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PROPOSTA D’UN NOU EQUILIBRI PRODUCTIU RESILIENT AL CANVI CLIMÀTIC

L’emergència	climàtica	presenta	un	repte	en	la	planificació	i	transformació	del	paisatge	en	tots	els	seus	àmbits	i	de	forma	global.	L’experiència	
certifica	 que	 la	 previsió	 i	 anticipació	 als	 fenòmens	 relacionats	 amb	 el	 canvi	 climàtic,	 seran	 cabdals	 per	 la	 correcta	 planificació	 de	 les	
transformacions	paisatgístiques	que	 inevitablement	 tindran	 lloc	 al	món.	La	 transformació	paisatgística	 inclou,	 en	 si	mateixa,	 la	necessitat	
prèvia	de	convenir	i	consensuar	l’amalgama	total	entre	arquitectura,	urbanisme	i	medi	ambient.

D’una banda l’estudi global i exhaustiu de les variacions climàtiques i per altre banda l’aproximació dels sistemes de paisatge actuals a escala 
local,	es	plantegen	com	l’eina	per	determinar	els	valors	i	les	fragilitats	del	lloc,	que	posteriorment	esdevenen	els	elements	estructuradors	del	
procés de canvi o adaptació. Mitjançant l’anàlisi de les preexistències en els diferents àmbits que intervenen al lloc podem determinar els valors 
paisatgístics	de	l’entorn.	L’estudi	de	la	quantitat	i	qualitat	de	la	biodiversitat	estructuradora	de	l’ecosistema,	el	grau	de	capacitat	productiva	o	
les	xarxes	econòmiques	de	l’entorn	i	el	gruix	social	que	defineix	el	patrimoni	i	la	identitat	local,	i	per	últim,	les	sinergies	interdisciplinaris	que	
en	sorgeixen,	marquen	la	transversalitat	a	tenir	en	compte	per	generar	una	correcta	diagnosi	del	lloc.

Així	 com	els	 factors	que	determinen	 l’emergència	 climàtica	 són	globals,	 les	 fragilitats	que	 se’n	deriven,	 en	canvi,	 són	especifiques	de	 cada	
estructura paisatgística i es manifesten a escala local. Es per això que es fa necessari l’estudi precís de l’efecte del canvi climàtic a cada sistema 
de paisatge concret.

SITUACIÓ I CONTEXT

El	Delta	de	l’Ebre,	territori	d’estudi	en	qüestió,	es	troba	situat	geogràficament	al	final	de	la	conca hidrogràfica	del	Riu	Ebre	i	esdevé	la	seva	
desembocadura	al	Mar	Mediterrani.	La	conca	hidrogràfica	del	Riu	Ebre	neix	a	Fontibre,	Cantabria	i	transcorre	part	de	la	Península	Ibèrica	
fins	arribar	a	al	sud	de	Catalunya.	El	curs	fluvial	travessa	les	ciutats	importants,	entre	elles,	Logronyo	i	Saragossa.	El	tram	final	del	Riu	Ebre	
dona	nom	al	territori	pel	que	es	desenvolupa,	les	Terres	de	l’Ebre	i	és	on	es	troba	la	Plana	Deltaica	que	acull	la	seva	desembocadura	i	arribada	
a	les	costes	occidentals	de	la	Mar	Mediterrànea.	Degut	a	la	posició	geogràfica,	el	Delta	de	l’Ebre	esdevé	un	dels	punts	claus	del	territori	a	nivell	
Europeu,	que	actualment	es	troba	fortament	afectat	per	les	previsions	d’Emergència	Climàtica.

La posició estratègica	 del	Delta	de	 l’Ebre	al	Mar	Mediterrani	ha	 fet	que,	històricament,	hagi	 estat	marcat	per	 l’evolució	geopolítica	del	
continent.	 Els	 interessos	 antropològics	 de	 l’home	 al	 territori	 han	modificat	 constantment	 la	morfologia	 d’un	Delta	 en	 permenent	 canvi	 i	
evolució.	L’antropització	de	la	Plana	Deltaica	i	les	diverses	modificacions	dels	cursos	fluvials	al	curs	baix	del	Riu	Ebre,	són	fets	que	han	incidit	
en els processos naturals que tenen lloc en un dels espais d’interès natural més importants de tot Europa. Cada capítol de la història del Delta 
de	l’Ebre,	suposa	un	nou	canvi	en	la	seva	morfologia,	en	els	seu	funcionament	i	per	tant,	una	repercusió	en	els	processos	interns	que	hi	tenen	
lloc,	tant	humans	com	naturals.

La formació morfològica	del	Delta	de	l’Ebre	no	s’assoleix	fins	al	segle	XX,	passant	anteriorment	per	un	seguit	de	transformacions	naturals	i	
antropitzades	que	esdevenen	el	Delta	que	coneixem	avui	en	dia.	Actualment,	el	creixement	de	la	Plana	Deltaica	es	veu	aturat	degut	a	la	retenció	
de	sediments	que	baixen	pel	curs	fluvial	a	les	preses	de	l’Ebre	i	per	tant,	es	considera	que	el	Delta	es	troba	en	regressió.

El context actual	d’Emergència	Climàtica	que	afecta	globalment	el	planeta,	es	veu	accentuat	en	territoris	intrínsecament	fràgils,	com	és	el	
Delta	de	l’Ebre.	L’escalfament	global	provocat	pel	Canvi	Climàtic,	preveu	una	pujada	del	nivell	del	Mar	durant	els	pròxims	anys,	l’increment	de	
les	temperatures	i	l’augment	d’episodis	extrems.	Si	sumem	aquestes	previsions	a	la	situació	de	regressió	que	pateix	el	Delta,	la	subsidència	i	la	
falta	d’aportació	de	sediments	del	Riu,	percebem	un	futur	dubtós	pel	territori.	L’anàlisi,	l’estudi	i	les	accions	a	emprendre	volen	afrontar	aquests	
canvis,	aprofitar-los	i	adoptar-los	en	un	nou	capítol	de	transformacions	que	esdevindràn	al	Delta,	com	ha	succeït	al	llarg	de	la	història,	perquè	
lluny	de	ser	un	territori	quiet,	el	Delta	es	mou.

EMPLAÇAMENT

El Delta de l’Ebre és un territori marcat per la presència de l’aigua,	en	diferents	formes	i	situacions.	Aquesta	subestructura	hídrica	sosté	el	
territori	a	nivell	productiu,	social	i	ecològic.	D’una	banda,	el	Riu	Ebre	arriba	al	tram	baix	del	curs	fluvial	passant	per	Tortosa	i	després	Amposta,	
fins	arribar	a	la	Plana	Deltaica.	Transcorre	per	un	espai	fortament	antropitzat,	constrenyit	i	masegat,	fins	a	arribar	a	la	Mar	Mediterrània,	una	
Mar	sense	marees,	però	marcada	per	un	forta	deriva	litoral	procedent	de	llevant.	Per	altra	banda,	el	sistema	de	reg	que	penja	dels	Canals	de	
la	Dreta	i	l’Esquerra,	extreu	aigua	del	Riu	Ebre	per	inundar	l’extensió	de	monocultiu	d’arròs	que	ocupa	el	65%	de	la	Plana	Deltaica	i	esdevé	la	
principal	font	productiva	del	territori.	I	per	últim,	les	basses	i	els	llacunars,	que	es	recarreguen	de	l’aigua	que	prové	del	deisaigüe	dels	camps	
inundats	de	l’arròs,	són	els	generadors	dels	hàbitats	de	major	biodiversitat	del	Delta	de	l’Ebre.	Aquests	recorreguts	hídrics,	s’han	establert	en	
equilibri	fràgil,	les	petites	variacions	de	fluxos	d’aigua	en	algun	d’ells	té	grans	repercusions.	És	per	això	que	compendre’n	les	sinergies	que	es	
generen	entre	ells,	permetrà	planificar	les	correctes	accions	a	dur	a	terme	per	fer	front	al	desequilibri	imminent.

El	Riu	Ebre	és	font	de	reg	de	la	major	part	dels	espais	agrícoles	que	es	troben	a	la	seva	Conca	Hidrogràfica.	Aquest	fet	provoca	que	la	demanda	
hídrica	al	llarg	del	seu	recorregut,	disminueixi	el	cabal	que	arriba	al	tram	baix	del	curs	fluvial.	El	cabal hidrològic	d’aigua	que	passa	del	Riu	
per	la	ciutat	de	Tortosa,	és	el	mínim	necessàri	per	garantir:	d’una	banda	l’activitat	productiva	de	la	Plana	Deltaica,	i	per	altra	banda,	la	riquesa	
ecològica	vinculada	als	espais	naturals	del	Delta.	Tot	i	així,	el	cabal	hidrològic	del	Riu	Ebre	es	troba	constantment	en	disputa	i	discussió,	degut	

als	diferents	interessos	polítics,	productius	i	territorials	dels	agents	que	intervenen.	Cal	doncs	repensar	el	circuit	per	tal	d’afrontar,	no	només	
els	reptes	d’avui,	sinó	també	els	de	demà.

La forta estructura de l’aigua del territori del Delta de l’Ebre genera un equilibri hídric	entre	l’aigua	dolça	que	prové	del	Riu	i	l’aigua	salada	
que	intrusiona	del	Mar.	Aquest	equilibri	provoca	un	grau	de	salinitat	a	l’aigua	i	també	al	terreny,	per	tant	la	proximitat	a	la	desembocadura	i	al	
Mar,	generen	ambients	més	salins.	És	per	aquest	motiu	que	les	basses	i	llacunes	esdevenen	els	espais	més	rics	ecològicament,	doncs,	mantenen	
l’equilibri	entre	l’aigua	dolça,	que	prové	dels	desaigües	dels	arrossars	i	la	intrusió	de	l’aigua	salada,	provinent	del	Mar.

La improtància de mantenir aquesta relació entre l’aigua dolça i l’aigua salada rau en el fet que la major part de sinergíes que es desenvolupen al 
Delta,	a	nivell	productiu,	social	i	ecològic	depenen	d’un	equilibri	molt	fràgil,	marcat	per	la	gestió de l’aigua i afectat per l’Emergència Climàtica. 
A	través	de	l’estudi	de	l’estructura	hídrica	del	Delta	de	l’Ebre,	es	detecten	dos	recorreguts	hídrics	principals.	D’una	banda	el	recorregut	de	l’aigua	
dolça,	cabal	del	Riu	Ebre	que	transcorre	pel	llit	del	Riu	i	arriba	a	la	desembocadura,	zona	de	la	illa	de	Buda,	fins	arribar	al	Mar	Mediterrani.	
Per	altra	banda,	a	Xerta	neixen	els	Canals	de	la	Dreta	i	l’Esquerra	que	extreuen	aigua	del	Riu,	recorren	el	territori	paral•lelament	a	l’Ebre,	fins	
arribar	a	la	Plana	Deltaica	on	s’extenen	amb	una	xarxa	de	canals	de	reg	i	de	desaigüe.	Finalment	moren	de	nou	al	Riu,	al	Mar	o	les	Basses	i	
Llacunes	 litorals,	on	es	generen	equlibris	hídrics	entre	 l’aigua	dolça	 i	 la	salada	potenciadors	de	biodiversitat	 i	 fortament	amenaçats	per	 les	
previsions de pujada del nivell del mar.

ANÀLISI I DIAGNOSI

VALORS

L’anàlisi	i	 la	diagnosi	del	territori	ens	permet	extreure	i	enumerar	els	valors	del	paisatge,	que	al	cas	del	Delta	de	l’Ebre	es	veuen	fortament	
lligats	a	l’estructura	hídrica	estudiada.	Aquests	valors	són	potenciadors	d’activitat	i	malgrat	que	la	seva	catalogació	es	faci	complicada,	degut	a	
la	complexitat	que	generen,	s’han	analitzat	aplicant	tres	mirades	al	territori:	la	biodiversitat,	la	productivitat	i	la	connectivitat.

La biodiversitat	busca	posar	en	valor	tota	la	vessant	natural	i	ecològica	del	Delta	de	l’Ebre,	des	de	les	llacunes	fins	als	arrossars,	la	fauna	i	la	
flora,	d’un	enclavament	Europeu	de	referència	per	a	la	protecció	d’innumerables	espècies,	on	cada	peça	hi	juga	el	seu	paper.	Concentra	la	seva	
major	activitat	a	la	franja	litoral,	degut	a	la	mescla	d’hàbitats	d’aigua	dolça	amb	hàbitats	salins.	El	Riu	Ebre	ocupa	el	5%	de	la	Plana	Deltaica	i	
destaca	per	la	seva	poca	riquesa	ecològica.	Els	ambients	de	platja	suposen	el	10%	de	la	superfície	del	Delta	i	són	hàbitat	de	flora	i	fauna	salina.	
Les	Basses	i	Llacunes,	un	10%	de	la	superfície	del	Delta,	generen	hàbitats	únics	tant	per	la	vegetació,	com	per	aus,	peixos	i	rèptils.	Cal	destacar	
la	importància	dels	arrossars	i	les	situacions	ecològiques	que	generen,	que	són	habitats	d’algunes	espècies	i	formen	part	de	l’equilibri.	(b)

La productivitat permet	posar	en	valor	aquelles	activitats	que	desenvolupa	l’home,	vinculades	a	l’economia	que	sovint	es	volen	emmascarar	
però	que	inevitablement	sostenen	el	territori	i	generen	el	paisatge	que	avui	en	dia	significa	el	Delta	de	l’Ebre.	La	principal	font	productiva	és	el	
cultiu	de	l’arròs,	identitat	del	territori,	també	anomenat	com	l’arròs	del	Delta.	Aquest	fet	a	propiciat	gairebé	el	monocultiu	d’aquest	producte	
a tota la Plana Deltaica amb excepció d’algunes àrees de cultiu d’arbres fruiters. La pesca també suposa una branca productiva del territori 
del	Delta	i	es	duu	a	terme	al	Riu,	al	Mar	i	a	les	Llacunes.	De	la	mateixa	manera	que	l’aqüicultura	i	el	cultiu	de	moluscs	generen	riquesa	al	lloc.	
En	últim	lloc,	el	turisme	que	visita	anualment	el	Delta	de	l’Ebre	comença	a	ser	un	factor	de	gran	importància	pel	territori.	En	són	exemples	
l’ecoturisme,	l’avistament	d’aus,	les	rutes	en	bicicleta,	les	platges	i	la	gastronomia.	(p)

Per	últim	la	connectivitat	emfatitza	en	aquells	connectors,	nexes	d’unió	i	nodes	entre	usos,	espais	i	agents;	la	relació	social	de	l’home	amb	
el	patrimoni	natural	 i	artificial,	 la	 seva	protecció,	exposició	 i	 exaltació.	Així	 com,	 la	cultura	que	emergeix	d’un	 territori	ancestral,	d’unes	
tradicions	antigues,	en	definitiva	allò	que	defineix	la	identitat	del	Delta	de	l’Ebre.	És	carrecteritza	per	ser	un	paisatge	de	vistes	horitzontals,	
pla	i	amb	ínfimes	variacions	topogràfiques,	això	propicia	l’extensa	xarxa	de	recorreguts	que	es	desenvolupen	pel	territori.	Les	principals	víes	
rodades	d’accés,	el	tren	i	l’autopista,	es	troben	situades	a	les	zones	de	topografia	més	alta.	Les	rutes	en	bicicleta	recorren	els	espais	naturals	
de	més	interès,	les	Basses	i	Llacunes	i	els	connecten	amb	els	municipis	de	l’entorn.	Cal	destacar	la	importància	dels	antics	camins,	el	Camí	de	
Sirga	i	les	rutes	de	transhumància,	ja	que	semblen	l’unic	vincle	entre	la	Plana	Deltaica	que	mira	cap	al	mar	i	un	territori	que	s’extén	continent	
endins	a	través	del	Riu,	més	enllà	de	la	Serra	de	Montsià.	(c)

FRAGILITATS

Les fragilitats	 del	Delta	 de	 l’Ebre	 es	 troben	 bàsicament	marcades	 pel	 context	 d’Emergència	 Climàtica	 que	 afecta	 globalment	 el	 planeta,	
del	qual	en	deriven	tres	principlas	repercusions	que	poden	desequilibriar	i	desestabilitzar	el	Delta	de	l’Ebre.	La	primera,	és	la	inundabilitat	
fluvial	 lligada	a	 l’augment	 sobtat	del	 cabal	de	Riu	 en	 el	 seu	pas	pel	 tram	baix	del	Riu	Ebre,	 i	 també	 les	 crescudes	 i	 inundacions	de	 zones	
fluvials	degut	a	l’augment	d’episodis	extrems	de	pluges	torrencials	o	temporals.	La	segona	és	la	previsió	de	pujada	del	nivells	del	Mar	amb	la	
conseqüent desaparició de la primera franja del litoral terrestre i la provable salinització de la major part de la Plana Deltaica. Aquest fet suposa 
conseqüències	devastadores	per	la	productivitat	de	l’arròs	del	Delta.	Per	últim,	l’erosió	de	la	costa	degut	a	l’embat	dels	temporals	de	llevant,	amb	
previsions	d’augment	en	número	i	intensitat,	faran	retrocedir	notablement	la	primera	línia	de	la	costa.	Actualment	el	Delta	de	l’Ebre	desemboca	
mirant	a	llevant,	i	és	la	fràgil	punta	de	Lo	Garxao,	que	rep	el	fort	embat	de	les	Llevantades,	un	dels	fenòmens	meteorològics	extrems	més	comuns	
de	la	Costa	Catalana.	El	Gener	de	2020,	va	tenir	lloc	la	llevantada	Glòria,	que	va	provocar	forts	estralls	al	territori	del	Delta	de	l’Ebre,	i	és	el	clar	
exemple d’un futur inmminent.
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SÍNTESI

L’extracció	dels	valors	 i	 les	 fragilitats	del	 territori	permeten	generar	una	síntesi	destil•lada	de	 l’exhaustiu	estudi	 realitzat,	per	plantejar	 les	
futures	accions.	Els	valors	i	les	fragilitats	posen	sobre	la	taula	el	fet	que	el	Riu	Ebre,	en	el	seu	transcurs	per	la	Plana	Deltaica,	esdevé	el	gran	
oblidat,	alhora	que	juga	el	paper	més	important.	D’una	banda,	el	Riu	es	el	nexe	d’unió	de	la	Plana	Deltaica	amb	la	Conca	hidrogràfica	de	l’Ebre,	
i	a	través	de	l’anàlisi	històric,	sabem	que	el	Delta	és	conseqüència	d’allò	que	passa	continent	endins,	en	tots	els	àmbits.	El	Riu	és	pontencial	
de	connector	ecològic	dels	hàbitats	del	Delta	amb	els	continentals,	el	Riu	és	generador	d’economies	productives	al	seu	entorn	i	el	Riu	és	el	
major	eix	social	entre	els	municipis	de	les	Terres	de	l’Ebre.	D’altra	banda,	l’element	del	Riu	Ebre	pot	esdevenir	l’eix	estructural	d’una	estratègia	
que	permeti	fer	front	als	canvis	que	tindran	lloc	al	territori.	Funcionant	d’espina	central,	d’on	emergeixen	les	xarxes	que	colonitzen	la	Plana	
Deltaica,	generant	així	des	del	Riu	cap	el	Mar,	un	nou	equilibri	productiu	de	resiliència	del	Delta	de	l’Ebre	envers	l’Emergència	Climàtica.	I	
per	últim,	permet	potenciar	i	generar,	des	del	Riu	cap	al	Mar,	l’augment	dels	moviments	i	relacions	dels	agents,	a	diferents	escales	i	en	tots	els	
àmbits,	per	tal	de	fer	front	als	canvis	que	vindràn,	mantenint	i	propiciant	l’equilibri	hídric,	ecològic,	productiu	i	social	del	Delta	de	l’Ebre.

El	 tram	baix	del	Riu	Ebre	va	des	d’aigüesamunt	del	municipi	d’Amposta	fins	a	 la	desembocadura	al	Mar	Mediterrani,	 travessant	entre	els	
pobles	de	Deltebre	i	Sant	Jaume	d’Enveja.	En	aquest	transcurs	genera	diferents	situacions	amb	el	territori.	D’una	banda	marges	urbans,	en	
contacte	amb	els	pobles	i	ciutats,	situacions	semi-urbanes	i	espais	naturals.	En	cap	cas	aquesta	concatencació	lineal	d’espais	segueix	una	lògica	
connectiva	a	nivell	ecològic,	productiu	o	social	i	per	tant	esdevé	una	amalgama	de	situacions	desconnexes	entre	elles	i	gens	pensades	des	de	la	
lògica	de	la	infraestructura	hídrica	central	del	Riu	Ebre.

ESTRATÈGIA

INVERTIR LA LÒGICA

Actualment	el	Riu	Ebre	és	merament	una	font	d’aigua	dolça	constant.	Aquesta	aigua	és	conduida	pels	Canals	de	la	Dreta	i	l’Esquerra,	generant	
un	potencial	productiu	als	arrossars,	que	mitjançant	la	xarxa	de	reg	i	desaigües	nodreixen	els	hàbitats	salins	de	les	llacunes,	de	gran	interès	
ecològic.	Aquest	complex	sistema	en	equilibri,	es	pot	veure	afectat	per	la	pujada	del	nivell	del	Mar	i	conseqüent	salinització	del	Delta	de	l’Ebre.	
És	per	això	que	es	fa	necessari	reprogramar	el	circuit	de	l’aigua	del	Riu	cap	al	Mar,	trencant	l’actual	monopoli	de	l’aigua	dolça,	en	mans	de	la	
producció de l’arròs i generant una estructura sostinguda pels recorreguts de l’aigua.

Per	una	banda,	mitjançant	la	naturalització	dels	desaigües	que	vessen	al	Riu,	es	creen	petits	nodes	de	biodiversitat	al	llarg	del	marge	fluvial	
que	potencialment	connectats,	grantiran	l’eix	ecològic	fluvial	de	l’Ebre,	espais	que	rebran	aigua	directament	del	Riu	i	per	tant,	de	molta	més	
qualitat	que	les	actuals	Llacunes	del	Delta.	D’altra	banda,	destinar	espais	dels	marges	fluvials	contigus	al	Riu	Ebre	per	a	permetre	la	fluctuació	
del	cabal,	no	només	protegeix	les	zones	urbanes	de	possibles	crescudes,	sinó	que	poden	esdevenir	espais	productius	o	de	caràcter	social	que	
complementin	l’eix	principal	del	Riu.	Per	últim,	la	desembocadura	de	Riu	Ebre,	renaturalitzada	i	entesa	com	un	estuari,	rebrà	la	intrusió	de	
l’aigua marina i s’haurà de preparar el terreny per generar un nou aiguabarreig en equilibri.

VINCULAR EL DELTA AMB EL TERRITORI

La	intenció	de	l’estratègia	és	posar	la	infraestructura	hídrica	del	Riu	Ebre	al	centre	i	que	actuiï	com	a	nexe	d’unió	entre	l’interior	de	la	península,	
el	Parc	Natural	dels	Ports	i	el	litoral	Mediterrani.	Així	com,	desenvolupar	aquest	eix	com	a	espina	central	en	diferents	àmbits,	ecològic	i	natural,	
productiu	i	econòmic,	cultural	i	turístic,	etc.	La	Via	Verda	de	l’Ebre	és	un	projecte	de	compartides	intencions,	posar	l’element	del	Riu	al	centre	
per	a	generar	un	eix	de	connectivitat	que	permeti	vertebrar	un	territori	i	generar	riquesa	al	lloc.	En	el	tram	baix	del	Riu	Ebre	l’espina	central	es	
veu	reforçada	pel	Canal	de	la	Dreta	i	de	l’Esquerra,	eixos	hídrics	també	vertebradors	que	sumats	a	la	centralitat	del	Riu,	donen	sentit	al	conjunt.

RESPONDRE EL CANVI AMB MOVIMENT

L’anàlisi	dels	itineraris	de	les	aus	migratòries	al	Delta	de	l’Ebre,	permet	entendre	que	és	un	territori	estacional,	que	fluctua	i	que	es	mou.	De	la	
mateixa	manera	que	la	producció	d’arròs	provoca	variacions	al	paisatge	al	llarg	de	l’any,	cal	remarcar	els	diferents	escenaris	que	succeeixen	al	
Delta	en	el	transcurs	dels	mesos.	Igualment,	un	altre	agent	vinculat	a	l’economia	del	lloc,	el	turisme,	és	estacional	i	intermitent.	Tots	aquests	
factors	de	moviment	sumats	a	la	hipòtesis	de	pujada	del	nivell	del	Mar,	porten	a	pensar	solucions	estratègiques	no	estàtiques,	sinó	de	fluxe,	de	
variació,	de	canvi	i	d’evoluvió.	No	només	successives	al	llarg	de	l’any,	sinó	també	transformables	al	llarg	del	temps.

ACTUAR PER FASES I EVOLUCIONAR

Per	poder	generar	un	Delta	evolutiu,	es	fa	necessari	actuar	per	fases,	sempre	en	previsió	dels	següents	anys	i	segons	els	hipotètics	escenaris	
que	esdevinguin.	Aquest	fet	permet	plantejar	estratègies	a	curt	termini	i	estratègies	a	llarg	termini,	de	la	mateixa	manera	que	cada	fase	obté	
els	beneficis	de	 l’anterior	per	seguir	 treballant	 i	en	permet	 la	revisió	 i	millora.	Actuar	per	 fases	aporta	 també,	generar	un	sistema	complex	
impossible d’assolir d’una sola vegada. Propiciant que el factor del temps esdevingui agent actiu en la creació del paisatge. El Delta no ha deixat 
de	ser	mai	un	espai	canviant,	de	forma	lenta	i	sostinguda	en	el	temps.	Cap	estratègia	pot	oblidar	aquest	fet,	sinó	adoptar-lo	i	aprofitar-lo.

PROPOSTA - ANY 2020

(c) Per	tal	d’assolir	un	nou	equilibri	productiu	resilient	al	Canvi	Climàtic,	és	necessari	en	primera	fase	construir	una	espina	central	de	connectivitat	
estructurada	al	voltant	del	Riu	Ebre	i	recolzada	pel	Camí	del	Canal	de	la	Dreta	i	el	Camí	del	Canal	de	l’Esquerra.	L’eix	de	connectivitat,	consisteix	
en	una	xarxa	de	camins,	majoritariament	existents	reconectats	amb	els	nuclis	urbans	i	els	nous	nodes	d’intensitat,	generant	una	trama	territorial	
de	fluxos	entre	municipis,	destinat	tant	als	habitants	de	la	zona	com	els	visitants.	Aquesta	franja	central	de	camins	i	connexions	està	farcida	de	
nodes,	nous	i	existents,	des	d’Amposta	fins	a	la	desembocadura	del	Riu	Ebre,	concretament	al	nucli	turístic	de	Riumar	que	esdevé	final	de	ruta.	
Cal	destacar	especialment	el	nou	node	de	La	Finca	del	Capità	i	el	del	Fornet,	situats	topogràficament	a	les	parts	altes	de	la	Plana	Deltaica,	evitant	
espais	inundables,	que	acolliran	tant	creixements	urbans	com	allotjaments	ecoturístics.

(b) Mitjançant	la	naturalització	dels	desaigües	que	vessen	al	Riu	s’aconsegueix	una	concatenació	de	nodes	de	biodiversitat	en	forma	d’aiguamolls	
fluvials,	al	llarg	del	Riu.	A	la	desembocadura	es	planteja	la	consolidació	i	creació	dels	sistemes	dunars	que	permetran	fer	fornt	a	l’embat	de	
llevant.

(p) En	l’àmbit	productiu,	l’estratègia	busca,	d’una	banda,	potenciar	l’ecoturisme	als	nous	nodes	d’intensitat.	I	per	altra	recuperar	les	Masies	en	
desús	del	Riu	per	tal	d’introduir	nous	cultius,	ramaderia	i	altres	modalitats	turístiques	vinculades	al	territori.

PROPOSTA - ANY 2070

(c) La continuitat de la fase anterior busca extendre l’estructura connectiva que penja de l’eix central format pels Camins del Canal de la Dreta 
i	el	del	Canal	de	l’Esquerra	cap	a	la	Plana	Deltaica,	fins	als	nuclis	urbans	dels	Muntells,	l’Eucaliptus	i	l’Aldea.	Mitjançant	le	recuperació	d’altres	
Masies	situades	fora	de	l’ambit	fluvial	es	comença	a	teixir	una	xarxa	comunicativa	sostinguda	per	les	antigues	Rutes	de	Transhumània	que	es	
proposen recuperar.

(p) La	reactivació	de	les	Masies	permet	incentivar	econòmicament	el	territori	mitjançant	diferents	objectius.	D’una	banda,	la	introducció	de	
cultius	de	Cítrics,	que	a	diferència	dels	arrossars	suposen	una	demanda	hídrica	de	reg,	molt	inferior,	fàcilment	assolible	amb	captadors	d’aigües	
pluvials. Aquest fet permet no només evitar el monocultiu de l’arròs al Delta sinó també plantejar una sortida resilient a la futura salinització 
del	sòl,	ja	que	els	cítrics	toleren	un	grau	més	alt	de	salinitat	al	terreny.	D’altra	banda	la	introducció	de	la	ramaderia	com	una	activitat	perduda	
al	Delta	permet	 reactivar	 relacions	productives	actualment	perdudes,	com	és	el	 cas	de	 les	Rutes	de	Tranhumància.	 I	per	últim,	 les	Masies	
rehabilitades suposen un alternativa turística als allotjaments convencionals.

(b) La	naturalització	de	nous	desaigües	al	llarg	del	marge	fluvial	permet	iniciar	les	primeres	connexions	ecològiques	entre	ells,	pontenciant	el	
Riu	Ebre	com	un	nou	connector	verd.

PROPOSTA - ANY 2120

(b) Desenvolupant	la	proposta	en	el	temps,	el	Delta	obté	els	beneficis	i	consolidacions	de	les	dues	fases	anteriors.	Ecològicament	la	connexió	
establerta	entre	els	desaigües	naturalitzats,	 transcorre	des	d’Amposta	fins	a	 la	desembocadura	del	Riu	Ebre.	La	consolidació	dels	 sistemes	
dunars	permet	preservar	el	nucli	de	Riumar	i	espais	natuals	protegits	de	l’Estuari	de	Buda.	El	procés	de	naturalització	de	l’estuari	es	troba	també	
en	fase	avançada,	gràcies	a	les	actuacions	en	fases	anteriors,	així	com	la	seva	nova	morfologia,	conseqüència	dels	processos	de	ramificació	del	
Riu	i	pujada	del	nivell	del	Mar.

(p) Productivament	el	Delta	es	troba	en	equilibri,	l’arròs	ja	no	suposa	el	monocultiu	del	territori	i	s’estén	la	producció	de	cítrics	al	voltant	de	les	
Masies	recuperades,	potenciadores	de	ramaderia.	Les	diferents	modalitats	turístiques	troben	el	seu	espai	i	permeten	diversificar	les	activitats	
econòmiques	a	cada	part	del	territori,	ja	siguin	més	urbans,	rurals	o	naturals.

(c) Connectivament	l’espina	central	ha	quedat	establerta	i	es	busca	arribar	als	nuclis	urbans	de	l’Ampolla	i	Sant	Carles	de	la	Ràpita,	mitjançant	
el	suport	de	les	recuperades	Rutes	de	Tranhumància	i	els	camins	existents,	completant	així	la	xarxa	de	recorreguts	a	tota	la	Plana	Deltaica.

CONCLUSIÓ

Mitjançant	la	inversió	de	la	lògica	de	l’aigua,	la	introducció	del	moviment	i	el	temps	com	agents	generadors	de	paisatge	i	 la	utilització	dels	
recursos	 a	 l’abast,	 es	 planifica	 una	 estratègia	 complexa	 i	 evolutiva.	 En	 resum,	 es	 proposa	 un	 nou	 sistema	 de	 connectivitat	 que	 té	 per	 eix	
estructural	el	Riu	Ebre.	Així	com,	un	nou	model	productiu	basat	en	les	diferents	modalitats	turístiques,	la	introducció	de	nova	agricultura	
i	la	recuperació	de	la	ramaderia.	Tot	això,	seguint	la	lògica	intrínseca	de	la	biodiversitat	del	lloc.	El	creuament	d’aquesta	estratègia	amb	
el	territori	i	la	realitat,	materialitza	el	projecte,	dóna	forma	a	l’entorn	i	modifica	el	paisatge.	I	la	comprovació	final	del	funcionament	del	
conjunt,	justifiquen	les	accions.

En	conclusió	doncs,	el	canvi	de	lògica	del	sistema	actual	de	gestió	de	l’aigua	al	Delta	de	l’Ebre,	com	a	embrió	d’una	estratègia	tan	concreta	
al	lloc	com	global	al	territori,	poden	fer	front	a	les	inminents	situacions	d’Emergència	Climàtica.



SITUACIÓ

El	Delta	de	l’Ebre,	territori	d’estudi	en	qüestió,	es	troba	
situat	geogràficament	al	final	de	la	conca	hidrogràfica	
del	Riu	Ebre	i	esdevé	la	seva	desembocadura	al	Mar	
Mediterrani.	La	conca	hidrogràfica	del	Riu	Ebre	neix	
a	Fontibre,	Cantabria	i	transcorre	part	de	la	Península	
Ibèrica	 fins	 arribar	 a	 al	 sud	 de	 Catalunya.	 El	 curs	
fluvial	travessa	les	ciutats	de	Logronyo	i	Saragossa.	

El	tram	final	del	Riu	Ebre	dona	nom	al	territori	pel	que	
transcorre,	les	Terres	de	l’Ebre	i	és	on	es	troba	la	Plana	
Deltaica que acull la seva desembocadura i arribada a 
les costes occidentals de la Mar Mediterrànea.

Degut	a	la	posició	geogràfica,	el	Delta	de	l’Ebre	esdevé	
un	 dels	 punts	 claus	 del	 territori	 a	 nivell	 Europeu,	
que actualment es troba fortament afectat per les 
previsions d’Emergència Climàtica.

Fonts del Riu Ebre a Fontibre, Cantabria
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HISTÒRIA

La	posició	 estratègica	del	Delta	de	 l’Ebre	al	Mar	Mediterrani	ha	 fet	que,	històricament,	hagi	 estat	un	punt	
clau	per	l’evolució	geopolítica	del	continent.	Els	interessos	antropològics	de	l’home	al	territori	han	modificat	
constantment la morfologia d’un Delta en permenent canvi i evolució.

L’antropització	de	la	Plana	Deltaica	i	les	diverses	modificacions	dels	cursos	fluvials	al	curs	baix	del	Riu	Ebre,	són	
fets que han incidit en els processos naturals que tenen lloc en un dels espais d’interès natural més importants 
de	tot	Europa.	Cada	capítol	de	la	història	del	Delta	de	l’Ebre,	suposa	un	nou	canvi	en	la	seva	morfologia,	en	
els	seu	funcionament	i	per	tant,	una	repercusió	en	els	processos	interns	que	hi	tenen	lloc,	tant	humans	com	
naturals.

EVOLUCIÓ	MORFOLÒGICA

La	formació	morfològica	del	Delta	de	l’Ebre	no	s’assoleix	fins	al	segle	XX,	passant	anteriorment	per	un	seguit	
de	transformacions	naturals	i	antropitzades	que	esdevenen	el	Delta	que	coneixem	avui	en	dia.	Actualment,	el	
creixement	de	la	Plana	Deltaica	es	veu	aturat	degut	a	la	retenció	de	sediments	que	baixen	pel	curs	fluvial	a	les	
preses	de	l’Ebre	i	per	tant,	es	considera	que	el	Delta	es	troba	en	regressió.
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Plànols històrics del Delta de l’Ebre



Desembocadura de l’Ebre a principis del segle XX
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Evolució del Delta de l’Ebre. Dibuixos adaptats de Canicio e Ibañez, 1999



CONTEXT

El context actual d’Emergència Climàtica que afecta 
globalment	el	planeta,	es	veu	accentuat	en	territoris	
intrínsecament	fràgils,	com	és	el	Delta	de	l’Ebre.

L’escalfament	 global	 provocat	 pel	 Canvi	 Climàtic,	
preveu una pujada del nivell del Mar durant els 
pròxims	 anys,	 l’increment	 de	 les	 temperatures	 i	
l’augment d’episodis extrems. Si sumem aquestes 
previsions	a	la	situació	de	regressió	que	pateix	el	Delta,	
la subsidència i la falta d’aportació de sediments del 
Riu,	percebem	un	futur	dubtós	pel	territori.

L’anàlisi,	 l’estudi	 i	 les	 accions	 a	 emprendre	 volen	
afrontar	aquests	canvis,	aprofitar-los	i	adoptar-los	en	
un nou capítol de transformacions que esdevindràn 
al	Delta,	com	ha	succeït	al	llarg	de	la	història,	perquè	
lluny	de	ser	un	territori	quiet,	el	Delta	es	mou.

Reivindicacions dels habitants del Delta de l’Ebre
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LA	IMPORTÀNCIA	DE	L’AIGUA	AL	DELTA	DE	L’EBRE

El	Delta	de	l’Ebre	és	un	territori	marcat	per	la	presència	de	l’aigua,	en	diferents	formes	i	situacions.	Aquesta	
subestructura	hídrica	sosté	el	territori	a	nivell	productiu,	social	i	ecològic.	

D’una	banda,	el	Riu	Ebre	arriba	al	tram	baix	del	curs	fluvial	passant	per	Tortosa	i	després	Amposta,	fins	arribar	
a	la	Plana	Deltaica.	Transcorre	per	un	espai	fortament	antropitzat,	constrenyit	i	oblidat	fins	a	arribar	a	la	Mar	
Mediterrània,	una	Mar	sense	marees,	però	marcada	per	un	forta	deriva	litoral	procedent	de	llevant.

Per	altra	banda,	el	sistema	de	reg	que	penja	dels	Canals	de	 la	Dreta	 i	 l’Esquerra,	extreu	aigua	del	Riu	Ebre	
per	inundar	l’extensió	de	monocultiu	d’arròs	que	ocupa	el	65%	de	la	Plana	Deltaica	i	esdevé	la	principal	font	
productiva del territori.

I	per	últim,	les	basses	i	els	llacunars,	que	es	recarreguen	de	l’aigua	que	prové	del	deisaigüe	dels	camps	inundats	
de	l’arròs,	són	els	generadors	dels	hàbitats	de	major	biodiversitat	del	Delta	de	l’Ebre.

Aquests	recorreguts	hídrics,	s’han	establert	en	equilibri	fràgil,	les	petites	variacions	de	fluxos	d’aigua	en	algun	
d’ells	 té	grans	 repercusions.	És	per	això	que	compendre’n	 les	 sinergies	que	es	generen	entre	ells,	permetrà	
planificar	les	correctes	accions	a	dur	a	terme	per	fer	front	al	desequilibri	imminent.
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ELS	CABALS	HIDROLÒGICS

El	Riu	Ebre	és	font	de	reg	de	la	major	part	dels	espais	
agrícoles	que	es	troben	a	la	seva	Conca	Hidrogràfica.	
Aquest fet provoca que la demanda hídrica al llarg 
del	seu	recorregut,	disminueixi	el	cabal	que	arriba	al	
tram	baix	del	curs	fluvial.	El	cabal	hidrològic	d’aigua	
que	arriba	al	pas	del	Riu	per	la	ciutat	de	Tortosa,	és	el	
mínim	necessàri	per	garantir:	d’una	banda	l’activitat	
productiva	de	la	Plana	Deltaica,	i	per	altra	banda,	la	
riquesa ecològica vinculada als espais naturals del 
Delta.

Tot	 i	 així,	 el	 cabal	 hidrològic	 del	Riu	Ebre	 es	 troba	
constantment	 en	 disputa	 i	 discussió,	 degut	 als	
diferents	 interessos	polítics,	productius	 i	 territorials	
dels agents que intervenen. Cal doncs repensar el 
circuit	per	tal	d’afrontar,	no	només	els	reptes	d’avui,	
sinó també els de demà.

Manifestacions a Tortosa
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EQUILIBRI	HÍDRIC

La forta estructura de l’aigua del territori del Delta de 
l’Ebre genera un equilibri hídric entre l’aigua dolça 
que	prové	del	Riu	i	l’aigua	salada	que	intrusiona	del	
Mar. Aquest equilibri provoca un grau de salinitat 
a	 l’aigua	 i	 també	al	 terreny,	per	 tant	 la	proximitat	a	
la	 desembocadura	 i	 al	 Mar,	 generen	 ambients	 més	
salins.	És	per	aquest	motiu	que	les	basses	i	 llacunes	
esdevenen	els	espais	més	rics	ecològicament,	doncs,	
mantenen	 l’equilibri	 entre	 l’aigua	 dolça,	 que	 prové	
dels desaigües dels arrossars i la intrusió de l’aigua 
salada,	provinent	del	Mar.

La improtància de mantenir aquesta relació entre 
l’aigua dolça i l’aigua salada rau en el fet que la major 
part	de	sinergíes	que	es	desenvolupen	al	Delta,	a	nivell	
productiu,	 social	 i	 ecològic	 depenen	 d’un	 equilibri	
molt	fràgil,	afectat	per	l’Emergència	Climàtica.

Au migratòria als hàbitats del Delta de l’Ebre
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RECORREGUTS	HÍDRICS

A través de l’estudi de l’estructura hídrica del Delta de 
l’Ebre,	es	detecten	dos	recorreguts	hídrics	principals.

D’una	banda	el	recorregut	de	l’aigua	dolça,	cabal	del	
Riu	Ebre	que	transcorre	pel	 llit	del	Riu	 i	arriba	a	 la	
desembocadura,	zona	de	la	illa	de	Buda,	fins	arribar	
al Mar Mediterrani.

Per	altra	banda,	a	Xerta	neixen	els	Canals	de	la	Dreta	
i	 l’Esquerra	que	 extreuen	aigua	del	Riu,	 recorren	 el	
territori	paral·lelament	a	l’Ebre,	fins	arribar	a	la	Plana	
Deltaica on s’extenen amb una xarxa de canals de reg i 
de	desaigüe.	Finalment	moren	de	nou	al	Riu,	al	Mar	o	
les	Basses	i	Llacunes	litorals,	on	es	generen	equlibris	
hídrics entre l’aigua dolça i la salada potenciadors de 
biodiversitat i fortament amenaçats per les previsions 
de pujada del nivell del mar.

Situació de l’anàlisi dels recorreguts hídrics
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VALORS

L’anàlisi	i	la	diagnosi	del	territori	ens	permet	extreure	i	enumerar	els	valors	del	paisatge,	que	al	cas	del	Delta	de	
l’Ebre es veuen fortament lligats a l’estructura hídrica estudiada. Aquests valors són potenciadors d’activitat i 
malgrat	que	la	seva	catalogació	es	faci	complicada,	degut	a	la	complexitat	que	generen,	s’han	analitzat	aplicant	
tres	mirades	al	territori:	la	biodiversitat,	la	productivitat	i	la	connectivitat.

La	biodiversitat	busca	posar	en	valor	tota	la	vessant	natural	i	ecològica	del	Delta	de	l’Ebre,	des	de	les	llacunes	
fins	als	arrossars,	la	fauna	i	la	flora,	d’un	enclavament	Europeu	de	referència	per	a	la	protecció	d’innumerables	
espècies,	on	cada	peça	hi	juga	el	seu	paper.

La	productivitat	permet	posar	en	valor	aquelles	activitats	que	desenvolupa	l’home,	vinculades	a	l’economia	que	
sovint es volen emmascarar però que inevitablement sostenen el territori i generen el paisatge que avui en dia 
significa	el	Delta	de	l’Ebre.

Per	últim	la	connectivitat	enfatitza	en	aquells	connectors,	nexes	d’unió	i	nodes	entre	usos,	espais	i	agents;	la	
relació	social	de	l’home	amb	el	patrimoni	natural	i	artificial,	la	seva	protecció,	exposició	i	exhaltació.	Així	com,	
la	cultura	que	emergeix	d’un	territori	ancestral,	d’unes	tradicions	antigues,	en	definitiva	allò	que	defineix	la	
identitat del Delta de l’Ebre.
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BIODIVERSITAT

La Biodiversitat del Delta de l’Ebre concentra la seva 
major	 activitat	 a	 la	 franja	 litoral,	 degut	 a	 la	mescla	
d’hàbitats d’aigua dolça amb hàbitats salins.

El	Riu	Ebre	ocupa	el	5%	de	la	Plana	Deltaica	i	destaca	
per la seva poca riquesa ecològica.

Els	ambients	de	platja	suposen	el	10%	de	la	superfície	
del	Delta	i	són	hàbitat	de	flora	i	fauna	salina.

Les	 Basses	 i	 Llacunes,	 un	 10%	 de	 la	 superfície	 del	
Delta,	 generen	 hàbitats	 únics	 tant	 per	 la	 vegetació,	
com	per	aus,	peixos	i	rèptils.

Cal destacar la importància dels arrossars i les 
situacions	ecològiques	que	generen,	que	són	habitats	
d’algunes espècies i formen part de l’equilibri.

Flamencs a la Llacuna de l’Encanyissada
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PRODUCTIVITAT

La principal font productiva del Delta de l’Ebre és 
el	 cultiu	 de	 l’arròs,	 identitat	 del	 territori,	 també	
anomentat com l’arròs del Delta. Aquest fet a 
propiciat gairebé el monocultiu d’aquest producte a 
tota la Plana Deltaica amb excepció d’algunes àrees 
de cultiu d’arbres fruiters. 

La pesca també suposa una branca productiva del 
territori	del	Delta	i	es	duu	a	terme	al	Riu,	al	Mar	i	a	les	
Llacunes. De la mateixa manera que l’aqüicultura i el 
cultiu de moluscs generen riquesa al lloc.

Per	últim,	el	turisme	que	visita	anualment	el	Delta	de	
l’Ebre comença a ser un factor de gran importància 
pel	 territori.	 En	 són	 exemples	 l’ecoturisme,	
l’avistament	d’aus,	les	rutes	en	bicicleta,	les	platges	i	
la gastronomia.

La sega tradicional de l’Arròs del Delta
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CONNECTIVITAT

El Delta de l’Ebre es carrecteritza per ser un paisatge 
de	 vistes	 horitzontals,	 pla	 i	 amb	 ínfimes	 variacions	
topogràfiques,	 això	 propicia	 l’extensa	 xarxa	 de	
recorreguts que es desenvolupen pel territori.

Les	principals	víes	rodades	d’accés,	el	tren	i	l’autopista,	
es	troben	situades	a	les	zones	de	topografia	més	alta.

Les rutes en bicicleta recorren els espais naturals de 
més	interès,	les	Basses	i	Llacunes	i	els	connecten	amb	
els municipis de l’entorn.

Cal	 destacar	 la	 importància	 dels	 antics	 camins,	 el	
Camí	 de	 Sirga	 i	 les	 rutes	 de	 transhumància,	 ja	 que	
semblen l’unic vincle entre la Plana Deltaica que mira 
cap al mar i un territori que s’extén continent endins a 
través	del	Riu,	més	enllà	de	la	Serra	de	Montsià.

Vies ciclables a la desembocadura del Riu Ebre
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FRAGILITATS

Les fragilitats del Delta de l’Ebre es troben bàsicament marcades pel context d’Emergència Climàtica que afecta 
globalment	el	planeta,	del	qual	en	deriven	tres	principlas	repercusions	que	poden	desequilibriar	i	desestabilitzar	
el Delta de l’Ebre.

La	primera,	és	la	inundabilitat	fluvial	lligada	a	l’augment	sobtat	del	cabal	de	Riu	en	el	seu	pas	pel	tram	baix	del	
Riu	Ebre,	i	també	les	crescudes	i	inundacions	de	zones	fluvials	degut	a	l’augment	d’episodis	extrems	de	pluges	
torrencials o temporals.

La segona és la previsió de pujada del nivells del Mar amb la conseqüent desaparició de la primera franja del 
litoral terrestre i la conseqüent salinització de la major part de la Plana Deltaica. Aquest fet suposa conseqüències 
devastadores per la productivitat de l’arròs del Delta.

Per	últim,	l’erosió	de	la	costa	degut	a	l’embat	dels	temporals	de	llevant,	amb	previsions	d’augment	en	número	
i	intensitat,	faran	retrocedir	notablement	la	primera	línia	de	la	costa.	Actualment	el	Delta	de	l’Ebre	desemboca	
mirant	a	llevant,	i	és	la	fràgil	punta	de	Lo	Garxao,	que	rep	el	fort	embat	de	les	Llevantades,	un	dels	fenòmens	
meteorològics	extrems	més	comuns	de	la	Costa	Catalana.	El	Gener	de	2020,	va	tenir	lloc	la	llevantada	Glòria,	
que	va	provocar	forts	estralls	al	territori	del	Delta	de	l’Ebre,	i	és	el	clar	exemple	d’un	futur	inmminent.
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Reducció	de	l’aportació	de	sediments	a	la	plana	deltaica	degut	a	la	
construcció	de	preses,	la	canalització	i	urbanització	al	Riu	Ebre.

Assentament dels sediments que conformen el Delta degut 
a la intensitat agricola i altres activitats.

Pronòstic de pujada del nivell del mar degut a les 
conseqüències del Canvi Climàtic

Altes emissions de CO2 i Gas Metà procedents de la gestió 
dels residus procedents del cultiu de l’arròs.

Augment de les lleventades que generen erosió i 
acumulació de sediments i variacions a la línia de costa.

Increment de la salinitat del sòl del Delta i dels espais 
naturals de llacunes degut a la pujada del nivell freàtic

Primers estudis de fragilitats
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