
El Life Migratoebre és un projec-
te per a la recuperació de peixos
migradors i millora de la gestió
al tram final del riu Ebre, i vol ser
un exemple de bones pràctiques
per aplicar a altres trams finals
de rius europeus. Així, s’aplica-
ran un conjunt de mesures

pal·liatives per contribuir a la
millora de la hidromorfologia del
riu potenciant la connectivitat
ecològica del mateix per als pei-
xos migradors (aspectes recollits
a la Directiva d’Infraestructures
Aquàtiques i al Pla de recupera-
ció de l’anguila europea,

El projecte
Life Migratoebre

L’experiència holandesa de la reintroducció de vint exemplars d’esturió
europeu (Acipenser sturio) al Rin va motivar l’estudi de la viabilitat de
fer-ho també a l’Ebre. Es va comprovar que les espècies de peixos anà-
droms (peixos que viuen part de la seua vida entre el mar i el riu) com
l’esturió, la saboga, l’anguila o la llamprea patien un problema de con-
nectivitat ecològica. Les barreres arquitectòniques al tram baix de
l’Ebre impedeixen que els peixos puguen remuntar riu amunt. 

Regulació 1100/2007).
En paral·lel, les inversions es rea-
litzaran sobre espais Natura 2000
i en espècies i hàbitats prioritaris
de conservació, d’acord amb la
Directiva d’Hàbitats tant a nivell
local com regional.
Hi ha aprovat un pressupost de
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Cedida
Esquema tècnic del funcionament d’un ascensor de peixos. 

1.568.574 euros, dels quals, la
Unió Europea, amb el Programa
Life, aportarà fins al 50% i la resta
és aportació directa de cadascun
dels socis del projecte, que són:
l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre
(Idece), el Centre d’Estudis dels
Rius Mediterranis-Museu del Ter
(CERM), el departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DAAM), la Fundació
Catalunya-La Pedrera (FCLP) i
l’Institut per a la Recerca de
Tecnologies Agroalimentàries
(IRTA).

Principals zones d’actuació
L’Ebre, el riu més gran de la
península Ibèrica en termes de
volum (18.217 hm3/any), banya
una sexta part de la superfície de
la Península (88.835 km2) i forma
el quart delta més gran de la
Mediterrània (330 km2). Destaca
el gran valor que ha tingut per a
la Humanitat per la seua disponi-
bilitat d’aigua dolça i terrenys fèr-
tils, i la gran riquesa tant en la
seua flora (amb tàxons amena-
çats com ara el Limonium den-
sissimum i el Limonium giberti)
com en la seua fauna ictiològica
(amb espècies endèmiques com
el fartet i el samaruc) i ornitològi-
ca (amb més de 56.000 parelles
nidificants d’ocells limícoles,
ardeids, anàtides, làrids, etc…).
En concret, l’àmbit del projecte
és el tram inferior del riu Ebre

(des de Flix fins a la desemboca-
dura), el delta de l’Ebre i la costa
marina del Delta; declarats, en
gran part, el 2013, Reserva de la
Biosfera per la UNESCO.

Espècies objectiu del
projecte
Són quatre espècies de peixos
migradors (anàdroms) de la
conca del riu Ebre: l’esturió euro-
peu (Acipenser sturio), actual-
ment extingit a l’Ebre; l’anguila
(Anguilla anguilla), la saboga
(Alosa fallax) i la llamprea
(Petromizon marinus).
Tot i així, algun altre peix anà-
drom –que té el seu cercle vital
entre el mar i les aigües conti-
nentals, com les llisses i el lloba-
rro– també es beneficiarà d’a-
quest projecte, o els musclos de
riu, com ara la nàiade auriculada
(Margaritifera auricularia).

Accions concretes
Les accions per millorar la con-
nectivitat ecològica del riu Ebre
adaptant tots els obstacles
actuals del tram final del riu són:
●● Construcció  d’un elevador de
peixos a l’assut de Xerta. Serà
just a la sortida de la hidroelèctri-
ca i a la vora del canal de la dreta,
que connectarà amb l’Ebre
amunt de la presa i l’assut.
●● Construcció d’una rampa per a
peixos a l’assut d’Ascó, que

(continua a la pàgina següent)



també servirà per a la navegació
de piragües, caiacs, etc…
●● Adaptar el funcionament de
les rescloses de navegació de
Flix i Xerta amb la idea que fun-
cionen com a pas regular dels
peixos riu amunt.
D’altra banda, per a la reintro-
ducció i seguiment de l’esturió
europeu a l’Ebre, les actuacions
a fer són:
●● Alliberament d’esturions
(Acipenser sturio) i fer-ne segui-
ment. Prèviament s’identifiquen
les principals àrees de fresa a
l’Ebre d’aquesta espècie.
Hi ha contactes amb el Centre de
reproducció d’Esturions a França
(Migado) i amb el govern de la
regió d’Aquitània per formalitzar
aquesta donació d’exemplars
per fer-ne el seguiments a l’Ebre.
Es treballa per poder-ho materia-
litzar la primavera del 2016. 
Finalment, hi haurà accions d’in-
formació i sensibilització ciuta-

M. Cebolla

L’esturió, un dels principals protagonistes del Life. 
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(ve de la pàgina anterior)

Li agradava conduir i cada dia
baixava de Falset, això sí,
anotant els quilòmetres, el
temps i no sé què més! Ell

tenia el seu peculiar sistema
de ser ordenat: “jo ho guardo
i sé que ho tinc…, però a la
meuva manera” i es posava a
riure. Havia de recórrer molts
quilòmetres amunt i avall,
però ell sempre tornava a
Falset , al seu poble, a casa
seua.
Àngel sempre sabia el sant
del dia. El passat 9 de juliol
(Santa Verònica de Giuliani) el
seu cor es va aturar, però la
seua ànima i la seua força
continuen vives. La seua bon-
dat, les vivències i els seus
ideals estem segurs que l’han
portat a viure una nova vida
plena de felicitat.
Àngel, t’ho mereixes! L’Escola
del Parc i tots els teus com-
panys de “faena” et recorda-
rem sovint. 

que la majoria de la gent no
sabem fer. Li sobtava l’humor
i l’espontaneïtat de la gent del
Delta, però s’ho passava bé.

Durant molts d’anys, Àngel
de Falset ha sigut el treballa-
dor més vinculat a l’Escola
del Parc, ha donat caràcter
propi a les activitats que rea-
litzem tant a l’aula com al
camp. Li agradava fer arribar
als participants el seu missat-
ge, que l’escoltessen i  aprofi-
tessen l’oportunitat que
tenien de viatjar  i descobrir
espais nous. Volia entusias-
mar-los amb l’observació de
la natura, feia ús del seu
extens bagatge cultural i rela-
cionava sempre el que veien
amb el que ja coneixien. Per
això ell preguntava i pregun-
tava: “d’on sou? Ah! Al costat
de…, també hi ha un castell,
veritat?” Coneixia Catalunya
molt bé, la seua estimada
Catalunya! Aconseguia moti-

var i feia participar  tothom:
“com et dius?“. Li era neces-
sari saber els noms de la
gent, i el bo és que els recor-
dava tots!
El treball per a Àngel era molt
important, ho donava tot amb
una energia exemplar.
Sempre arribava just, però
per plegar mai se li feia hora.
No li agradaven els comiats i
no sabia mai com acabar-ho.
Una persona entranyable,
poc amic de “romanços”
(com ell deia), extravertit  i
reservat, crític i tolerant,
ordenat i caòtic, rebel i dòcil,
estalviador però molt gene-
rós, també molt llépol! Sovint
s’interessava i et preguntava,
escoltava pacientment el que
deies; al contrari, gairebé mai
parlava d’ell, Àngel feia el

En record d’Àngel de Falset, “lo nostre Àngel” L’Escola del Parc

dana, com ara:
●● Exposició itinerant sobre el riu
Ebre que està elaborant el
Museu de les Terres de l’Ebre.
Començarà la seua itinerància la
primavera del 2016.
●●  Paral·lelament a la itinerància
d’aquesta exposició es faran
activitats educatives per als
escolars que la visiten al seu
municipi.
●●  Creació d’un centre per a visi-
tants on visualitzar en directe,
amb pantalles, el pas dels peixos
pels diferents dispositius de pas,
especialment per l’elevador de
peixos a l’assut de Xerta.
●●  Xarxa de voluntaris de l’Ebre
en què treballa activament el
Grup de Natura Freixe i tracta
d’estar present a fires, festes i
actes que tinguen com a prota-
gonisme el riu Ebre. A més a
més, es fan visites a tots els
municipis de l’Ebre i les seues
entitats vinculades al riu per
informar la seua base social de
l’abast del projecte i la necessitat

d’involucrar tothom en la creació
d’una xarxa d’informadors que
ajude a conèixer i fer seguiment
de l’estat de la població de pei-
xos al riu. Així mateix, s’involu-
cra la població en accions de
voluntariat en els diferents actes
que es facen al riu: allibera-
ments, neteges, pesques, etc…
●●  Conferències al llarg del pro-
jecte amb presència als princi-
pals esdeveniments nacionals i
internacionals on es presenta i
s’explica el projecte Life
Migratoebre. Hem estat presents
al Fish Passage Conference, a
Groningen (Holanda); al semina-
ri Compromís i prevenció de
conflictes a la conservació de la
natura (Projecte LIFE+Meadow
Birds), a Hamburg (Alemanya) i
hem organitzat el Dia Mundial
del Peix Viatger amb activitats
per a tothom a Flix i a
MónNatura Delta.
Darrerament hem estat presents
a la 6a Baixada Vogant per l’Ebre
que organitza l’Idece cada any.

●●  Hi ha prevista una conferència
final del projecte en què s’expo-
saran els resultats obtinguts
durant aquests 4 anys. Estarà
oberta a tothom i es convidarà
especialment totes les entitats
que participen en el maneig i
usos del riu.
Totes aquestes accions i informa-

ció amb més ampliació de
detalls i fotografies les podeu
trobar actualitzades al web del
projecte (www.migratoebre.eu),
on també trobareu un clarifica-
dor vídeo explicatiu. També ens
podeu seguir de prop a
Facebook, Twiter i Instagram. 

Redacció


