IDECE

Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre

L’IDECE rep gairebé 800.000 euros de la Unió Europa pel projecte LIFE+ Nature:
MIGRATOEBRE
Millorar la connectivitat ecològica de la part baix del riu i recuperar poblacions sanes de peixos
migratoris, principals objectius del projecte.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha rebut la Unió Europea
784.289 euros per desenvolupar el projecte LIFE+ Nature: MIGRATOEBRE, que té un pressupost
de 1.568.574€ i que s’ha de dur a terme els propers quatre anys. Una adjudicació que posa de
relleu “la bona feina per tots el implicats i demostra que conjuntament s’aconsegueixen grans fites,
ja que la Unió Europea l’any 2012, va concedir 248 projectes, d’aquests 97 a l’Estat espanyol i
només 11 en la categoria d’aquest que ens han adjudicat en la convocatòria de 2013” – ha
ressaltat en la presentació el director de l’IDECE, Jordi Borràs.
MIGRATOEBRE té com a principal objectiu la recuperació de l’esturió, així com la millora de les
poblacions d’anguila, llamprea i saboga al tram final del riu Ebre i, alhora, fomentar la restauració
de la connectivitat ecològic d’aquest tram de riu.
En aquest sentit, el projecte preveu establir millores en la gestió de les comportes per a navegació:
a l’Assut de Xerta, la instal•lació d’un ascensor de peixos, amb capacitat suficient per a tot tipus de
mides; a l’Assut d’Ascó es preveu instal•lar una rampa, que també s’aprofitaria per al pas de
piragües; mentre que a Flix es treballa per posar de nou en funcionament la resclosa existent que
també podria aprofitar-se a nivell turístic, “en aquest cas, necessitarem la col•laboració de
l’empresa, amb qui estem buscant complicitats però, tenint en compte la implicació obtinguda fins
ara per tots els agents, agricultors, pescadors, gestors de l’aigua, de companyies elèctriques,
agents turistes i autoritats regionals i locals, creiem serà viable” – ha explicat Jordi Borràs.
Al mateix temps, el projecte preveu esdevenir exemplar i promoure progressivament una millora
integral de la connectivitat ecològica la conjunt de la conca, així en una segona fase, a llarg
termini, es podria plantejar actuar a les preses de Riba-roja, per connectar el tram final de l’Ebre
amb un afluent molt important, el Segre, i a Mequinensa, per connectar amb el tram mitjà de la
conca.
Entre les principals actuacions previstes hi ha les millores en la gestió de comportes i nous
dispositius de pas per a peixos; dissenyar una campanya de comunicació per al públic i per als
pagesos, pescadors professionals i esportius; executar un pla d’implicació ciutadana amb actes
com la commemoració del “Dia Internacional del Peix viatger” el 24 de maig i, un dels darrers
passos del projecte, serà la reintroducció de l’esturió europeu amb alliberaments experimentals al
tram final de l’Ebre, riu avall de l’Assut de Xerta i també entre la presa de Flix i Ascó.
El projecte MIGRATOEBRE és coordinat i liderat per l’IDECE i té com a socis beneficiaris el la
Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural; la Fundació Catalunya-Pedrera; la Fundació Privada del Museu del Ter
(CERM) i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA). A més, compta amb la
col•laboració del Parc Natural Delta, la Reserva Natural de Sebes i el Museu de les Terres de
l’Ebre, a més del suport dels ajuntaments de Xerta, Ascó i Flix; el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), Associació Nuclear Ascó-Vandellòs i la Hidroelèctrica de Xerta SL, i l’IRSTEA de
l’Estat francès.
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