 1/2017,
relativa a la cessió de terrenys pel vial públic i incorporació a la trama urbana,
7. Freginals
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, número 2/2017,
carrer Nou, carrer del Pla de Corany i nou carrer,
8. La Torre de l’Espanyol
Modificació puntual de les Normes de planejament urbanístic municipis de les
Terres de l’Ebre referent a la qualificació del sòl urbà,
9. Batea
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, sobre la regulació de l’ús de magatzem agrícola en sòl urbà,
10. Horta de Sant Joan
Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament, per admetre
l’ús de càmping,
11. La Fatarella
Pla Especial Urbanístic de les infraestructures d’evacuació de la ZDP VII,
12. Vilalba dels Arcs
Pla Especial Urbanístic del parc eòlic “Los Barrancs”,
13. Vilalba dels Arcs
Pla Especial Urbanístic del parc eòlic “Punta Redona”,
14. Vilalba dels Arcs
Pla Especial Urbanístic del parc eòlic “Tres Termes”.
COMPLIMENTS D’ACORDS DE LA COMISSIÓ D’URBANISME
15. L’Ampolla
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 07, zona Incasòl
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plurifamiliar (Zic),
16. Ginestar
Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal per adaptar al Pla director de les construccions agrícoles tradicionals.
EXPEDIENTS D’OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE
17. Aldover
Projecte en sòl no urbanitzable per a la implantació d’una activitat de permacultura al polígon 16, parcel·les 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 51, 53, 54, 57, 162, 163 i 164,
18. L’Ametlla de Mar
Projecte en sòl no urbanitzable per a l’estesa de línia de baixa tensió i 2 torres
metàl·liques al polígon 72, parcel·la 15,
19. Tortosa
Projecte en sòl no urbanitzable per a la instal·lació de la “Saba Verda International School” al camí de Mianes,
20. Tortosa
Projecte en sòl no urbanitzable per a rehabilitar edificacions existents per destinar-les a habitatge i restaurant al polígon 142, parcel·la 107,
21. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a l’estesa de línia aèria de baixa tensió al
polígon 37, parcel·la 162,
22. Freginals
Projecte en sòl no urbanitzable per a l’autorització d’activitat extractiva de roca
“La Serreta núm. 2297-1-1”, polígon 8 i parcel·la 141 part, 142 part, 143
part i 145 part,
23. La Galera
Projecte en sòl no urbanitzable per a l’estesa de línia aèria de 25 kv, cable
subterrani 18/30 fins a cel·les de línia i entrega de nou centre de mesura
CM-71108,
24. La Galera
Projecte de construcció d’una planta de biometà mitjançant la gestió de residus i subproductes, polígon 23, parcel·la 14,
25. La Galera
Projecte en sòl no urbanitzable per a un establiment avícola de producció ecològica d’ous per a consum al polígon 9, parcel·les 20,26, 27, 28, 29, 30,
52, 56, 57, 65, 66, 80 i 81,
26. La Galera
Projecte en sòl no urbanitzable per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en
les naus d’explotació avícola de producció ecològica d’ous per a consum,
al polígon 9,
27. Sant Carles de la Ràpita
Projecte en sòl no urbanitzable per a l’ampliació d’una explotació avícola al
polígon 2, parcel·les 39 i 45,
28. Gandesa
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d’una deixalleria tipus A al
polígon 11, parcel·la 126.
INFORMES SOBRE USOS I OBRES PROVISIONALS
29. Tortosa
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Sol·licitud d’informe sobre la construcció d’una nau industrial per ampliació de
magatzem a la ctra. 42 de Tortosa a l’Aldea km 2,
30. La Sénia
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d’un cobert a la partida Pla
de Roé, polígon 53, parcel·la 23.

13.07.2018
Preparatius a l’Embarcador de l’antic Club
de Rem
Aquest matí s’han mantingut reunions amb els responsables del CN Riumar
organitzadors de la Via Blava del proper dia 21 de juliol, per preveure l’arribada
de les embarcacions i evitar els problemes que els sediments provinents dels
alts cabals del riu d’aquestes darreres setmanes. Tanmateix, s’ha cercat la
millor ubicació de l’arribada dels nedadors participants en la Baixada de Renaixement del mateix dia 21 de juliol. (13.07.2018)

13.07.2018
Inici obres embarcador de Tortosa
Inici de les obres de l’embarcador de Tortosa per impulsar la pràctica dels esports nàutics, el turisme i la integració amb la ciutat, amb una inversió de més
de 100.000 €.

Ports de la Generalitat

17.07.2018
Presentació Via Blava 2018
Ajuntament de Tortosa i Ajuntament de Deltebre. Presentem una nova edició
de la ‘Via Blava de l’Arròs al Vi’, que es farà dissabte 21 de juliol. Hi participaran una vintena d’embarcacions que sortiran de #Riumar a #Deltebre amb
prop de 100 persones, que podran gaudir de la Festa del #Renaixement 18
de #Tortosa.
Per part de l’IDECE es procedirà a un acompanyament de les embarcacions
des d’Amposta fins a Tortosa, ajuda a l’amarrament de les barques a l’embarcador de la plaça del Mercat de Tortosa, un abarloament de les de més calat
a la part de Ferreries i una coordinació amb la prova de natació Baixada del
Renaixement organitzada pel Club Natació Tortosa.
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17.07.2018
Deltachamber Music Festival
L’IDECE col·labora en la III edició del Festival Internacional de Música de Cambra @DeltaChamberMF. Del 3 a 5 d’agost al Museu de les Terres de l’Ebre a
#Amposta.
Durant la tercera edició del DeltaChamber Music Festival comptarem amb
més de quinze músics, els millors solistes europeus i diversos grans músics
ebrencs compartint música de cambra, en tres concerts totalment diferents
sota el tema “Exili en cos i ànima”, del 3 al 5 d’agost (de divendres a diumenge). Reflexió, contemplació, inspiració, duresa, alliberament, patiment, il·lusió…
tota una barreja que, amb tota la versatilitat i emotivitat que ens ofereixen les
arts i la música, no us podeu perdre aquesta edició amb sorpreses i emocions
a flor de pell.

20.07.2018
La Consellera de la presidència ha
presentat a Tortosa la convocatòria del
programa Feder
La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha presentat aquest matí als Serveis Territorials del Departament de Presidència a Tortosa la propera convocatòria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a representants
municipals de les Terres de l’Ebre. La consellera, que ha estat acompanyada
del secretari general d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran, Miquel
Àngel Escobar, ha explicat que més enllà de la presentació de la convocatòria
la intenció de la visita també és explicar l’orientació del departament en aquesta nova legislatura, en què “hem incorporat la relació amb les administracions
locals des de Presidència per poder donar més transversalitat i poder treballar
amb col·laboració amb els ajuntaments i els consells comarcals pel bé de la
cohesió territorial i la riquesa que tenim al nostre país”.
Artadi ha recordat que el termini per presentar els projectes acaba el 5 de desembre i ha posat el departament a disposició dels ajuntaments ”per oferir tot
el seu suport”, alhora que ha subratllat el ”compromís de tot l’equip per poder
treballar en aquells projectes més ambicioses i que requereixen musculatura
econòmica i administrativa”.
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20.07.2018
Posada de funcionament del nou pantalà
flotant modular
L’IDECE ha adquirit un nou pantalà flotant modular, que tindrà caràcter multidisciplinari i per a diverses localitzacions per millorar els serveis als esdeveniments esportius que s’organitzen a l’Ebre.
Es tracta d’un pantalà modular, no fix i transportable, de 6 x 3 metres, format
per 36 mòduls amb protecció als raig UVA per tal donar servei a activitats que
es puguin portar a terme al riu Ebre.
Tant els mòduls com els seus components d’unió estan construïts en polietilè
d’alta densitat, amb una extraordinària resistència a l’impacte, inclemències
del temps, als raig UVA i són indeformables. Els mòduls tenen una mida de 100
x 50 x 40, es pot muntar qualsevol configuració i amb possibilitat d’ampliació,
amb escala de 5 graons.
La primera prova la tindrem aquest dissabte amb motiu de la 7a Baixada del
Renaixement, competició de natació entre Xerta i Tortosa.

21.07.2018
7a Baixada de Renaixement
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24.07.2018
Reunió del Consell de marca de les Terres
de l’Ebre
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell de la Marca
Terres de l’Ebre del dia 9 de novembre de 2017.
2. Donar compte del canvi de representant del Consell Comarcal del Baix Ebre.
3. Donar compte del canvi de representant del Consell Comarcal del Montsià.
4. Informe de presidència.
5. Informe de direcció.
6. Donar compte de la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases
específiques del procediment de concessió del XXVII Premi Jordi Cartanyà,
any 2018.
7. Donar compte de la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases
específiques del procediment de concessió de subvencions per a programes
concrets i activitats de promoció turística, any 2018.
8. Donar compte de la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases
específiques del procediment de concessió de subvencions per a la realització
d’accions de difusió del productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any
2018.
9. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció al Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre per a la promoció conjunta i coordinada d’una campanya
de publicitat per a l’any 2018.
10. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a l’Estació Nàutica
Sant Carles de la Ràpita per a la dinamització i promoció de l’Estació Nàutica
per a l’any 2018.
11. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita per a la promoció de turisme de creuers i xàrter a les
Terres de l’Ebre a través del port de Sant Carles de la Ràpita per a l’any 2018.
12. Donar compte de les actuacions dutes a terme des de la darrera sessió del
Consell de la Marca Terres de l’Ebre.
13. Torn obert de paraules.

31.07.2018
Inauguració de la exposició “Migratoebre,
per un riu ple de vida”
Aquesta exposició, iniciativa de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), l’hem volgut apropar al Pirineu en tant que l’IDAPA
són col·laboradors molt propers d’aquesta entitat. La inauguració tindrà lloc el
proper dimarts dia 31 de juliol, a les 18:30 h, al Centre de Piscícola i de Fauna
de Pont de Suert.

104

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2018

3.1

Actuacions i activitats realitzades

31.07.2018
El Govern nomena els representants de
la Generalitat al Consell rector de l’IDECE
El Govern ha nomenat avui els cinc representants de l’Administració de la Generalitat al Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), d’acord amb el Decret de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que adscriu l’IDECE a
aquest Departament.
Així, s’ha designat Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica,
Competència i Regulació, i també les persones titulars de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès,
i dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre dels departaments de Territori
i Sostenibilitat, Antonio Suárez; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Ferran Grau; i Empresa i Coneixement, Mercè Miralles.

31.07.2018
Inaugurada la Exposició “Life Migratoebre”
a al Centre de Fauna del Pont de Suert
L’alcalde de Pont de Suert, el director general de Polítiques de Muntanya i Litoral, els directors de l’IDAPA i del Centre Piscícola i de Fauna, el president del
Consell Comarcal del Pallars Jussà han assistit a la inauguració de la exposició
“Life MigratoEbre”. La instal·lació s’ha portat fins al Centre de Fauna del Pont
de Suert, a la comarca de l’Alta Ribagorça. Actualment, el centre es dedica
al manteniment en captivitat d’exemplars de les espècies següents: visó europeu (Mustela lutreola), llúdriga euroasiàtica (Lutra lutra) i tritó del Montseny
(Calotriton arnoldi). Entre els seus objectius hi ha la informació, la divulgació i la
sensibilització de la població en general sobre la importància i la conservació
dels ecosistemes fluvials i la seva biodiversitat, així com l’augment del coneixement i el suport de la ciutadania i les institucions envers la conservació del
visó europeu, la llúdriga, la truita comuna i el cranc de riu, com a espècies emblemàtiques dels nostres rius, així com la reproducció en captivitat de la truita
comuna mediterrània i la substitució gradual de la truita comuna atlàntica per
la mediterrània per a les repoblacions. (31.07.2018)

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2018

105

3.1

Actuacions i activitats realitzades

01.08.2018
Reunió amb el director de l’Institut per al
Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran
Tot aprofitant la inauguració de la exposició “Life MigratoEbre” al Centre Piscícola i de Fauna del Pont de Suert, s’ha celebrat la reunió anual entre els dos
instituts de desenvolupament (IDECE i IDAPA) per tal d’intercanviar projectes i
iniciatives. Problemàtiques com la mobilitat i el transport públic.
Aquesta reunió s’ha complementat amb una visita al Parc Nacional d’Aigües
Tortes, on hem estat rebuts per la seva directora, Mercè Aniz i Montes. En
aquesta reunió s’han plantejat les solucions que el Parc Nacional ha adoptat
per a la bona gestió del parc i la seva possible aplicació als nostres parcs naturals (dels Ports i del Delta de l’Ebre). Per la seva part s’han interessat sobre els
procediments relacionats amb la declaració per la UNESCO com a Reserva de
la Biosfera de les nostres comarques.

03.08.2018
Concert Deltachamber Music Festival
Esdeveniment amb la col·laboració de l’IDECE.
A les instal·lacions del Museu de les Terres de l’Ebre, a Amposta, èxit de públic
i del conjunt de cambra.
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08.08.2018
Publicades del bases dels premis IDECE
Bases: <http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7681/1691015.pdf>
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JA PODEU COMENÇAR A ENLLESTIR ELS VOSTRES TREBALLS. ESTEU ATENTS A LA CONVOCATÒRIA EN LES SETMANES PROPERES
1. Objecte i finalitat
L’objecte dels Premis IDECE és fomentar i impulsar la projecció de les Terres
de l’Ebre.
La principal finalitat del premi és estimular la qualitat i el rigor dels projectes que
tinguin una connotació que permeti obtenir un millor coneixement de la realitat
i les perspectives de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre
i la Terra Alta.
2. Persones destinatàries
Poden optar als Premis tots/es els/les estudiants que cursin batxillerat o cicles
formatius de grau superior als centres d’ensenyament situats als municipis
de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta,
així com aquells/es estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau
superior a la resta d’instituts de Catalunya o a l’Institut Obert de Catalunya,
sempre que estiguin empadronats/des en algun dels municipis de les Terres
de l’Ebre.
3. Sol·licituds
3.1 Les persones participants han de presentar el treball original en paper, en
CD o en llapis de memòria USB en què s’hagi enregistrat el treball en format
PDF. En el treball, hi constarà el títol i el pseudònim de l’autor/a, sense firma.
Han d’acompanyar el treball d’un sobre tancat, en la part exterior del qual s’hi
ha de fer constar el títol del treball i el pseudònim del/de la seu/va autor/a.
En l’interior del sobre, s’hi ha d’incloure el formulari normalitzat que es pot
descarregar d’Internet a través dels enllaços que especifiqui la resolució de
convocatòria.
3.2 El treball en paper, el CD o el llapis de memòria USB i el sobre que l’acompanya s’han de presentar en les dependències que es determini en la resolució
de convocatòria.
3.3 La presentació del treball i el sobre que l’acompanya comporta la plena acceptació d’aquestes bases reguladores i porta implícita l’autorització a l’òrgan
instructor per poder comprovar, d’ofici, totes les dades que s’hi contenen.
4. Convocatòria
4.1 Els Premis IDECE es convoquen, amb caràcter general, anualment, mitjançant resolució del/de la president/a de l’IDECE que es publica al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
4.2 La resolució de convocatòria preveu els aspectes següents:
a) El termini de presentació dels treballs i el sobre que s’ha d’adjuntar.
b) Els criteris d’avaluació dels treballs presentats.
c) La composició del jurat que avalua els treballs.
d) La dotació econòmica dels Premis i la consignació pressupostària a la qual
s’imputen.
5. Característiques dels treballs
Els treballs que opten als Premis han de tractar sobre qualsevol àmbit temàtic
(medi natural, història, economia, art i patrimoni, etc.) relacionat amb les comarques de les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta)
i amb el seu desenvolupament.
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La previsió de la
Criteris de valoració

convocatòria

(pendent

d’aprovar-se)

estableix:

• El caràcter innovador del treball.
• La projecció sobre el territori.
• L’anàlisi de l’entorn.
• La creativitat.
• L’esforç.
• La metodologia emprada.
• Els continguts.
7. Premis als projectes guanyadors
El premi consistirà en una aportació econòmica per als estudiants. L’aportació
total serà de 3.700 €. Els premis quedaran distribuïts de la manera següent:
1r premi dotat amb 1.500 €
2n premi dotat amb 1.000 €
3r premi dotat amb 700 €
4t premi dotat amb 500 €

21.08.2018
L’IDECE col·labora en el projecte “Ur
Ebre”
Les deu ramaderies de braus de les Terres de l’Ebre s’han unit per donar suport a la iniciativa del departament de Cultura i l’IDECE per a la creació d’una
marca que posi en valor els bous del territori. Aquesta marca “Ur Ebre” ha estat
creada i dissenyada per la ramaderia Germans Margalef, amb la col·laboració
de les dues institucions. L’objectiu és que es esdevingui una marca de productes turístics i culturals vinculada a la Reserva de la Biosfera de les Terres de
l’Ebre i que, un cop consolidada, pugui optar a ser representativa de productes
alimentaris i de qualitat al territori.
La proposta de crear una marca a les Terres de l’Ebre es va posar sobre la taula en un taula rodona que es va celebrar a Amposta el passat diumenge 10 de
desembre i l’objectiu és treballar en el seu desenvolupament al llarg del 2018.
Es tracta d’un projecte similar al que s’ha realitzat a la regió de la Camarga
amb la marca “Bou de Camarga”, una marca a nivell de territori per a la venda
de productes alimentaris de qualitat com la viande du Camargue i altres derivats de carn de bou com patés o xoriços, però també productes provinents de
l’agricultura com l’arròs, les llenties o els cigrons.
(Font: Cinta Bonet, Tortosa)
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27.08.2018
Mostreig d’Ammocets (Llamprees) en el
tram final de l’Ebre
En col·laboració amb el Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía
Física, Facultade de Bioloxía Universidade de Santiago de Compostela.
ESTIMACIÓ: El setembre de l’any 2018, i en funció dels resultats que surtin,
planificar una translocació de llamprees adultes per a gener-febrer de 2019.

28.08.2018
Life Migratoebre
Treballs de rescat dels receptors d’ultrasons al riu #Ebre per recollir més informació dels moviments dels peixos marcats durant el projecte.
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31.08.2018
Es restringeix la circulació de vehicles
pesants a l’N-340 i l’N-240
A partir de diumenge 2 de setembre, els vehicles pesants no poden circular
per diversos trams de l’N-340 i l’N-240 al seu pas per les demarcacions de
Tarragona, Lleida i Barcelona.
La mesura es fa efectiva després que s’apliquin bonificacions en els trams
corresponents de les autopistes AP-7 i AP-2. La resolució que estableix les
restriccions es va publicar al DOGC el 3 d’agost passat.
Aquesta mesura permet resoldre una reivindicació històrica als municipis afectats pel pas de les vies en aquests trams.
La restricció s’aplica en aquests trams:
• N-340 des del límit amb la província de Castelló a Alcanar fins al PK 1.122 a
l’Hospitalet de l’Infant. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l’AP-7/E-15, entre els recorreguts
provinents de Castelló, i la sortida número 38, a l’Hospitalet de l’Infant.
• N-340 des del PK 1.176,4 a Altafulla fins al PK 1.209,5 a Vilafranca del Penedès. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari
preferent el delimitat per l’AP-7/E-15, entre les sortides número 32, Altafulla, i
la número 30, a Vilafranca del Penedès (sud).
• N-240 des del PK 69 a les Borges Blanques fins al PK 36,5 a Montblanc. Els
vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent
el delimitat per l’AP-2/E-90, entre les sortides número 7,a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria.
Les bonificacions acordades:
• Desviament de vehicles pesants cap a l’AP-7 entre Peníscola i l’Hospitalet de
l’Infant, i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès Sud: la bonificació del peatge
per als camions de pas serà del 42,5 % i per als que fan desplaçaments locals
serà del 50 %.
• Bonificació per als vehicles lleugers a l’AP-7 per als moviments interns entre
Vilafranca Sud i Alcanar: es bonificarà el 100 % de l’import del peatge de l’AP7 en el desplaçament per als vehicles lleugers que facin el recorregut d’anada
i tornada entre dos sortides/entrades entre Vilafranca Sud i Alcanar en període
de 24 hores com a màxim.
Pel que fa a l’N-240:
• Bonificacions per a vehicles pesants entre les sortides de l’AP-2 número 7, a
les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria: per als camions de
pas, del 42,5 % i per als que fan desplaçaments locals, del 50 %.
Com ja succeeix a altres vies de peatge, aquestes bonificacions es vehicularan
mitjançant el sistema de pagament dinàmic (Via-T).
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03.09.2018
FEDER 2014-2020

El Govern publica la segona convocatòria d’ajuts del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a projectes impulsats per ens locals.
La convocatòria d’ajuts publicada està dotada amb 37 milions d’euros.
Els projectes beneficiaris han de tenir com a objectius afavorir el pas a una
economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure
l’eficiència dels recursos.
El Govern, a través del Departament de Presidència, ha publicat aquest dilluns
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la segona convocatòria
d’ajuts del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 per a projectes impulsats per entitats locals que
tinguin l’objectiu d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar
i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos. (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7698/1692964.pdf)
Aquesta convocatòria de subvencions del FEDER fa referència als eixos 4 i 6
del programa operatiu d’aquests fons, que són els que tenen com a objectiu
l’economia sostenible i la protecció del medi ambient. Pretén ser una bona eina
per promoure estratègies adients per potenciar el reequilibri i el desenvolupament del territori en àmbits com el medi natural, el patrimoni cultural, amb vinculació turística, així com l’eficiència energètica. En l’eix 4 s’emmarquen projectes de foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables; per augmentar la participació i distribució de les energies renovables
per a usos tèrmics; de suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de
l’energia i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i
els serveis públics. Pel que fa a l’eix 6 s’emmarquen projectes de conservació,
protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural; projectes
de promoció de la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni
cultural i de protecció i promoció de les àrees naturals, en particular d’interès
turístic. De l’import màxim de 37 milions d’euros de la convocatòria, fins a 8,5
milions d’euros es destinaran a l’eix 4 i 28,5 milions seran per a l’eix 6.
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04.09.2018
Presentat l’estudi d’Avaluació Ambiental
Simplificada de la rampa de peixos de
Xerta
Atès que l’obra s’inclou en l’espai de la xarxa Natura 2000 Riberes i Illes de
l’Ebre, el projecte és objecte d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada,
d’acord amb l’article 7.2.b de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental.
El document ambiental contempla els requeriments que s’estableixen a l’article
45 de la llei esmentada, on s’inclouen i valoren:
– El conjunt d’actuacions que s’han de dur a terme.
– Un apartat específic per a l’avaluació de les seves repercussions en l’espai de
la xarxa Natura 2000, tenint en compte els objectiu de conservació de l’espai.

04.09.2018
Mostreig d’Ammocets de Llamprea
Marina (Petromyzon Marinus) al tram final
de l’Ebre
L’IDECE, dintre del projecte Life MigratoEbre, el Departament de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física de la Facultade de Bioloxía de la Universidade de
Santiago de Compostela i la Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con”, han
desenvolupat un treball per recuperar la llamprea a l’Ebre.
Abast: el treball consisteix en el mostreig en els hàbitats adequats per al desenvolupament d’ammocets de llamprea marina (Petromyzon marinus) en el riu
Ebre, tot estimant la densitat i l’estat metamòrfic dels exemplars. Contempla la
prospecció i la localització de les àrees de mostreig i els mostrejos específics
d’ammocets.
Metodologia: la captura dels possibles exemplars es realitza mitjançant pesca
elèctrica. L’equip és format per sis persones: cinc doctors i un llicenciat en
Biologia, sota la direcció del director de la EHEC, Sr. Fernando Cobo Gradín.
Època: per les particularitats del cicle vital de l’espècie, és recomanable que
els mostrejos es realitzin en el mes de setembre.
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14.09.2018
El Parlament avala salvar la línia de tren
Salou-Cambrils

19.09.2018
L’IDECE participa en la jornada sobre
Despoblament Rural
Jornada: “Despoblació rural i desenvolupament sostenible en zones menys
densament poblades”
Organitzada per la Diputació de Tarragona en el marc de la pertinença a les
xarxes europees d’administracions intermèdies Partenalia i Arc Llatí.
El desenvolupament econòmic i sostenible de les zones rurals és un dels eixos
de treball de la Diputació de Tarragona. Cal reforçar la connexió entre desenvolupament territorial i polítiques de cohesió i vetllar per tal que el proper pressupost de la UE permeti l’impuls de nous projectes i iniciatives de cooperació
territorial cofinançades amb fons europeus.
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20.09.2018
S’obre convocatòria dels premis IDECE
Podeu consultar el DOGC aquí: <http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/
PDF/7710/1694517.pdf>
Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de setembre al 22 d’octubre de
2018.
Ja s’ha publicat la convocatòria dels premis IDECE 2018.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7710 (20.09.2018)
CVE-DOGC-A-18261055-2018
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L’EBRE
Resolució VEH/2114/2018, de 14 de setembre, per la qual s’obre convocatòria dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre, per a
l’any 2018 (ref. BDNS 415514).

12.10.2018-13.10.2018
XVII Festa de l’Aiguardent Prat de Comte
L’IDECE col·labora en l’edició 2018. Durant els dies de la “Festa de l’Aiguardent”, tot el poble obre les portes per acollir els alambins i les diverses mostres
d’entitats, cellers i cooperatives de la Terra Alta. Els pratdecomtins conviden
els visitants a entrar a les seves cases, que fan la funció d’originals estands
firals.
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31.07.2018 I 01.08.2018
Trobada a Pont de Suert amb els
companys de l’IDAPA
Els responsables i tècnics de l’IDECE es reuneixen amb els de l’IDAPA en una
jornada d’intercanvi anual de projectes i experiències entre ambdues institucions que pretenen la projecció dels seus territoris. Com a complement de la
reunió, es va anar a la inauguració de l’exposició temporal a la seu del Centre
Piscícola i de Fauna de Pont de Suert i es va fer una visita guiada pel centre.
Tot aprofitant l’estada, es va fer una recepció amb la Sra. Mercè Aniz i Montes, directora conservadora del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici i, posteriorment, visita guiada al Pla d’Aigüestortes. Per finalitzar, es va
visitar Sant Climent de Taüll a Boí.
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