
 

 

 

ACTA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA MeSACCs D’AGRICULTURA I 

RAMADERIA DE LES TERRES DE L’EBRE 

26 de juny del 2017 
Consell Comarcal de la Terra Alta 

Assistents: 11 

APORTACIONS RECOLLIDES: 

 Les mosques dels cítrics i les de les oliveres no són espècies invasores. Cal afegir-ne d’altres que 
sí que ho són com la suzuki o el poll roig de Califòrnia. 

 La descripció de la capacitat adaptativa no és adequada, doncs els conreus de secà sense aigua 
no tenen capacitat d’adaptació. 

 La mosca dels cítrics també afecta la fruita dolça. Afegir també el virus que està afectant la 
flora. 

 El secà s’adapta pitjor a les variacions erràtiques. Per tant, s’hauria de fer més incidència en la 
vulnerabilitat dels conreus de secà. 

 Semblen incoherents les dades sobre evolució i projecció de precipitacions. 

 Afegir que la ratxa seca a l’estiu s’està allargant. 

 L’indicador CLINram si es refereix a les explotacions intensives, no hauria de ser tan alt, doncs 
aquestes explotacions es poden modificar fàcilment per adaptar-se als canvis. 

 Es demana quines unitats es fan servir quan a ramaderia. 

 Caldria tenir en compte el sector agroforestal, doncs més del 50% del territori és forestal. I, per 
tant, la vulnerabilitat d’aquest sector és molt elevada. 

 Afegir el cranc roig com afectació de l’arròs. 

 La mosca negra també pot tenir afectació sobre els pagesos. Així com també sobre les ovelles, 
doncs els poden produir avortaments i estrès. D’altra banda, els canvis de temperatura 
provoquen també canvis en l’afectació territorial de la mosca negra. 

 La biodiversitat del territori també es veu afectada per la mala gestió. 

 S’haurien d’incloure com a mesures necessàries la creació de noves infraestructures per lluitar 
contra la regressió del Delta de l’Ebre, doncs no hi ha aigua suficient per fer baixar sediments. 

 Es percep una molt baixa representació territorial en la resposta dels formularis. 

 Cal tenir en compte també la possible afectació de la vespa asiàtica a l’apicultura. 



 I tenir en compte també l’afectació per contaminants, com pot ser l’ozó troposfèric. 


