
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.
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EL	TRAM	BAIX	DEL	RIU	EBRE

El	 tram	 baix	 del	 Riu	 Ebre	 es	 caracterítza	 pel	 seu	
pas	 pel	 Delta	 de	 l’Ebre,	 des	 d’aigüesamunt	 del	
municipi	d’Amposta	fins	a	la	desembocadura	al	Mar	
Mediterrani,	 passant	 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.

Esquemes inicials 
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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.
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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	el	Cana	de	l’Esquerra,	
eixos hídrics també vertebradors que sumats a la 
centralitat	del	Riu,	donen	sentit	al	conjunt.

Panells informatius de la Via Verda de l’Ebre
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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.

El vol de les aus sobre els arrossars



DELTA DE L’EBRE | Proposta d’un nou equilibri productiu resilient al canvi climàtic

Marta Ines Cot | Treball final de Màster | MBLandArch

| 06.03Respondre	al	canvi	amb	moviment
ESTRATÈGIA

Moviment actual

Moviment actual

AIGUA

VALORS

AIGUA

VALORS

Moviment futur

Moviment futur



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.

Permenències d’un lloc en constant transformació
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