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1
Introducció
1.1.
		

Finalitat de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
(en endavant, IDECE)

1.2.

Funcions de l’IDECE

1.3.

Estructura

1.4.

Organismes amb representació de l’IDECE

1.5.

Memòria de la gestió econòmica

1.6.

Personal

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 Llei
12/1993, de 4 de novembre, modificada per Llei 4/1996, de 2 d’abril, i per Llei
11/2002, de 27 de maig, i actualment regulat pel Decret legislatiu 1/2003, de
8 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
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”.

8

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2021

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. Jaume Giró Ribas
Conseller d’Economia i Hisenda

Vicepresidenta primera

Sra. Gemma Carim i Gironès
Presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Vicepresident segon

Sr. Ferran Rodero Tomàs
Director General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació
del Departament d’Economia i Hisenda

Vocals en representació
dels grups parlamentaris

Sr. Antoni Espanya Forcadell
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Sr. Xavier Faura i Sanmartín
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Sra. Mònica Sales de la Cruz
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Sr. Joan Moisés i Reverté
Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Sr. José Luis Calderón i Aisa
Grup Parlamentari de Ciutadans

Vocals en representació de la
Generalitat

Sr. Albert Salvadó Fernàndez
Delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre
Sr. Jesús Gómez Fernàndez
Director dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural a les Terres de l’Ebre
Sra. Lídia Pino i Mauri
Directora del Serveis Territorials de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals a les Terres de l’Ebre
Sr. Adam Tomàs Roiget
Director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a les Terres de
l’Ebre
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1.3

Introducció
Estructura

Vocals en representació dels
consells comarcals

Sr. Francesc Vallespí Cerveto
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sr. Josep A. Navarro i Serra
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sr. Joan Roig i Castell
Consell Comarcal del Montsià
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Consell Comarcal del Montsià
Sra. Gemma Carim Gironès
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Sergi Borràs Jornet
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Joan Pallés Solé
Consell Comarcal de la Terra Alta
Sra. Neus Sanromà Samper
Consell Comarcal de la Terra Alta

Vocals en representació de la
societat civil

Sr. Enrique Alado i Aleixandri
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. Sergi Borràs i Jornet
Vocal més jove d’entre els membres del Consell Rector (el director,
secretari del Consell Rector de l’IDECE, va presentar la renúncia)

Durant l’any 2021 es va convocar una reunió del Consell Rector, el 9 de juliol
de 2021, amb l’ordre del dia següent:
1. Designació del secretari o la secretària d’entre els vocals més joves.
2. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 26.07.2019.
3. Donar la benvinguda als nous membres del Consell Rector representants
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i que són les persones
titulars dels Serveis Territorials a les TE.
4. Donar compte de la renúncia al càrrec de director de Albert Salvadó
Fernàndez.
5. Aprovació, si escau, de les memòries d’activitats de l’IDECE dels exercicis
2018, 2019 i 2020.
6. Ratificar els suports donats a diverses administracions.
7. Proposta de nomenament del càrrec de director.
8. Torn obert de paraules.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2021
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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 2021
No s’han convocat reunions durant l’any 2021.
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Introducció
Composició

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (CESTE)
President

Sr. Josep M. Franquet i Bernis

Vicepresidenta primera

Sr. Gemma Carim i Gironés

Representants de la Generalitat
de Catalunya

Sra. Lídia Pino i Mauri
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Albert Salvadó Fernàndez
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. Josep Caparrós i Garcia

Federació de Municipis de
Catalunya

Sr. Francisco Gas i Ferré

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

Representants de les
organitzacions sindicals

Sra. Meritxell Roigé i Pedrola

Sr. Joan Castor Gonell i Agramunt

Sr. Josep Lluís Vallés i Dalmau
AECE
Sr. Víctor Brunet i Subirats
PIMEC

Sra. Anna Arinyo i Pla
Unió General de Treballadors
Sr. Valentí Marín i Rifà
Unió General de Treballadors
Sr. Marc March i Mayo
Comissions Obreres
Sr. David Queralt i Soria
Unió Sindicat Obrera de Catalunya

Representants de les
organitzacions sindicals
agràries

Sr. Jordi Marcel Matamoros i Reverté
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
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Introducció
Estructura

Representants de les confraries
de pescadors

Sr. Josep Molina i Navarro

Sra. Maite Porta i Tarragó

Secretaria
Assisteix amb veu i sense vot

Sr. Francesc Xavier Pallarès Povill
Director de l’IDECE

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre.
No es va realitzar cap reunió durant l’any 2021.
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Introducció
Composició

Comissió Permanent del Consell Econòmic i
Social de les Terres de l’Ebre.
President

Sr. Josep M. Franquet i Bernis

Representant Generalitat de
Catalunya

Sr. Albert Salvadó Fernàndez
Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre

Representant de
l’administració local –ACM

Sr. Josep Caparrós i Garcia

Representants
d’organitzacions
empresarials

Sr. Josep Lluís Vallés i Dalmau
AECE

Representants de les
organitzacions sindicals

Sr. Valentí Marín i Rifà
Unió General de Treballadors

Sr. Víctor Brunet i Subirats
PIMEC

Sr. Marc March i Mayo
Comissions Obreres

Representants de les
organitzacions sindicals
agràries

Sr. Miquel Piñol i Tarragó
Unió de Pagesos

Representant de l’IDECE

Sr. F. Xavier Pallarès i Povill
Director de l’IDECE

Secretària

Sra. Maite Porta i Tarragó

Sra. Laura Solé i Cabanes
JARC

Sessions convocades el 2021.
Durant l’any 2021 es van convocar dues reunions:
1. Reunió de data 27 de maig de 2021
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 30.11.2020.
2. Projectes que es treballen des dels consells comarcals juntament amb l’IDECE.
3. Altres temes d’interès.
4. Torn obert de paraules.
2. Reunió de data 30 de setembre de 2021, amb l’ordre del dia següent:
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de maig de 2021.
2. Selecció i avaluació de les accions recollides al PEEOTE i que es poden portar a terme.
3. Situació Next Generation a les Terres de l’Ebre. Presentació dels treballs realitzats en el
marc de les accions portades a terme. Presentació per Carles Ibáñez i Josep Aragonés.
4. Explotació Regadius a les Terres de l’Ebre. Presentació situació actual del Reg XertaSénia.
5. Moció MAT.
6. Precs i demandes.
7. Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2021
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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:

INSTITUCIÓ

ÒRGAN

REPRESENTANT

REPRESENTANT
PER L’IDECE

Parc Natural
dels Ports

Junta Rectora

IDECE

Director

Consell Rector

IDECE

Vicepresident

Consell de Marca

IDECE

Director

Junta Rectora

IDECE

Director

Patronat Turisme Terres de l’Ebre

Parc Natural
del Delta de l’Ebre
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Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE 2021

1.5

Memòria de la gestió econòmica de
l’IDECE 2021
Pressupost d’ingressos
Durant l’any 2021, els comptes de la Generalitat de Catalunya es van
executar en situació de pròrroga pressupostària i es van regular pel Decret
146/2020, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació
de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.
L’estat d’ingressos del pressupost anual de l’IDECE es presenta en la
gràfica següent:

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.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2021
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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 87,06 %. 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 2023-2024, ja que tant
els permisos administratius com la licitació de l’obra es duran a terme
aquest any 2022, per poder iniciar-se l’execució durant els anys 20232024 (obra pluriennal). No obstant això, una part de l’import del capítol 6
s’ha traspassat al capítol 2 i al 4, mitjançant transferències de crèdit, ja que
s’han fet altres actuacions a la via navegable i a l’IDECE, com el canvi de 4
embarcadors al llarg de la via navegable de l’Ebre.
I, per ultim, també es va atorgar una subvenció de 50.000,00 euros al
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) per
ajudar a sufragar despeses de la Reserva de la Biosfera de les Terres de
l’Ebre.

18

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2021

1.6

Introducció
Personal

Personal de l’IDECE
L’estructura orgànica de funcionament de l’IDECE:
Personal

Nivell

Serveis

Funcionari / 2

A

Director / Tècnica superior

Laboral /
1 (fins setembre)

D

Control d’obres i gestió econòmica

Funcionari interí de
reforç
(des de 20 de
desembre)

D

Auxiliar administratiu

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2021
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2
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 2021 cal
enumerar:
•

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.

22
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2.2

Objectius i principals eixos de treball actuals

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

Dragat, si escau, en aquelles zones en què no se 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.

•

Resclosa de Xerta.

Projecte Life MigratoEbre:
•

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

•

Millora de les instal·lacions dels esturions, tot incloent equipament del
sistema d’alimentació ininterrompuda, i maquinari en ventilació millorada per
protegir i alimentar equipaments de comunicacions. També l’alimentació i
seguiment veterinari.

•

Tasques de programació d’emissions en línia per Youtube dels esturions.
Proves d’optimització emissions, millores en la qualitat de vídeo i ajust de les
emissions en línia.

•

Millorar significativament la connectivitat ecològica al tram final de l’Ebre, per
tal d’adaptar-hi tots els obstacles existents (assut d’Ascó i assut de Xerta).

•

Treballs tècnics de seguiment càmeres de la resclosa de Xerta, validació de
les visualitzacions i estudi tècnic de les emissions.

•

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.

•

Modificació del projecte constructiu d’una rampa de peixos a l’assut de Xerta
segons indicacions de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

•

Treballs del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - UVic-UCC de
seguiment de l’estat ecològic del tram final de l’Ebre 2021 i de coordinació
d’una nova proposta de projecte Life amb diversos socis europeus.

Aprofundiment en la realitat del territori. Desenvolupament del territori.
•

Premis IDECE.

•

Impulsar la marca “Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera. Aportació directa
al COPATE.

•

Suport en publicacions de llibres.

•

Organització de jornades.

•

Disseny d’un model integral de gestió de l’aigua dolça de les llacunes de
l’Encanyissada, Tancada i Canal Vell.

•

Integració del PIGADE en els instruments de planificació europeus.

•

Elaboració d’un pla d’infraestructures verdes de les Terres de l’Ebre.

•

Projecte participatiu de detecció d’oportunitats al territori per vertebrar el
desenvolupament sostenible de les Terres de l’Ebre.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2021
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2.2

Objectius i principals eixos de treball actuals

•

Foment d’una economia basada en el capital natural i fer el territori més
resilient al canvi climàtic.

•

Avantprojecte per a creació d’una xarxa Integrada de Recerca, Educació i
Conservació d’Espais Naturals Protegits i Espais Agroforestals a la Ribera
d’Ebre (XENPRE).

•

Elaboració d’un programa de demanda de biomassa a les Terres de l’Ebre.

•

Avaluació i gestió dels actius energètics renovables de Terres de l’Ebre.

•

Impuls de comunitats energètiques a les Terres de l’Ebre.

•

Programa d’actius fotovoltaics distribuïts a les Terres de l’Ebre.

•

Informe del subministrament d’aigua a les Terres de l’Ebre. Amenaces i
oportunitats.

• Participació en activitats solidàries.
Foment i promoció turística
•

Via Verda, diverses actuacions de manteniment i millora.

•

Desenvolupament del dossier projecte Lligallos.

•

Projecte constructiu d’un mur de contenció a l’embarcador de la Pobla de
Massaluca a la zona del càmping.

•

Arranjament i neteja camí entre Arnes i Horta de Sant Joan amb motiu de la
8a caminada.

•

Camí de Sirga entre Tortosa i Jesús.

•

Trasllat d’obres del pintor Joan Lahosa des de la Garrotxa fins a Prat de
Comte.

•

Obres per a la creació d’itineraris interpretatius al terme municipal de Prat de
Comte.

•

Memòria valorada d’adequació dels diversos espais rurals per al foment del
turisme en temes enològics al TM de Batea.

•

Col·laboració en l’organització del festival de cinema turístic Terres Catalunya,
Internacional Eco & Travel Film Festival.

•

Col·laboració per a la vessant formativa de DeltaChamber Music Festival
2021.

•

Col·laboració per a l’organització del Festival de Música d’Estiu de Tortosa
2021.

•

Col·laboració en l’organització del festival Eufònic.

•

Participació de l’IDECE a la Fira de Calella 2021.

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)
pretenia ser el full de ruta per al conjunt d’actuacions estratègiques al territori en
l’horitzó del 2021.
•

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.
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3
Actuacions i activitats
realitzades
3.1. Actuacions i activitats realitzades
3.2. Projecte Life MigratoEbre
3.3. Aprofundiment en la realitat del territori. Desenvolupament del
territori
3.4. Foment i promoció turística
3.5. Pla estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre
(PEEOTE)
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3.1. Manteniment de la via navegable
3.1.1. Contracte manteniment riu Ebre
Per Acord de Govern de data 4 de març de 1997 pel qual es ratifica l’Acord del
Consell General del Consorci per a la navegació i promoció turística del riu Ebre,
de data 20 de desembre de 1996 de dissolució d’aquest Consorci i l’absorció
d’aquest a favor de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre, assumeix, aquest organisme, les funcions de gestió i conservació de
l’Ebre, l’explotació del servei de navegació i el foment d’actuacions destinades
a afavorir l’ús turístic i de lleure del riu.
Per a garantir la navegació al riu Ebre l’IDECE continua amb el desplegament
de serveis per al manteniment de la via navegable, que inclou el canal de
navegació i els elements de senyalització, així com una atenció directa als
usuaris de la via navegable i també inclou la neteja de la massa de macròfits
existents a la via navegable.
L’IDECE no disposa de mitjans propis per poder executar els serveis necessaris.
És per aquest motiu que s’inicia un procediment obert de licitació per tal de
contractar els serveis per al manteniment de la navegabilitat del riu Ebre.
En data 12 de març de 2021 es va adjudicar el contracte de serveis per a
l’execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i
Amposta a la UTE Acsa Obras e Infraestructuras, SA; Aquambiente Servicios
para el Sector del Agua, SAU, i Servidel, SAU (UTE manteniment riu Ebre)
amb NIF U42956680. L’execució d’aquest contracte es va iniciar en data 1
d’abril de 2021 i finalitzarà va el 31 de març de 2026, amb un import total de
3.327.500,00 € (IVA inclòs).
Cada any la temporada de navegabilitat al riu Ebre (des d’Ascó fins a Amposta)
s’inicia per Setmana Santa i finalitza el primer cap de setmana de novembre.
Un cop finalitzada la temporada de navegabilitat s’han tractat les dades
facilitades per les diverses empreses i entitats involucrades en la navegabilitat.
D’aquest tractament se n’ha obtingut el gràfic de l’annex I.
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3.1.2. 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
2021
El riu Ebre és l’element vertebrador de les Terres de l’Ebre, i constitueix un dels
seus primers recursos naturals que ha intervingut històricament en la principal
base econòmica d’aquestes terres, l’agricultura. Més recentment, el seu
aprofitament energètic li ha donat també un paper important en el segon sector
productiu, l’industrial, i d’ençà que es van redescobrint les seves condicions
naturals i mediambientals, també es constitueix com un element important del
turisme: el turisme fluvial.
Durant la temporada de navegabilitat i, esporàdicament, fora de temporada,
és imprescindible l’accionament i el control de les comportes de la resclosa de
Xerta, per tal de facilitar el pas de les embarcacions.
La Generalitat de Catalunya va iniciar, l’any 1983, els estudis per a la
rehabilitació de la navegació a l’Ebre, des de Tortosa fins al mar, estudis que
varen continuar l’any 1988 i, finalment, l’any 1991 es redactà el projecte de
millora de les condicions de navegabilitat del riu entre Tortosa i Amposta. En
col·laboració amb els quatre consells comarcals de les Terres de l’Ebre (el Baix
Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre) i la Diputació es va elaborar el
projecte de rehabilitació entre Tortosa i Riba-roja d’Ebre.
L’any 1992 es va presentar el projecte i l’any 1994 es va inaugurar el primer
tram (Tortosa-Amposta).
La rehabilitació de la via navegable comportà la definició d’uns condicionaments
que han de permetre la navegació a uns vaixells, d’unes dimensions
determinades, en una longitud de 128 km des de Riba-roja d’Ebre fins al mar.
Entre les obres realitzades, i per tal de salvar l’assut de Xerta, la Generalitat
de Catalunya va rehabilitar l’antiga resclosa de navegació projectada l’any
1854 per la Real Compañía de Canalización y Riegos del Ebro. En el conjunt
d’aquestes obres es va projectar un canal d’alimentació que va derivar en el
canal de reg de la dreta del riu Ebre.
Per resolució de la Confederació Hidrográfica del Ebro de data 24 d’octubre de
1997, es va atorgar a la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta
de l’Ebre la concessió d’un aprofitament d’aigua del riu Ebre en l’anomenat
Assut de Xerta per un termini que finalitza el dia 1 de gener de 2061.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és, des de
l’any 1998, l’organisme responsable del manteniment i la conservació de
la via navegable del riu Ebre. Com a responsable ha de poder garantir la
navegabilitat al riu Ebre des d’Ascó fins a Amposta, i per aquest motiu l’Institut
ha de dur a terme un seguit de serveis per al manteniment del canal navegable.
La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre ha de
poder permetre salvar l’assut a la resclosa de Xerta, mantenir informats en
tot moment els usuaris i tenir cura del bon funcionament de la reclosa; també
ha de recopilar les dades quant a utilització de la reclosa, per tal que un cop
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finalitzada la temporada de navegabilitat l’IDECE en pugui extreure els resultats
de la campanya.
L’objecte d’aquest contracte consisteix en la prestació del servei, per part de
la Comunitat, de l’accionament del mecanisme de la resclosa per facilitar la
navegabilitat del tram del riu Ebre i proporcionar informació als usuaris de la
via navegable.
Atesa la manca de mitjans propis per part d’aquest organisme per a poder
executar allò que constitueix l’objecte del contracte es fa necessari iniciar un
procediment negociat per tal de contractar el servei d’accionament i control de
les comportes de la resclosa de Xerta a fi de facilitar el pas de les embarcacions
durant la temporada de navegabilitat, 2021.

Adjudicatari: Q4367035E - Comunitat General de Regants del Canal de la
Dreta de l’Ebre
Termini execució: de Setmana Santa fins a l’1 de novembre de 2021
Pressupost adjudicació: 60.000 € (IVA exclòs)

La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre ha continuat
subministrant la informació sobre el nombre d’embarcacions que han passat
pel pas de la resclosa. Les dades es poden consultar a l’annex II.

28

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2021

3.1

Actuacions i activitats realitzades

3.1.3. Millora i canvi de l’entarimat de
l’embarcador de l’Aldea
L’any 2020 es va començar a fer uns canvis importants als embarcadors que
tenim a l’Ebre per tal de millorar-ne tot l’entarimat com a mesura de seguretat,
ja que els que tenim ja tenen moltíssims anys, més o menys des de 1995, i
enguany continuem amb l’embarcador de l’Aldea, que és un dels que més
s’utilitzen, ja que l’Ajuntament hi ha posat una marina seca quasi a la vora.
Aquests treballs consisteixen a la retirada de les fustes existents a tot
l’embarcador, la inspecció i el sanejament de l’estructura i la col·locació de nou
material amb ancoratge a l’estructura. El material emprat és una composició
que combina fibres orgàniques amb policlorur de vinil. Aquest és un producte
de gran durabilitat i poc manteniment que no conté ni fustes ni conservants, no
origina esquerdes. Una propietat molt important d’aquest és que no alimenta
la combustió.

Expedient: IDECE-2021-22
Pressupost IVA inclòs: 11.625,56 €
Partida pressupostària: D/660000100/5420/0000

3.1.4. Rampa d’accés a l’embarcador del
nàutic de Camp-redó
A causa dels canvis de models d’embarcadors que anem fent ja des de fa
dos anys, es fa del tot necessari construir una rampa d’accés de formigó a
l’embarcador situat al Nàutic de de Camp-redó, per tal com és del tot perillós
l’estat en què es troba actualment.

Expedient: IDECE-2021-65
Pressupost IVA inclòs: 3.990,22 €
Partida pressupostària: D/214000100/5420/0000
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3.1.5. Arranjament i millora embarcadors
de Miravet, Benifallet i Nàutic de Campredó
Aquests treballs consisteixen en la retirada de les fustes existents a tot
l’embarcador, la inspecció i el sanejament de l’estructura i la col·locació de nou
material amb ancoratge a l’estructura. El material emprat és una composició
que combina fibres orgàniques amb policlorur de vinil. Aquest és un producte
de gran durabilitat i poc manteniment que no conté ni fustes ni conservants, no
origina esquerdes. Una propietat molt important d’aquest és que no alimenta
la combustió.

Expedient: IDECE-2021-67
Pressupost IVA inclòs: 43.689,55 €
Partida pressupostària: D/214000100/5420/0000

3.1.6. Memòria valorada de les obres
a realitzar per a la millora de l’espai a
l’embarcador de Bítem
Enguany s’ha considerat convenient la realització de la memòria d’unes petites
obres per millorar l’espai a l’embarcador de Bítem.

Expedient: IDECE-2021-70
Pressupost IVA inclòs: 726,00 €
Partida pressupostària: D/660000100/5420/0000

3.1.7. Direcció d’obra de l’arranjament del
camí d’accés a l’embarcador de Campredó
Es realitzarà l’arranjament del camí d’accés a l’embarcador de Camp-redó,
ja que es trobava en molt mal estat. Per això, després de fer el projecte, s’ha
trobat convenient contractar-ne també la direcció d’obra.

Expedient: IDECE-2021-18
Pressupost IVA inclòs: 1.028,50 €
Partida pressupostària: D/660000100/5420/0000
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3.1.8. Manteniment anual dels GPS
localitzadors per a totes les embarcacions
que treballen per a l’IDECE, així com de
les seves xarxes, per comprovar situació
en cas d’emergència
Per garantir la navegabilitat del riu Ebre, l’IDECE contracta el manteniment
anual de la via navegable en el qual hi ha les embarcacions següents: 4 de
vigilància, 2 tallaalgues, 2 remolcadors i una propietat de l’IDECE.
Per motius de seguretat que cada dia es fan més evidents, l’any 2019 es va
fer la compra de sis aparells GPS geolocalitzats per tal de controlar en tot
moment on estan situades les embarcacions, per si han de sortir en alguna
urgència i per poder enviar l’embarcació que sigui més a prop primerament;
des d’emergències de la Generalitat avisen el tècnic de l’IDECE i aquest en
qualsevol moment sabrà on són les embarcacions i quina haurà d’actuar. Cal
tenir present que, avui en dia, cada any circulen per la via navegable prop de
35.000 piragües i 3.500 embarcacions d’esbarjo.
Aquests GPS estan geolocalitzats i, a part, es disposa d’una aplicació web
de seguiment de les barques en què l’IDECE veu en tot moment la seva
localització. Per tant, aquest expedient és el manteniment anual d’aquests
equipaments i de les seves xarxes.

Expedient: IDECE-2021-91
Pressupost IVA inclòs: 14.399,00 €
Partida pressupostària: D/214000100/5420/0000
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El projecte Life MigratoEbre presentat per l’Institut per al Desenvolupament de
les 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:
- Recuperar poblacions sanes i sostenibles d’esturions, anguiles, sabogues i
llamprees en un termini de 20-30 anys a l’Ebre inferior.
- Millorar significativament la connectivitat ecològica de la part baixa del riu
Ebre, tot adaptant els obstacles actuals de la recta final (assut de Xerta, assut
d’Ascó i presa de Flix) per permetre la migració dels peixos (aigües amunt i
aigües avall), augmentar en més de deu vegades la disponibilitat d’hàbitats de
fresa per a l’esturió, la saboga i la llamprea i incrementar la distribució en l’àrea
(i el creixement) de l’anguila.
- Involucrar la comunitat, així com a una àmplia xarxa de gestors de la natura,
agricultors, pescadors, gestors de l’aigua, companyies elèctriques, agents de
turisme, autoritats regionals i locals per treballar junts en la recuperació dels
peixos migratoris i en la millora de la gestió ecològica en el tram final del riu
Ebre.
- Ser un projecte de referència i promoure, de manera integral, la millora de la
connectivitat ecològica a la conca del riu Ebre.
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).

3.2.1. Modificació del projecte constructiu
d’una rampa de peixos a l’assut de Xerta
segons indicacions de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre
L’any 2018 es va fer el projecte constructiu d’una rampa de peixos a l’assut
de Xerta, i una vegada revisat pels diversos departaments per tal d’obtenir els
permisos reglamentaris, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ens fa unes
consideracions a tenir en compte, per la qual cosa s’ha de modificar una petita
part del projecte i es considera oportuna i necessària la contractació d’aquest
servei a l’empresa d’enginyeria Albacar Enginyers SL, que ja va fer al seu dia
el projecte.

Expedient: IDECE-2021-6
Pressupost IVA inclòs: 4.416,50 €
Partida pressupostària: D/660000100/5420/0000
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3.2.2. Direcció de l’obra de reparació de
la rampa de peixos a l’assut d’Ascó
Fa dos anys es va construir una rampa per salvar els peixos a l’assut d’Ascó i
s’ha fet una reparació urgent de la rampa; per la qual cosa hem necessitat els
serveis d’una direcció d’obra per a aquests treballs, per tal com l’envergadura
de l’obra i del lloc (una assut a l’Ebre) ho requereix per seguretat.

Expedient: IDECE-2021-10
Pressupost IVA inclòs: 2.400,00 €
Partida pressupostària: D/660000100/5420/0000

3.2.3. Servei de consultoria projecte Life
MigratoEbre
Es contracta els serveis d’assessorament de personal expert i extern perquè
l’IDECE no disposa de personal per dur a terme totes les tasques adherides al
projecte Life, per la qual cosa hem contractat aquest servei a la Rosa Padern,
economista i consultora especialitzada en afers europeus, per a la gestió del
projecte Life MigratoEbre.

Objecte de l’assessorament i recursos destinats:
I. Abast i contingut de l’assessorament. La proposta per assessorar l’IDECE en
la gestió del projecte Life MigratoEbre va contemplar les activitats i dedicació
següents per a l’any 2021:

• Reunions de seguiment del projecte. Convocatòria, preparació de reunions,
assistència a aquestes i elaboració de l’acta (reunions entre els membres
del consorci).
• Redacció d’informes de progrés i d’informes financers. Recopilació
d’informació, preparació i redacció en anglès d’informes de progrés
i informes financers. Assessorament als socis sobre la presentació
d’informació financera.
• Seguiment i control de les activitats del projecte. Control de qualitat dels
documents que s’han de presentar a la Comissió Europea. Preparació de
reunions amb NEEMO, resolució de consultes, entre altres.

Expedient: IDECE-2021-27
Pressupost IVA inclòs: 10.350,00 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000
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3.2.4. Treballs tècnics en diverses
actuacions que s’han fet al llarg dels
darrers anys a l’IDECE
Tasques de programació d’emissions en streaming per Youtube dels esturions.
Proves d’optimització d’emissions, millores en la qualitat de vídeo i ajust de les
emissions en línia.
Millora de les instal·lacions dels esturions, tot incloent equipament del sistema
d’alimentació ininterrompuda, i maquinari amb ventilació millorada per protegir
i alimentar equipaments de comunicacions.
Treballs tècnics de seguiment de les càmeres de la resclosa de Xerta, validació
de les visualitzacions i estudi tècnic de les emissions.

Expedient: IDECE-2021-38
Pressupost IVA inclòs: 15.609,00 €
Partida pressupostària: D/227008900/5420/0000

3.2.5. Manteniment en captivitat de
4 esturions (Acipenser sturio) a les
instal·lacions de l’IRTA per al projecte Life
MigratoEbre
Després de fer arribar els primers exemplars d’esturions europeus procedents
de Bordeus i que seran els que es dedicaran a la part d’ensenyament als
col·legis, instituts i per internet, es va procedir a la instal·lació d’equips per
al tanc on aniran aquests esturions, dins del projecte Life. Consistent en
una bomba de calor, dos resistències elèctriques, un regulador i una bomba
ARS100.
Una vegada preparat el lloc o el tanc on estaran els esturions es va procedir
al manteniment en captivitat dels 4 esturions a les instal·lacions de l’IRTA, que
consistiran en el pla de treball següent:
- Alimentació dels animals estabulats (combinació de musclo congelat, calamar
petit,
gamba blanca i quisquilla per un període de 12 mesos).
- Seguiment veterinari dels animals: mesura del creixement, anàlisis
microbiològiques de mostres de pell i de sang.

Expedient: IDECE-2021-43
Pressupost IVA inclòs: 18.137,90 €
Partida pressupostària: D/221008900/5420/0000
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3.2.6. Treballs del Centre d’Estudis
dels Rius Mediterranis - UVic-UCC de
seguiment de l’estat ecològic del tram
final de l’Ebre 2021 i de coordinació d’una
nova proposta de projecte LIFE amb
diversos socis europeus
Es realitza aquest treball com a continuació del projecte Life MigratoEbre per
la presentació a Europa d’un segon Life —aquesta vegada al programa Life+.
Per la seva especificitat i pel seu tecnicisme es fa necessària la contractació de
personal expert i extern en la matèria perquè l’IDECE no disposa de personal
per dur a terme totes les tasques adherides a la presentació d’aquest nou
projecte Life, per la qual cosa hem contractat aquest servei de la Fundació
Universitària Balmes.
El seu objectiu és aplegar la informació de la qualitat fisicoquímica i biològica
de l’aigua (excepte els peixos, que es tracten en una memòria específica) i
els hàbitats aquàtics, en uns casos puntual i en altres contínua, per veure’n
l’evolució els anys de durada del projecte. En gran part, aquestes dades són
obtingudes pels organismes de conca, bàsicament de l’Agència Catalana de
l’Aigua i la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Cal disposar d’aquesta informació per fer una avaluació preliminar de l’estat
ecològic del tram final del riu Ebre, inclòs el seu delta, i la seva possible relació
amb l’estat dels peixos. S’estudiarà si l’esturió europeu és susceptible de
recuperar-s’hi i de quina manera la qualitat actual de l’aigua i el bentos el
podria afectar o afavorir.
Això ha de servir per donar suport a la presa de decisions durant els anys
d’execució del projecte Life MigratoEbre i més enllà.

Expedient: IDECE-2021-93
Pressupost IVA inclòs: 17.968,50 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000
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3.3. Aprofundiment en la realitat
del territori. Desenvolupament del
territori
3.3.1. Convocatòria del Premi IDECE
En exercici de les funcions de l’IDECE i per tal d’assolir aquests objectius, es
considera oportú fomentar l’elaboració de projectes que tinguin una connotació
que permeti obtenir un coneixement millor de la realitat i les perspectives de les
comarques de l’Ebre, mitjançant l’atorgament dels premis IDECE.
Des de la direcció de l’IDECE es veu oportú convocar aquests premis, en
primer lloc, per reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes, el treball dels
quals hagi estat elaborat amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment
i metodologia suficientment acreditats per esdevenir un projecte coherent
i d’interès social en el camp del desenvolupament integral de les Terres de
l’Ebre i, en segon lloc, perquè entre les funcions que té encomanades l’IDECE
mitjançant la seva Llei de creació s’hi troben les d’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 Terra Alta i la Ribera d’Ebre que
integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora afavoreixin
la coordinació de totes les administracions actuants, i fomentar la projecció de
les comarques esmentades.
Pel que fa a la despesa, la dotació màxima dels Premis IDECE que preveu
aquesta convocatòria és de 3.700 euros, i la seva concessió s’imputa amb
càrrec a la posició pressupostària D/483000100/5420/0000, del centre gestor
6120 del pressupost de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre per a l’any 2021.
D’acord amb les bases de la convocatòria els treballs premiats en aquesta 10a
edició, 2021, són:
Primer premi, dotat amb 1.500 €, a l’obra titulada “TRIPPY, un company de
viatge”, de la qual n’és l’autor Albert Ormazàbal Zamora, de Tortosa.
Segon premi, dotat amb 1.000 €, a l’obra titulada “Elaboració d’un perfum:
Acqua di l’Ebre”, de la qual n’és l’autora Paula Pérez Izquierdo, de Sant Carles
de la Ràpita.
Tercer premi, dotat amb 700 €, a l’obra titulada “Tortosa, entre mar i muntanya:
evidències paleontològiques”, de la qual n’és l’autora Laia Cabré Navarro, de
Sant Carles de la Ràpita.
Quart premi, dotat amb 500 €, a l’obra titulada “El tractament de les aigües
residuals”, de la qual n’és l’autora Júlia Rebull Chavarria, d’Amposta.
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3.3.2. Aportació directa de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre al Consorci de Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre (COPATE), per tal
de finançar l’activitat del COPATE quant
a impulsar la Marca “Terres de l’Ebre,
Reserva de la Biosfera”, per a l’any 2021
Segons l’article 3 dels seus estatuts, el COPATE en matèria de Reserva de la
Biosfera té com principals funcions:

La planificació, implementació, gestió i promoció de les accions necessàries
per implantar i desenvolupar la Reserva de la Biosfera i, entre d’altres:

a) La redacció, implementació i desenvolupament del Pla d’acció de la Reserva.
b) La representació de la Reserva davant de les administracions competents i
en especial en el òrgans del Comitè espanyol del programa MaB i de la RNRB
i en les diverses xarxes internacionals o temàtiques en les quals es pugui
adscriure.
c) El foment de la participació dels agents territorials i l’impuls i la coordinació
del Consell Consultiu i de la resta d’òrgans derivats i associats a la Reserva
(observatoris, taules de coordinació i grups de treball).

L’aportació té per objecte el finançament del COPATE per tal d’impulsar la
Marca “Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera”, per a l’any 2021.

El pressupost de l’IDECE consigna una partida D/461000100/5420/0000 a
“Consorcis depenent de les corporacions locals”, d’un import de 50.000 €,
per contribuir a les despeses que es deriven de les activitats que duu a terme
el COPATE per impulsar la Marca “Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera”, per
a l’any 2021
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3.3.3. Compra de llibres
Durant el 2021 s’ha fet una adquisició de llibres:
-

Terres de l’Ebre, el paisatge humà, de Quim Giró

S’han comprat 70 exemplars per tal de repartir-los entre els instituts de les
comarques de l’Ebre i per a compromisos de l’IDECE envers el territori, en els
quals hi constarà el seu logotip.

Expedient: IDECE-2021-16
Pressupost IVA inclòs: 2.093,00 €
Partida pressupostària: D/220000200/5420/0000

3.3.4. Organització de jornades
3.3.4.1. Jornades Gastroevents 2021
Gastroebre. “Un país es coneix realment amb la seva gastronomia”
Aquestes jornades estan concebudes com a una trobada professional
dedicades a la promoció de la gastronomia i restauració amb els productes de
les Terres de l’Ebre, com un valor afegit i complementari d’aquelles persones
que acostumen a visitar les Terres de l’Ebre.
La crisi econòmica produïda en l’empresariat turístic per la Covid-19 ha
demostrat a les Terres de l’Ebre la importància de la gastronomia i el turisme
gastronòmic com a motor econòmic per al sector i la consolidació definitiva del
pes de la restauració en l’oferta turística d’aquestes comarques.
La promoció d’aquest esdeveniment compta amb el suport d’entitats
productores, com ara les denominacions d’origen protegides; però també ha
de tenir el suport de l’ens gestor del desenvolupament a les Terres de l’Ebre,
com és el IDECE; i, en aquest sentit, l’IDECE encapçala l’esponsorització de
Gastroebre 2021. Cal tenir en compte que la difusió es realitzarà pels mitjans
audiovisuals tradicionals a través de l’enregistrament i possibles directes,
per part de TV Ebre i, al mateix temps, per streaming a través de canals de
Youtube; per tant, quedarà un recurs perdurable en el temps amb un històric
de més de 84.000 impactes.

Expedient: IDECE-2021-71
Pressupost IVA inclòs: 17.968,50 €
Partida pressupostària: D/226000500/5420/0000
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3.3.4.2. 6a Jornada de divulgació científica a l’Observatori de l’Ebre
Organització de les activitats de la Jornada divulgativa:
Conferències:
“Una ciutat a Mart” pel Dr. Guillem Anglada Escudé.
“Reptes tecnològics de la indústria aeroespacial” pel Sr. Joan Manel Casalta.
“Observant l’univers des del Observatori Europeu Austral” pel Dr. Xavier
Barcons.
Taula rodona participativa - col·loqui: “Reptes futurs a l’exploració de l’espai”,
moderat pel Sr. Sheddad Kaid-Salah Ferron.
Visita guiada a les instal·lacions de l’Observatori de l’Ebre.

Expedient: IDECE-2021-73
Pressupost IVA inclòs: 3.630,50 €
Partida pressupostària: D/226000500/5420/0000
3.3.4.3. Jornada 4t Networking de les Terres de l’Ebre
Aquesta jornada empresarial està orientada a facilitar contactes entre clients
i proveïdors, i buscar oportunitats econòmiques. Per això, activitats com
aquesta del Networking és una bona manera de fer nous contactes per
aconseguir transaccions econòmiques al territori. Es duran a terme ponències
i experiències en la dinàmica del Networking.

Expedient: IDECE-2021-87
Pressupost IVA inclòs: 1.800,00 €
Partida pressupostària: D/226000500/5420/0000
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3.3.4.4. Jornada música clàssica a les Terres de l’Ebre
Difondre la cultura musical clàssica a les Terres de l’Ebre, en aquest cas a
Tortosa, és un dels eixos que hem de tenir en compte i hem d’afavorir per tal
d’influir i aconseguir un públic avesat a aquest tipus de música, que considerem
indispensable i molt positiu per al desenvolupament personal i empàtic de la
humanitat.
Poder gaudir d’unes jornades de música clàssica a les Terres de l’Ebre que
posin al nostre territori al mapa i que, en definitiva, puguin ser un referent a
tot Catalunya, és l’aposta que es fa a l’hora de fer aquesta jornada de música
clàssica a Tortosa.
La jornada va tenir com a rere fons un concert de qualitat amb artistes de
renom internacional i també artistes locals amb trajectòria internacional, tot
fent especial atenció al públic més jove per apropar-los a la música clàssica.
L’esdeveniment, celebrat a Tortosa el dia 12 de desembre de 2021 a l’Auditori
Felip Pedrell, ha comptat amb la companyia II·luminati, 3 Tenors i un pianista a
l’escenari interpretant una paròdia dels concerts típics dels “3 Tenors”.
Expedient: IDECE-2021-92
Pressupost IVA inclòs: 4.235,00 €
Partida pressupostària: D/226000500/5420/0000

3.3.5. Pla integral d’aigua dolça del Delta
de l’Ebre
El delta de l’Ebre està format per un conjunt de llacunes i maresmes litorals
en què el conreu de l’arròs marca en gran mesura el funcionament hidrològic
i ecològic de l’espai deltaic. Les llacunes són alimentades per aigua dolça
procedent principalment de la xarxa de drenatge dels arrossars, amb unes
connexions cap al mar que generen règims de salinitat molt variables. Pel que
fa a les badies, el seu funcionament hidràulic es caracteritza per la important
entrada d’aigua dolça procedent del conreu de l’arròs, fonamentalment durant
els mesos de primavera, estiu i tardor.
En un espai privilegiat de recursos i valors naturals com aquest, a vegades
trobem alguns desequilibris ambientals que poden desencadenar en
situacions no desitjades. L’elevada concentració de nutrients en l’aigua pot
provocar l’eutrofització dels ecosistemes aquàtics i una disminució dràstica
de les espècies de flora i fauna. El procés de salinització de les llacunes per la
reducció de les aportacions d’aigua dolça va provocant un canvi en la vegetació
aquàtica i helòfila, alhora que modifica l’hàbitat d’espècies faunístiques de gran
interès. La coincidència en l’espai i temps d’un conjunt de factors ambientals
també pot donar lloc a esdeveniments hipòxics en les badies, amb la principal
possibilitat per reduir aquest risc mitjançant els fluxos d’entrada d’aigua dolça.
L’aigua dolça que omple arrossars i canals, i acaba en basses i badies, té una
gran relació amb els processos ecològics esmentats, el potencial de recursos
disponibles com la caça, l’aqüicultura, el marisqueig o la pesca, o els valors
naturals del delta de l’Ebre. La gestió de l’aigua dolça es converteix d’aquesta
manera en un element clau per a la millora de la gestió ambiental i l’aprofitament
sostenible dels recursos naturals d’aquest espai.
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Aquest 2021 s’han adjudicat, emperò encara no s’han executat, dos treballs
tècnics que detallem a continuació.
3.3.5.1. Disseny d’un model integral de gestió de l’aigua dolça de les
llacunes de l’Encanyissada, la Tancada i el Canal Vell
El treball tècnic té els apartats següents:
- Recopilació de la documentació existent.
- Estratègia general a emprendre.
- Entrevistes a actors implicats (Parc Natural, ACA, ONG…).
- Redacció del model de gestió.

Expedient: IDECE-2021-12
Pressupost IVA inclòs: 18.131,25 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000
3.3.5.2. Integració del PIGADE en els instruments de planificació
europeus
El treball tècnic consistirà en la redacció d’un document/informe que tindrà els
apartats següents:
- Recopilació de la documentació existent.
- Estratègia general a emprendre.
- Redacció del document tècnic del PIGADE.
- Elaboració de fitxa del PIGADE per a la seva incorporació al Pla Hidrològic
Ebre.
- Recomanacions.
Expedient: IDECE-2021-13
Pressupost IVA inclòs: 18.078,36 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000
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3.3.6.
Elaboració
d’un
pla
d’infraestructures verdes de les Terres de
l’Ebre
S’ha elaborat un pla d’infraestructures verdes de les Terres de l’Ebre amb la
metodologia següent:
A Catalunya, cal destacar el Programa d’Infraestructura Verda 2017-2021,
que va identificar diverses accions prioritàries per poder executar en aquest
període per tal de millorar la connectivitat ecològica, i que va desenvolupar una
cartografia general sobre corredors i connectors, i específica sobre alguns dels
elements a corregir i dels passos de fauna més importants.
A les Terres de l’Ebre se n’han executat algunes de les actuacions emmarcades
en aquest Programa. No obstant això, no s’ha treballat de manera específica,
i en l’escala de treball adequada, en el marc de les Terres de l’Ebre. Aquest
territori té una importància cabdal en la connectivitat ecològica a escala regional
(contacte entre el Sistema Ibèric i la Serralada Prelitoral Catalana, presència
del riu Ebre com un dels eixos fluvials més importants del sud d’Europa, la
presència d’un percentatge molt important del territori protegit…) i, alhora,
creixents problemàtiques com la presència d’eixos de comunicació importants,
com els que segueixen el litoral mediterrani i els que segueixen el corredor del
riu, transformacions agrícoles considerables, processos d’urbanització.
També es tracta d’un dels territoris més susceptibles a l’efecte del canvi
climàtic, tant en el seu vulnerable litoral, com amb l’augment del risc d’incendis
forestals, la pèrdua de productivitat de conreus, la disminució de recursos
hídrics i la rarefacció d’alguns dels hàbitats més exigents.
Es proposa realitzar un treball d’aproximació a la Infraestructura Verda de les
Terres de l’Ebre per tal de definir els seus components principals i les directrius
que haurien de regir el disseny de les solucions i els projectes específics que se’n
derivin. En l’àmbit de treball, apart dels treballs i la cartografia d’Infraestructura
Verda existent per a Catalunya, existeixen:
· Plans d’ordenació urbanística municipal i els seus processos d’avaluació
ambiental estratègica en els quals es pot estudiar el tractament de la matriu
d’espais lliures i zones verdes dins dels territoris urbans, dels sistemes, amb
especial atenció a l’hidrogràfic, i al viari/camins, i del sòl no urbanitzable, amb
especial atenció a la zonificació i a la seva normativa, però també propostes
de nous creixements.
· Projectes de creació i restauració de zones verdes i de tractament d’espais
lliures de significació territorial, tot incloent els fluvials i els litorals.
· Acords de custòdia i projectes de ciència ciutadana.
· Catàlegs i inventaris d’arbrat i zones verdes.
· Cartografia i instruments de gestió dels espais Xarxa Natura 2000 i Espais
Naturals de Protecció Especial.
· Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre.
· Cartografia d’hàbitats d’interès comunitari i d’àrees d’interès faunístic i florístic.
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· Estudis de biodiversitat a la zona, estudis i projectes de connectivitat ecològica.
· Iniciatives de salut pública lligades al foment de l’oci i l’esport a l’aire lliure,
el senderisme i els itineraris terapèutics. Projectes de vies verdes i camins de
ronda litorals.
· Plans agraris i projectes de concentració parcel·lària i regadius, Plans
d’ordenació forestal, Plans d’infraestructures.
· Activitats de voluntariat ambiental i de responsabilitat social corporativa en
medi ambient d’ONG, entitats socials i empreses de l’àmbit d’estudi.

Caldrà tenir en compte, també, la potencialitat de la infraestructura verda en
els conjunts urbans més importants de les Terres de l’Ebre: la xarxa hídrica que
creua el territori urbà, els parterres, els jardins i parcs públics, les avingudes
i l’arbrat viari, els horts, els solars sense construir, els carrers de vianants,
els passos subterranis i elevats que permeten crear les vies de comunicació
rodades, els edificis històrics i antics que allotgen fauna útil urbana (orenetes,
falciots, quiròpters, rapinyaires nocturns i diürns), els talussos, les mitjanes, i
els espais entre infraestructures, la xarxa de jardins privats, les àrees de pícnic,
acampada i esport a l’aire lliure, així com els conreus, les pastures, els matolls,
els bosquetons i les plantacions, els senders, els camins, les vies pecuàries
i vies verdes, els boscos de ribera, els torrents i les rambles, els estanys,
les basses i les zones humides existents a la trama periurbana, conformen
elements que poden formar part de la infraestructura verda de l’àmbit d’estudi.
En conseqüència, com a resultat del projecte, es generaran diversos productes
que es presentaran en format de fitxa:
· Una fitxa identificativa per als espais-clau o de conflicte, amb la seva
descripció detallada (cartogràfica i fotogràfica), la seva situació urbanística i
legal, i la descripció de les mesures específiques de tipus urbanístic i executiu
que garanteixin la seva conservació i la millora dels seus potencials com a
infraestructura verda.
· Una fitxa-guia de millora genèrica per a cada un dels elements següents:
agroecosistemes (arròs, olivera, cítrics, garrofer, fruiters del regadiu, vinya,
cereal, horts…), parcs urbans i zones verdes, rius, torrents i rambles, tanques
arbrades i bosquines, arbrat viari, infraestructures de comunicació, senderons,
camins i vies verdes, edificis antics (urbans i rurals), jardins privats, entorn
d’àrees industrials i comercials.
· Així com una proposta de redactat normatiu per a la seva translació al
planejament municipal, territorial i sectorial.
· Recomanacions sobre integració d’àrees nucli, zones d’enllaç, territori fluvial
i litoral en les diverses escales de planejament.

Expedient: IDECE-2021-20
Pressupost IVA inclòs: 17.599,45 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000
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3.3.7. Projecte participatiu de detecció
d’oportunitats al territori per vertebrar el
desenvolupament sostenible de les Terres
de l’Ebre
L’objectiu d’aquest treball és identificar oportunitats i iniciatives locals per tal
d’impulsar el desenvolupament sostenible a les Terres de l’Ebre. El projecte vol
dur a terme un procés participatiu, amb una visió transversal treballada des
dels municipis fins al conjunt de la regió.
Alhora, ha de permetre connectar amb la major diversitat possible d’agents
del territori, per tal de fer aflorar oportunitats que es tradueixin en sinergies que
potenciïn i accelerin la transició ecològica, tot cercant la innovació i la creació
de riquesa d’una manera transformadora, juntament amb una major resiliència.
El procés ha de permetre també treballar entorn a la sensibilització, la
priorització i el consens dels agents locals, especialment per a aquelles
iniciatives més estratègiques. Igualment, cal tenir present que la governança
és un dels grans reptes per a la transició ecològica, però també un aspecte
potencialment facilitador per agilitzar la gestió, que pot veure’s afavorida per
un procés participatiu com aquest, que ajudi a crear xarxa a múltiples escales.
En conjunt, aquest procés ha de millorar el posicionament de les Terres de
l’Ebre com a territori cohesionat i referent en matèria de desenvolupament
sostenible, tot contribuint a la transició ecològica.
TASQUES A DESENVOLUPAR
- Identificar i elaborar un mapa dels agents del territori a les Terres de l’Ebre
que siguin clau per a la sostenibilitat i complementin els ajuntaments i consells
comarcals.
- Establir el contacte amb els 52 municipis de les Terres de l’Ebre, els 4 consells
comarcals i una mostra d’altres agents clau.
- En el marc del projecte, s’aprofitaran els contactes i les interaccions que
s’efectuïn, a tots els nivells, per tal de sensibilitzar entorn a la importància
estratègica del desenvolupament sostenible per a les Terres de l’Ebre.
- Posar en pràctica la dinàmica participativa, tot combinant la modalitat de
sessions en línia amb les presencials, quan sigui possible, atès el context de
la pandèmia.
- Recollir les iniciatives i els àmbits d’actuació per al desenvolupament
sostenible, tant en l’àmbit local com regional.
- Anàlisi estratègica i priorització, tot incloent la perspectiva de governança.

Expedient: IDECE-2021-21
Pressupost IVA inclòs: 17.303,00 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000
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3.3.8. Foment d’una economia basada
en el capital natural i fer el territori més
resilient al canvi climàtic
La recuperació econòmica i la transició ecològica només es poden assolir de
manera ràpida i eficient si inclouen com a elements bàsics i transversals
tres pilars, la resiliència climàtica, la innovació i la recerca, i la gestió
sostenible del capital natural, especialment a un lloc com el delta de
l’Ebre i les Terres de l’Ebre en general.
Pel que fa a la resiliència climàtica i el capital natural, el delta de l’Ebre és un
dels territoris costaners més amenaçat de la Unió Europea, amb una necessitat
urgent d’adaptar-se a la pujada del nivell del mar i altres factors de canvi global,
i a la vegada amb un potencial important de mitigació climàtica.
També el riu Ebre i les masses forestals de la Reserva de la Biosfera estan
cada cop més impactats pel canvi climàtic i l’activitat humana en general. Les
accions a incloure se seleccionaran amb criteris tècnics i territorials en funció
de la seva viabilitat i adequació als criteris del programa Next Generation, el
pacte verd europeu i l’Agenda 2030.
Per tant, l’objectiu és dissenyar i elaborar una proposta de projecte, que
serveixi com a base per aplicar als fons de recuperació o altres fons, per fer
les Terres de l’Ebre més resilients al canvi climàtic. Els elements clau inclosos
en el projecte són:

33 Fomentar el turisme sostenible.
33 Fomentar solucions basades en la natura.
33 Fomentar l’agricultura col·laborativa, ecològica i regenerativa.
33 Fomentar l’economia circular i blava.
33 Fomentar la recerca i innovació per a l’adaptació al canvi climàtic.

Expedient: IDECE-2021-23
Pressupost IVA inclòs: 17.938,25 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000
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3.3.9. Avantprojecte per a creació d’una
Xarxa Integrada de Recerca, Educació i
Conservació d’Espais Naturals Protegits
i Espais Agroforestals a la Ribera d’Ebre
(XENPRE)
Els objectius generals del projecte són:

- Restaurar espais naturals fluvials del tram del riu Ebre a la Ribera d’Ebre.
- Restaurar espais fluvials de la xarxa hidrològica transversal del tram de l’Ebre
a la
Ribera d’Ebre.
- Recuperar els espais agroforestals associats a la Xarxa Hidrològica de la
Ribera d’Ebre.
- Crear la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre.
- Crear la Xarxa de Productors de Paisatge i Biodiversitat de la Ribera d’Ebre.
- Crear un centre de recerca i tecnologies aplicades a la restauració
d’ecosistemes fluvials i agroforestals.
- Crear l’Escola de Riu com a centre educatiu i formatiu.
- Impulsar model de cogestió publicoprivada per garantir la continuïtat del
projecte.
- Coordinar, avaluar i gestionar l’execució integrada del conjunt del projecte.

Expedient: IDECE-2021-24
Pressupost IVA inclòs: 5.989,50 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000
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3.3.10. Elaboració d’un programa de
demanda de biomassa a les Terres de
l’Ebre
Es realitza el treball tècnic en què es detalla el procediment per tal de realitzar
les tasques per completar el Programa de demanda de biomassa a les Terres
de l’Ebre. La descripció de les actuacions i els serveis són els següents:

- Memòria tècnica del pla territorial a Terres de l’Ebre.
- Redacció d’un avantprojecte per a xarxa de calor amb biomassa municipal.
- Redacció de nous (màxim 4) avantprojectes i revisió dels que ja es disposen
al territori
de substitució de caldera.
- Planimetria.

Expedient: IDECE-2021-39
Pressupost IVA inclòs: 16.940,00 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000

3.3.11. Avaluació i gestió dels actius
energètics renovables de Terres de l’Ebre
Les accions a desenvolupar son les següents:
A partir de la informació que ja es disposa i la de nova generació es pretén
realitzar les accions següents:

· Direcció tècnica dels treballs encomanats en relació amb biomassa, actius
fotovoltaics distribuïts i creació de comunitats locals d’energia.
· Coordinació amb les administracions locals per poder realitzar els treballs.
· Creació i activació de taules d’energia d’àmbit comarcal que ajudin a decidir
quin model volem al territori.
· Posada a punt de la plataforma de control i monitorització d’instal·lacions
consumidores o productores connectades a baixa tensió.
· Mapa de governança de la transició energètica a les Terres de l’Ebre.
· Impuls de l’Agència d’Energia de Terres de l’Ebre.
· Creació de l’Operador Energètic Territorial.
· Impuls de projectes singulars públics o amb cooperació publicoprivada.
· Comunicació i participació ciutadana.
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El desenvolupament de les accions descrites ha de permetre:
· Impulsar la creació de comunitats locals d’energia, ja sigui amb el recurs sol
o amb la biomassa. Aquí els municipis han de ser el motor tractor per al canvi
de model.
· Disposar d’un model energètic propi que contribueixi a una actitud proactiva
envers la transició energètica, tot aportant estabilitat al debat del model
energètic.
· Implementar mecanismes de gestió i cooperació que consolidin activitat
econòmica i ocupació en l’àmbit local.

Expedient: IDECE-2021-40
Pressupost IVA inclòs: 17.588,56 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000

3.3.12. Impuls comunitats energètiques a
les Terres de l’Ebre
La proposta que s’exposa a continuació està enfocada a la transició cap a un
model renovable descentralitzat. KM0 Energy en aquesta proposta ofereix els
seus serveis per a l’impuls de 4 projectes pilot de comunitats energètiques a
municipis de les Terres de l’Ebre.
El pilot pretén desenvolupar una comunitat energètica a partir d’una instal·lació
d’autoconsum fotovoltaic compartit en què participin diversos equipaments
municipals, ciutadania en risc de pobresa i la ciutadania en general. Tots els
equipaments i veïns estaran connectats a través d’equips de submesura a
una plataforma que concentrarà les dades de consum i generació i que serà la
capa tècnica de la comunitat.
L’execució d’aquest pilot, atès el factor innovador de la proposta, presenta
importants reptes tecnològics i de normativa energètica i municipal. Per aquest
motiu, es considera necessari que els ajuntaments rebin un assessorament
tècnic directe per a la implantació efectiva del pilot. Amb aquesta finalitat KM0
Energy es presenta com una empresa amb coneixement tècnic i regulador
específic en matèria de transició energètica i de comunitats energètiques
capaç de proporcionar aquest servei amb les millors garanties de qualitat i
resultats.
Aquest assessorament es duria a terme en quatre eixos, els quals es descriuen
a continuació.

ESTUDI TÈCNIC DETALLAT
A partir de les anàlisis d’autoconsum solar compartit fetes pel COPATE als
municipis seleccionats en equipaments seleccionats es durà a terme una anàlisi
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detallada del plantejament del projecte de Comunitat Energètica. Es realitzarà
un dimensionament de la instal·lació valorant les opcions d’autoconsum
compartit, a partir del consum de cada instal·lació analitzada, la disponibilitat
d’espais per a generació i les distàncies entre comptadors.
L’informe final contindrà les dades tècniques de la instal·lació (dimensionament,
repartiment d’autoconsum compartit, simulació) i un estudi econòmic
(pressupost, estalvis i retorn). El resultat d’aquesta primera fase serà una
memòria tècnica de l’abast del projecte per a cadascun dels municipis.

PROPOSTA PER IMPLEMENTAR UNA COMUNITAT ENERGÈTICA
Una Comunitat Energètica (CE) permet la participació dels equipaments
municipals, dels ciutadans i del comerç / indústria local, que s’hi uneixen
com a usuaris finals d’energia. La CE podrà oferir serveis addicionals als
seus membres per reduir consums, desplaçar-los a hores solars, millorar la
contractació, en definitiva, empoderar els consumidors.
En aquesta fase es descriurà el model per poder compartir les instal·lacions
d’autoconsum compartit amb els ciutadans. Les fases d’implementació del
projecte i de gestió de la Comunitat Energètica un cop implementada i tots els
serveis que aquesta ha d’oferir als seus membres, així com una valoració dels
beneficis i els costos imputables als participants.
També s’analitzarà el marc legal i es detallaran els procediments i requeriments
legals que exigeix posar en marxa una Comunitat Energètica amb la legislació
actual. S’entregarà un informe jurídic justificatiu validat per secretaria i
intervenció del mateix Ajuntament.

MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER IMPLEMENTAR UNA COMUNITAT
ENERGÈTICA
En aquest apartat es proveirà l’Ajuntament de tots els models de documents
necessaris per implementar la Comunitat Energètica adaptats al cas particular
de cada municipi.

ESTRATÈGIA DE DIFUSIÓ
En aquest darrer apartat es definirà una estratègia de difusió perquè els
ajuntaments seleccionats tinguin un full de ruta per comunicar el projecte
als veïns i les veïnes del municipi i aconseguir la màxima difusió i adhesió al
projecte.

Expedient: IDECE-2021-41
Pressupost IVA inclòs: 17.303,00 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000
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3.3.13. Programa d’actius fotovoltaics
distribuïts a les Terres de l’Ebre
Programa d’actius fotovoltaics distribuïts per a la realització d’un màxim de
60 memòries valorades d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum per a la
sol·licitud de subvenció.

La memòria final constarà de:

- Memòria del projecte territorial.
- Memòria valorada.
- Plànol de situació i emplaçament.
- Plànol descripció ubicació instal·lació fotovoltaica.
- Estudi de FV tipus.
- Descripció de les actuacions i materials a utilitzar.
- Càlcul de l’estalvi energètic i econòmic previst.
- Càlcul del termini de retorn previst de la inversió.
- Pressupost amb preus desglossats.

Expedient: IDECE-2021-42
Pressupost IVA inclòs: 17.653,90 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000
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3.3.14. Informe del subministrament
d’aigua a les Terres de l’Ebre. Amenaces
i oportunitats
L’informe final consta de:

A. Context
B. El perquè d’aquest estudi:
B.1. Situació actual.
B.2. Els abastaments municipals.
B.3. El Consorci d’Aigües de Tarragona.
B.4. Les inversions del Pla de Restitució Territorial.
B.5. El rol de l’Agència Catalana de l’Aigua.
B.6. Les possibles necessitats de plantejar nous models de gestió.
C. Sistemes de distribució d’aigua en alta al territori:
C.1. Àmbit territorial de la Mancomunitat Poviba.
C.2. Àmbit territorial del CAT:
- Municipis consorciats
- Indústries consorciades
- Estacionalitat turística
- Comunitats de regants.
C.3. Altres possibilitats de sistemes d’aigua en alta.
C.4. Descripció tècnica de les infraestructures.
C.5. Acostament comarcal als clients municipals i industrials.
D. Aspectes financers en el marc actual:
D.1. Pressupostos, inversions i amortitzacions.
D.2. Estats financers dels serveis municipals.
D.3. La problemàtica dels increments tarifaris en el temps.
E. Identificació d’amenaces i oportunitats.
F. Possibles inversions i cronograma temptatiu.
G. Resum.

Expedient: IDECE-2021-46
Pressupost IVA inclòs: 17.666,00 €
Partida pressupostària: D/227001300/5420/0000
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3.3.15. Compra de flamencs solidaris
projecte EMMA
S’ha realitzat una compra de flamencs per participar en un acte solidari de
recaptació de diners per a la lluita contra el càncer de mama a les Terres de
l’Ebre.

Expedient: IDECE-2021-2
Pressupost IVA inclòs: 2.178,00 €
Partida pressupostària: D/226008900/5420/0000
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3.4. Foment i promoció turística
3.4.1. Via verda
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre té assolit el
manteniment de part de la via verda de les Terres de l’Ebre que va des de la
desembocadura de l’Ebre fins a Arnes, ja que és l’únic organisme que abraça
totes les comarques de l’Ebre i es per això que aquesta direcció ha trobat
convenient diverses actuacions de manteniment i millora:

·

Reparació urgent del túnel de la via verda núm. 4 a la Terra Alta.

·

Direcció d’obres de condicionament del camí d’accés a la via verda al
terme d’Arnes.

·

Projecte de condicionament del camí d’accés a la via verda al terme d’Arnes
i la construcció d’un passadís sobre el riu Algars per facilitar l’accés de les
bicicletes i els vianants a l’antiga estació de Val de Zafan d’Arnes.

·

Obres condicionament camí via verda a Benifallet del tram que va de la C-12
fins a l’antiga estació de Benifallet a la comarca del Baix Ebre. Per motius
de seguretat dels vianants usuaris de la via verda, es fa necessari aquest
condicionament per garantir l’accessibilitat i el seu ús i, així, d’aquesta
manera, promoure una nova cultura de l’oci i de l’esport a l’aire lliure i a les
Terres de l’Ebre.

Expedients: IDECE-2021- 49, 53, 56, 63, 85.
Partida pressupostària: D/214000100/5420/0000 (5.674,85 €)
Partida pressupostària: D/660000100/5420/0000 (87.882,47 €)

3.4.2. Desenvolupament del dossier
projecte Lligallos
El projecte Lligallos té per objectiu donar visibilitat a l’estreta relació entre
els humans, els bous i els cavalls en la construcció del paisatge tradicional
del delta de l’Ebre. Una relació basada en la suor i l’esforç de tots, humans i
bèsties, que ha donat forma, almenys en el darrer mil·lenni, a un dels espais
més singulars de la costa mediterrània dins la península Ibèrica.
La força dels cavalls va permetre obrir séquies i desguassos per tal de
dessecar espais palustres i va crear, així, àrees aptes per al conreu i l’extensió
de les pastures a més de l’adequació d’espais propers a la mar com a salines,
o el recorregut del camí de sirga, indústries en les quals els animals també
participaren.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2021

53

3.4

Foment i promoció turística

En aquest sentit, el projecte Lligallos esdevé una acció que es pot agermanar
amb del projecte camarguès de Les Routes du Taureau, amb el qual guarda
estretes relacions quant als objectius que pretén aconseguir i als elements
a posar en valor perquè puguin ser vertebradors d’una nova oferta cultural i
turística al territori.
Aquest projecte, que sota el nom de Lligallos inclou tota una regió, les Terres de
l’Ebre, pot permetre la creació d’esdeveniment puntuals en punts del territori
sota el mateix paraigües, tot contribuint així al desenvolupament territorial
a través d’accions de turisme cultural que permeten valoritzar la cultura
tradicional de la zona i les seues formes de vida a partir de la reconstrucció
històrica i els festivals temàtics.
El projecte Lligallos apropa a la ciutadania un dels oficis més antics i tradicionals
en una societat cada cop més urbana i desconnectada del món rural, l’ofici
de ramader i de pastor, i els productes carnis, làctics, culturals i turístics que
se’n deriven.

Expedient: IDECE-2021-62
Pressupost IVA inclòs: 2.420,00 €
Partida pressupostària: D/227008900/5420/0000

3.4.3. Projecte constructiu d’un mur de
contenció a l’embarcador de la Pobla de
Massaluca a la zona del càmping
Amb l’objectiu final que el recorregut fluvial del tram baix de l’Ebre esdevingui
un motor
dinamitzador dels municipis que hi aboquen, l’IDECE, en coherència amb les
necessitats del municipi de la Pobla de Massaluca i els problemes existents
al port fluvial de la població i de l’embarcador, impulsa la creació d’un mur de
contenció per motius de seguretat per evitar problemes a l’embarcador.
Els treballs objecte del contracte consisteixen en la redacció del projecte de
construcció de les obres necessàries per a l’estabilització del talús del marge
dret de l’embassament.

Expedient: IDECE-2021-66
Pressupost IVA inclòs: 17.261,86 €
Partida pressupostària: D/660000100/5420/0000
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3.4.4. Arranjament i neteja camí entre
Arnes i Horta de Sant Joan amb motiu de
la 8a caminada
Per tal de donar a conèixer, in situ, rutes a peu per diversos indrets de les
Terres de l’Ebre, des de l’any 2009 l’IDECE organitza la Caminada. Enguany
es va fer des d’Arnes fins a Horta de Sant Joan. Aquesta caminada és fa
anualment i s’escull cada any una comarca diferent dins de les quatre que
conformen les Terres de l’Ebre.
L’organització d’aquesta activitat està enfocada per a totes aquelles persones
d’arreu de Catalunya i de l’Estat que vulguin practicar aquest tipus d’esport.
Per altra banda, l’IDECE vol potenciar i desenvolupar aquest tipus d’esport per
donar a conèixer rutes a les comarques de l’Ebre i fer, amb aquesta vuitena
caminada, una continuació de les que es fan cada any i ser un punt de trobada
multitudinari i un referent per a les Terres de l’Ebre per a totes les persones
amants de la natura.
Per poder realitzar aquesta activitat es fa necessària l’actuació de l’arranjament
del camí per on es farà la 8a caminada popular IDECE; enguany, com ja hem
apuntat, entre Arnes i Horta de Sant Joan. Les tasques a realitzar són:

- Neteja i arranjament senders i camins d’Arnes-Horta de Sant Joan.
- Senyalització de seguretat senders i pista. Instal·lació de valisa en zones
d’especial atenció.
- Recollida dels elements de senyalització.

Expedient: IDECE-2021-76
Pressupost IVA inclòs: 2.220,35 €
Partida pressupostària: D/227008900/5420/0000
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3.4.5. Camí de sirga entre Tortosa i Jesús
Es contracta l’esbrossada i neteja d’un tram del camí de sirga amb la finalitat
de poder procedir a la redacció del projecte de recuperació del antic camí de
sirga entre Tortosa i Jesús. Un cop executades i realitzat el posterior redactat
del projecte es procedirà a l’execució de les obres de recuperació de l’antic
camí de sirga entre Tortosa i Jesús.
També es fa un estudi d’inundabilitat del barranc a la vall de Cervera per a la
redacció del projecte de recuperació del camí de sirga entre Tortosa i Jesús.
Finalment, a finals de l’any 2021 es redacta el projecte de recuperació de
l’antic camí de sirga entre Tortosa i Jesús.

Expedients: IDECE-2021 - 82, 83, 84
Partida pressupostària: D/660000100/5420/0000 (35.315,27 €)

3.4.6. Trasllat d’obres del pintor Joan
Lahosa des de la Garrotxa fins a Prat de
Comte
S’ha contractat el transport d’obres que la família del pintor Joan Lahosa
Valimañades cedeix a l’Espai Joan Lahosa de Prat de Comte, dependent de
l’Ajuntament d’aquest municipi.
La justificació d’aquest contracte és poder donar al municipi de Prat de Comte
un actiu turístic més, ja que, a part de poder fer una visita turística pel poble i
contemplar els espais naturals que l’envolten, es pugui gaudir d’un espai, en
aquest cas, l’Espai Joan Lahosa, on poder contemplar una extensa col·lecció
de la seva l’obra.
Prat de Comte, poble situat a la comarca de la Terra Alta, pateix una greu
situació de despoblament. És per això que apostem, des de l’IDECE, per
donar suport a aquest tipus d’iniciatives que volen donar un valor afegit al
municipi i, així, revitalitzar la seva economia donant a conèixer, en aquest cas,
les obres del pintor Joan Lahosa.
Joan Lahosa Valimañades neix a Prat de Comte el 4 de novembre de 1902,
i va morir el 5 d’octubre de 1981 a Barcelona. És el segon fill d’una família
nombrosa que subsisteix en l’entorn rural. Joan Lahosa és pastor i això li permet
estar en contacte permanentment amb la natura i apreciar les transformacions
de totes les constants vitals del pas de les estacions, la relació entre la llum i
l’ombra o els colors de les plantes, la qual cosa el dirigeix al dibuix i a la pintura
com a entreteniment
Els temes de la seva pintura són el retrat, el paisatge i la natura morta, sense
oblidar la pintura religiosa, que li dona projecció internacional. El seu treball
destaca per la recerca de l’harmonia i de l’equilibri en el tractament del color.
Part de la seva obra es conserva al Museu d’Art Modern de la Diputació de
Tarragona. A la Sala d’Exposicions Joan Lahosa Valimanya, a Prat de Comte,
es pot veure una mostra permanent de la seva obra.
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En el cas que ens ocupa les obres que es traslladen des de Santa Pau (la
Garrotxa) fins a Prat de Comte, són: quadres, documents, carpetes amb
dibuixos i dibuixos de gran format que actualment es conserven enrotllats.

Expedient: IDECE-2021-86
Pressupost IVA inclòs: 2.752,75 €
Partida pressupostària: D/223000100/5420/0000

3.4.7. Obres per a la creació d’itineraris
interpretatius al terme municipal de Prat
de Comte
Aquesta proposta es planteja dissenyar, condicionar i senyalitzar itineraris pel
terme municipal de Prat de Comte. Es proposen vuit nous itineraris, dels quals
tres transcorren pels voltants pròxims al poble i els altres cinc dins del Parc
Natural dels Ports, a les zones més pròximes al nucli urbà.
Cal esmentar que es detecta un increment important de visitants a la Terra Alta,
però que la majoria d’aquests fan cap a la Franqueta (Horta de Sant Joan) i
un percentatge molt reduït és el que es queda al municipi de Prat de Comte.
Tot això ha portat a pensar en la necessitat de crear nous itineraris al municipi
de Prat de Comte per tal d’oferir als visitants del Parc Natural dels Ports i,
d’aquesta manera, ampliar els itineraris a la Terra Alta i, concretament, al TM
de Prat de Comte.
Aquest municipi presenta un conjunt de paisatges singulars dins el Parc
Natural dels Ports com, per exemple, amb les rutes del coll de la Corderada
o per les coves de Sulleva, als quals es podria accedir i descobrir-les amb la
creació d’aquests nous itineraris. A més a més, la creació dels nous itineraris
que s’inicien al poble permetran al públic conèixer indrets tan excepcionals
com les Teuleries, la Gravera i la serra de Bot, entre d’altres, sense necessitat
de desplaçament.
Aquest fet pot contribuir de manera exponencial a l’economia local,
especialment per al sector de l’hostaleria i restauració, ja que els visitants es
podrien allotjar a l’alberg o cases rurals del municipi, així com dinar en finalitzar
els itineraris plantejats.

Expedient: IDECE-2021-88
Pressupost IVA inclòs: 24.684,00 €
Partida pressupostària: D/660000100/5420/0000
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3.4.8. Memòria valorada d’adequació
dels diversos espais rurals per al foment
del turisme en temes enològics al TM de
Batea
S’ha adjudicat la redacció de la memòria valorada d’adequació dels diversos
espais rurals per al foment del turisme en temes enològics al TM de Batea per
tal de poder influir amb el desenvolupament econòmic i per donar a conèixer
la cultura del vi amb noves i multitudinàries experiències a l’entorn rural que
envolten el municipi de Batea a la Terra Alta. Un cop redactada la memòria
valorada es procedirà a la seva execució.
La Terra Alta és terra de vi, de cellers, de paisatges de vinya que marquen el
color de la comarca en cada època de l’any. Terra de garnatxa blanca amb vins
valuosos i preuats darrere dels quals s’hi amaga el saber fer dels viticultors que
conreen la terra, el cep i el raïm a consciència per poder oferir bons fruits que
permetran elaborar uns vins excepcionals.

Expedient: IDECE-2021-89
Pressupost IVA inclòs: 3.630,00 €
Partida pressupostària: D/660000100/5420/0000

3.4.9. Col·laboració en la organització del
festival de cinema turístic Terres Catalunya,
Internacional Eco & Travel Film Festival
Per tercer any consecutiu s’ha col·laborat en l’organització del festival
internacional de cinema turístic Terres Catalunya.
Aquest esdeveniment s’ha celebrat a Tortosa entre els dies 3 i 11 de setembre
a diversos indrets de la ciutat.
El festival ha comptat amb 3 competicions i diverses categories, que són:

-

La comunicació turística destinada a produccions audiovisuals de promoció
turística.

-

Els documentals, dedicada a la exploració de la realitat i la promoció de
l’experiència del viatge, tot posant especial èmfasi en el respecte pel medi
ambient i la biodiversitat.

-

La comunicació corporativa dedicada a les peces comunicatives sorgides
d’organitzacions (institucions, ONG, empreses) que tracten temàtiques
relacionades.

El festival aposta per la compatibilitat entre la dinamització econòmica i turística,
i els valors mediambientals, amb dos eixos bàsics de l’actuació de l’IDECE.
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La promoció de les Terres de l’Ebre a nivell internacional també ha estat clau
perquè l’IDECE col·labori en el projecte.

Expedient: IDECE-2021-35
Pressupost IVA inclòs: 6.050,00 €
Partida pressupostària: D/ 226000500/5420/0000

3.4.10. Col·laboració per a la vessant
formativa de DeltaChamber Music Festival
2021
DeltaChamber Music Festival s’ha establert com el festival internacional de
música de cambra de les Terres de l’Ebre, tot oferint un programa de concerts
d’altíssima qualitat que ha consolidat l’oferta artística i cultural del territori. Un
punt de trobada de músics de tot el món amb una audiència fidel, en què els
artistes ofereixen el seu treball en un entorn creat per compartir, créixer, motivar
i emocionar.
DeltaChamber Music Festival és un esdeveniment que vol ajudar a construir
una societat més sensibilitzada, compromesa i activa, i tot plegat fer-ho a
través de diverses arts (pedagògiques, filosòfiques, del moviment, culinàries i
visuals), amb la música com a nexe comú de totes elles.
El festival és impulsat pels ampostins Laura Ruiz Ferreres, professora
catedràtica de clarinet a Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de
Frankfurt am Main (Alemanya), i Pau Rodríguez Ruiz, actual director de La Lira
Ampostina.
Després de “Parèntesi”, una edició reinventada i dissenyada per adaptar-se
i adequar-se a la situació provocada per la Covid-19, DeltaChamber Music
Festival va celebrar la seva 5a edició amb 15 músics nacionals, 4 concerts de
cambra i una vintena de concerts individuals.

Expedient: IDECE-2021-36
Pressupost IVA inclòs: 3.000,00 €
Partida pressupostària: D/ 226000500/5420/0000
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3.4.11. Col·laboració per a organització
del Festival de música d’estiu de Tortosa
2021
En el marc de Tortosa Capital de la Cultura Catalana 2021, s’ha dut a terme la
primera edició de PROTO-Fest, Festival de Música de Tortosa, que ha tingut
lloc del 16 al 25 de juliol de 2021 i que ha comptat, al llarg dels deu dies de
festival, amb concerts de música d’estils i èpoques diferents amb agrupacions
musicals distribuïdes per diversos espais de la ciutat, a càrrec de reconeguts
músics del territori i d’arreu.

Expedient: IDECE-2021-37
Pressupost IVA inclòs: 3.500,00 €
Partida pressupostària: D/ 226000500/5420/0000

3.4.12. Col·laboració en la organització
del festival Eufònic
Esdeveniment celebrat a Sant Carles de la Ràpita, Tortosa i Deltebre a la tardor
de 2021.
Eufònic Pro és un esdeveniment de dos dies de trobada entre creadors,
professionals, programadors de continguts i gestors culturals nacionals i
internacionals en què es pretén afavorir la projecció i internacionalització de
la creativitat catalana en l’àmbit de les arts digitals performatives (artistes que
basculen entre l’art digital i les arts escèniques i treballen en performances
i instal·lacions artístiques new media) en un entorn únic com les Terres de
l’Ebre.

Eufònic Pro té com a objectius principals:

- Promoure les creacions culturals emergents del sector de les arts digitals
performatives.
- Afavorir els intercanvis entre els creadors, els organismes de producció i els
de difusió.
- Internacionalitzar des de la bidireccionalitat (intercanvi nacional - internacional)
la promoció de les Terres de l’Ebre en l’àmbit català i internacional també ha
estat clau perquè l’IDECE col·labori en el projecte.

Expedient: IDECE-2021-48
Pressupost IVA inclòs: 4.800,00 €
Partida pressupostària: D/ 226000500/5420/0000
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3.4.13. Participació de l’IDECE a la Fira
de Calella 2021
L’any 2013 l’IDECE va participar a la 33a edició de la fira de Calella, que és
una fira turística d’àmbit nacional i que cada any va dedicada a una part d’un
territori determinat, per la qual cosa les Terres de l’Ebre va ser allí en tot un
monogràfic i una posada en escena espectacular des d’un arrossar fins a les
Terres de l’Ebre en miniatura.

El 2021 es van complir 40 anys d’aquesta fira i l’Ajuntament de Calella ens
va convidar a participar-hi, per la qual cosa l’IDECE va decidir ser-hi amb un
estand dedicat a la jota de les Terres de l’Ebre, un altre a l’IDECE i un altre al
projecte Life Migratoebre. Com a fi de festa de la fira, una actuació el diumenge
a les 13.00 hores del grup Quico el Célio.

Les despeses de la fira van ser:

·

Participació del Centre d’Interpretació de la Jota de les Terres de l’Ebre a
l’estand de l’IDECE a la 40a edició de la fira Calella.

·

Participació a la 40a edició de la fira Calella amb l’actuació final de Quico
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.

·

Muntatge estand de l’IDECE a la 40a edició de la fira Calella.

Expedients: IDECE-2021 - 58, 59, 79
Partida pressupostària: D/ 226000100/5420/0000 (15.249,50 €)
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3.5. Pla estratègic empresarial i per
a l’ocupació de les Terres de l’Ebre
(PEEOTE)
Què és el Pla estratègic?

-

És un procés de reflexió mitjançant el qual s’escull el futur desitjat per
al territori i s’estableix el camí per aconseguir-lo.

-

És un instrument de planificació elaborat en conjunt per
l’Administració i pels principals actors socials i econòmics. Fins ara a les
Terres de l’Ebre no hi ha hagut cap pla d’aquesta naturalesa.

-

És una necessitat evident per al desenvolupament i el posicionament
competitiu de les Terres de l’Ebre. La situació actual, tant en el context
territorial com global, no fa sinó incrementar la dimensió d’aquesta
necessitat.

Quines accions que es duen a terme des de l’IDECE?

-

El procés de seguiment del Pla estratègic. Supervisió i monitorització en el
marc del CESTE.

Proporcionar un marc estructural concret i precís en ordre a realitzar un
seguiment tècnic del PEEOTE (Pla estratègic per a l’empresa i l’ocupació de
les Terres de Ebre) en ordre a fer-lo operatiu i participatiu, a nivell territorial. El
PEEOTE es va entregar al 2014 i ara la idea és fer-ne una revisió i operativització
a través de dos instruments bàsics.

En primer lloc, s’haurà de fer una revisió tècnica del document previ, que
impliqui la seva actualització, síntesi i operativització; i, en segon lloc, s’haurà
de posar en marxa el procés de seguiment, que detallarà també la revisió
tècnica anterior, en el marc de l’operativa de l’IDECE, els seus agents i una
dinàmica de grups de treball.
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Annexos
Annex I. Gràfic de la navegació turística 2021
Annex II. Gràfic del nombre d’embarcacions pel pas de la resclosa 2021
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