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ACCIONS TRANSVERSALS MeSACC PESCA 

11. Mobilització dels sediments dels embassaments. No és necessari ni viable.    

Condicionat a la qualitat del sediment, doncs poden estar contaminats i això afectaria molt la 

qualitat del marisc. Caldria analitzar-los en profunditat. 

Seria millor canviar la sorra d’unes platges a altres que en necessitin. Per exemple, fer un 

estudi de la bocana del Fangar per veure on es pot portar aquesta sorra que hi sobra, a una 

altra zona del Delta per tal de lluitar així també contra la seva regressió. A més el trasllat seria 

menys costós que fer-ho a altres platges més llunyanes. 

12. No autoritzar nous aprofitaments hídrics. Necessari però no viable, per manca de voluntat política 

13. Major vigilància i control d’espècies invasores 
El control és complicat, no sols afecta el canvi climàtic  sinó també el canvi global, però cal 

intentar-ho. 

14. Continuar amb els registres i tractament d’espècies molestes (mosquit, 

mosquit tigre, mosca negra), els sistemes de vigilància i control d’aigua de 

consum humà, d’episodis de calor, o de concentracions d’ozó. 

Afecta més cara al turisme,  

Buscar alternatives menys agressives per l’entorn i les persones que les actuals per fer aquest 

control 

15. Organisme de gestió que integri totes aquets qüestions per a les Terres 

de l’Ebre 
Molt necessari 

16. Creació de l'Organisme de Gestió de la Conca de l'Ebre a Catalunya. 

Necessari, però no tant prioritari com el 15. Potser podria formar-se com una estructura dins el 

15, no com un organisme a part, doncs cal que aquests organismes siguin àgils i amb accions 

practiques no tan burocràtics i polítics 

17. Creació d’un organisme de detecció, coordinació, control i seguiment de 

les espècies invasores. 

Necessari. Es proposa però d’incloure també dins el 15. 

Manca de coordinació dels pocs recursos que hi ha, no s’aprofiten prou estem descoordinats , 

manca algun organisme fort i únic per coordinació que faciliti una administració tranversal , la 

coordinació de diferents sectors (pesca, agricultura, ….). Un exemple de recursos no aprofitats 

és el canal de Penal que es va fer com a sistema per passar aigua del riu al mar i viceversa a 

través dels canals, a mode de bypass. 
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ACCIONS TRANSVERSALS MeSACC PESCA 

18. Potenciar les accions per millorar la biodiversitat a escala de paisatge 

mitjançant acords de custòdia. 
Necessari, positiva. Manca coneixement 

19. Recuperar les accions pendents del PIPDE (pla integral de protecció del 

Delta de l’Ebre). 
Encara s’està fent 

20. Elaborar una proposta concreta de valors a preservar, costos, possible 

calendarització i vies de finançament. 
Necessari, viable, fer continuadament 

21. Elaborar una proposta específica i integral com a Ebrebiosfera, al marge 

de l’opció Diputació-Costa Daurada. 

Necessari, però no pot ser a nivell diputació,  

Que diferenciï polítiques “Terres de l’Ebre” 

22. Apostar per polítiques d’eficiència, de sensibilització, de reutilització de 

l’aigua, tant en regadius com en aigua de consum. 

Però ha de ser amb una coordinació facilitada per l’administració. 

D’altra banda, ja hi hauria un organisme creat per a una millor gestió de l’aigua que surt i entra 

de la dreta del Delta, formada per caçadors, pescadors, sector agrícola... 

23. Elaborar un programa de detecció, seguiment i protecció de les espècies 

i ecosistemes vulnerables i en perill d'extinció. 

Necessari 

Fan estudis però no actuen, hi ha cops què és massa tard, ex. Peix blau de l’Ametlla de Mar, 

es va dir que es faria un estudi per esbrinar les causes de la seva disminució, no es va fer i ara 

ja és massa tard doncs la flota que existia ja s’ha perdut. 

S’hauria de prioritzar les inversions a fer, tenint en compte els sectors implicats. Així mateix, 

caldria prioritzar els sectors que es veuen més afectats, doncs el sector pesquer ja s’ha vist 

afectat i ja s’hi està adaptant, per necessitat. 

En aquest sentit, existeix el risc actual que provoca que es tingui menys temps per al 

creixement dels musclos. Això comporta que la lacra s’hagi de comprar més gran (es compra a 

Itàlia) per tal que creixi en menys temps, però també comporta més despesa i més patògens. 
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APORTACIONS DEL DEBAT 
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ACCIONS SECTOR PESCA MeSACC PESCA 

24. Noves tècniques d’aqüicultura (noves espècies i off-

shore). 

Aquesta acció no hauria d’incloure les dues vessants. S’analitza només des de la perspectiva de les noves 

espècies. La part off-shore s’analitza dins la proposta 26. 

Pel canvi climàtic, la temperatura de l ‘aigua està disminuint la producció del musclo, i augmenta  el de les 

ostres perquè és un mol·lusc més fort a aquest canvi. Potser cal apostar per aquestes espècies més resistents 

a la calor. 

Cal però analitzar el seu impacte i el d’altres nous productes en els recursos autòctons. 

25. Actuacions globals per a millorar qualitat aigua de les 

badies del Delta de l’Ebre. 

Necessària i viable 

Les actuacions han de ser concretes, i la ultima paraula la te la comunitat de regants. 

No cal dir l’aigua quan més dolça , és millor 

Dins de la badia s’està fent un estudi de qualitat de l’aigua, on està la millor ubicació i temperatura, per  canviar 

les bateas . 

Substituir algunes bateas que ja estan enfonsades en sorra.  

Tots han d’estar d’acord 

Renovació d’aigua del mar a les badies 

Estan fent estudis de moviments d’aigua  (IRTA i UPC)  

Després dels estudis s’ha de passar a actuacions , això ja ha de ser l’Administració. 

26a. Períodes de cultiu offshore per fer front a les 

temperatures de l’estiu, maneig òptim de cultius  

 

 

 

 

 

En primer lloc, es dividiria la proposta en dos: una que tracti els períodes de cultiu off-shore (seria la 26a) i una 

altra que tracti la hatchery (seria la 26b). 

Realitzar estudis de cost i beneficis, doncs suposa molta inversió i el sector pesquer no està per fer més 

inversions. El problema és el cost que suposa el trasllat fora de la badia. Les infraestructures actuals del sector 

no hi estan adaptades. Potser  es podria estudiar si alguna empresa privada hi pogués estar interessada . 

Cadascú  va a la seva per manca de confiança i competència. Això dificultaria que es pogués fer en format 

cooperativa. 

Per treballar en el problema actual dels musclos, el sector està més receptiu quan es tracta de mesures 

aplicades dins la badia, no fora. 
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ACCIONS PROPOSADES REFERENTS AL SECTOR PESCA MeSACC PESCA 

26 bis . disponibilitat d’una hatchery (per fer cria) local de bivalves 

degudament gestionada que abasteixi als productors del Delta. 

Hatchery local està controlada de patògens 

A Catalunya no existeix cap. 

No obstant, primer caldria fer un estudi de quines zones de les badies tenen una millor qualitat de 

l’aigua per tal de posar allí les batees. En aquest sentit, s’afirma que ja s’estan duent a terme estudis 

per millorar l’oxigenació de les badies (IRTA + UPC) 

No hi ha interès com  a associació, potser alguna empresa de fora a nivell privat. 

A nivell de sector tampoc no hi ha interès en crear una cooperativa, per l’esperit individualista existent. 

El problema és després , manteniment, recursos… 

NOVA: Promoció d’espècies de peixos amb poc valor culinari. Comercialitzar peixos poc valorats, per fer promocions a nivell culinari, el sector pesquer sortiria beneficiat 

NOVA: Apostar pel cultiu d’algues. Les algues  és un producte que cada vegada  te més  demanda i es comercialitza com a producte comestible. En el cas de les algues, a 

més, es podria implicar a les dones en el seu cultiu. 

NOVA: Adaptar les estructures dels musclos per fer granges de dorades 

NOVA: cultiu de cranc blau. Aquesta proposta es veuria perillosa per alguns assistents. 


