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1.

INTRODUCCIÓ

L’any 1971, la UNESCO va crear la figura de Reserva Mundial de la Biosfera en el marc del Programa MaB (Home i
Biosfera). Inicialment, les primeres Reserves es podien assimilar a una xarxa suficientment representativa dels millors i
més valuosos Parcs Nacionals del món. Va ser l’any 1995, poc desprès de la Cimera de Rio, quan es va reformular el
concepte de Reserva de Biosfera, ressaltant la importància de les comunitats locals i de l’activitat socioeconòmica
desenvolupada en aquells territoris. Aquesta nova estratègia, anomenada Estratègia de Sevilla, aprofundia en el concepte
de sostenibilitat i insistia en el paper de les Reserves en l’àmbit de la recerca i la transferència de coneixements.
D’aleshores, les Reserves han evolucionat fins convertir‐se en territoris pilot, en laboratoris a gran escala de
desenvolupament sostenible, treballant en xarxa a nivell mundial i intercanviant activament diferents experiències.
En aquest sentit, les Reserves de la Biosfera tenen assignades tres funcions que s’articulen sobre l’harmonització de la
conservació del patrimoni natural i cultural i el desenvolupament econòmic sostenible. En l’esquema, la conservació de la
natura i el de la cultura és un dels costats de la balança i la promoció del desenvolupament de les poblacions locals es
situa en l’altre costat, essent ambdós components igual d’importants i necessaris. La tercera funció, descrita com suport
logístic, consisteix en concretar els mitjans per portar a terme investigacions sobre la interacció de les activitats humanes
amb el medi natural, desenvolupar actuacions de formació, capacitació i sensibilització, per difondre els avenços de la
trajectòria de la Reserva i contribuir al flux d’intercanvi i comunicació en el sí de les xarxes de les que forma part.

A les Terres de l’Ebre s’han donat les circumstàncies per ser Reserva de la Biosfera. Gràcies a la seva situació
biogeogràfica i al seu variat relleu existeix una gran diversitat d’ecosistemes, hàbitats i espècies i el 35 % del territori està
inclòs en la Xarxa Natura 2000. No obstant això, en la designació a l’any 2013 de Terres de l’Ebre com a Reserva, la
UNESCO no només ha tingut en consideració el patrimoni natural i la qualitat dels seus paisatges, sinó que també ha
valorat els esforços que la societat ebrenca i les administracions locals efectuen en l’àmbit de la sostenibilitat: des de la
defensa i protecció del riu Ebre fins l’estalvi energètic, des de la recollida selectiva fins l’educació i la comunicació
ambiental. En definitiva, s’ha destacat el compromís dels principals actors territorials amb les polítiques que aposten de
forma clara pels valors de la sostenibilitat i de l’eficiència en l’ús dels recursos.
Així doncs, cal considerar a la Reserva de Biosfera de Terres de l’Ebre com un projecte arrelat a la realitat ambiental del
territori però amb una clara vocació socioeconòmica; neix amb l’ànim de convertir‐se en un projecte estratègic per a les
Terres de l’Ebre. En un context de manca de projectes que posin en valor les potencialitats latents del territori, la Reserva
pot esdevenir l’instrument que ajudi a vertebrar iniciatives econòmiques per superar l’estancament, el pessimisme i el
desencís que transversalment afecta a part de la societat ebrenca actual. A Terres de l’Ebre existeix una percepció molt
arrelada de insuficient desenvolupament, de perifèria de la perifèria que contrasta amb els seus potencials. La Reserva,
lluny de suposar un obstacle, ha de ser percebuda per la població local com un instrument potent de regeneració
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territorial, actuant com un veritable revulsiu. En aquest sentit, la candidatura de Terres de l’Ebre a Reserva de la Biosfera
tenia per objectius, els següents:
•

•

•

•

Superar el debat estèril entre conservació del patrimoni i progrés social i econòmic, que al segle XXI no te cap
sentit. Els valors del territori (ambientals, culturals, ...) han de contribuir a crear una economia i una societat
amb valors; una economia diversificada i equilibradora socialment i territorialment. S’ha demostrat en diverses
Reserves de la Biosfera que l’impacte socioeconòmic de la seva declaració ha estat positiu, amb un augment de
renda de la població, una estabilització de la població i un augment de l’ocupació.
Esdevenir un projecte territorialment cohesionador i ser una de les iniciatives que abasten les quatre
comarques i que tenen com a finalitat construir proactivament una identitat territorial que ha estat adquirida
molt recentment en part com a conseqüència de la mobilització social contra el Pla Hidrològic.
Incrementar la visibilitat a les Terres de l’Ebre en el mapa del món i obtenir un reconeixement internacional que
aporti al territori les seves necessàries dosis d’autoestima per adquirir consciencia de les potencialitats dels
recursos endògens del territori, tant materials com socials.
Fomentar l’economia del coneixement i contribuir a la creació de llocs de treball qualificats, a consolidar
iniciatives destinades a la recerca, a la divulgació i a la difusió del coneixement. Un projecte que ajudi a captar
inversió i a retenir el talent dels joves ebrencs.

Per tot això, la Reserva de la Biosfera és un projecte col∙lectiu, destinat a sumar; basat en una visió integral del territori i
en una visió sinèrgica de les activitats socioeconòmiques existents. Contextualitza moltes actuacions que ja es porten a
terme i d’altres que s’iniciaran, dotant‐les d’un fil argumental, d’un relat global. Només aquells territoris amb un relat
propi, amb una potent personalitat, amb una forta singularització tindran més oportunitats en el marc de l’economia
global. Per trobar objectius que ens projecten cap el futur i que ens integrin amb garanties d’èxit en un entorn globalitzat
és important mantenir cap i cor arrelats al territori. La Reserva ha d’actuar de tractor territorial i d’atractor de iniciatives,
ha de esdevenir guia dins la boira banalitzadora i uniformitzadora de la globalització low cost.
Un territori endreçat, un territori ordenat i de qualitat, connectat a la resta del món i alhora plenament identificat i
identificable amb les seves arrels, aporta valor afegit a la seva estructura econòmica. Paisatges i territoris són
construccions socials, són producte resultant de la integració entre el medi físic i natural amb l’activitat humana al llarg de
la història; calmosa i dura en el passat, vertiginosa en l’actualitat. Per això, freqüentment es parla dels paisatges
construïts, dels paisatges creats, dels territoris en construcció, més objectes de les ciències socials que de les ciències
naturals, per ressaltar el protagonisme social en la conformació dels seus propis entorns. A les Terres de l’Ebre, fins i tot
és pot parlar dels paisatges recreats, aquells que han estat construïts amb la minuciositat del pagès (durant segles els
veritables constructors dels territoris) fins al darrer detall, aquells paisatges que permeten recrear la mirada i gaudir de
l’ordre i la lògica de la seva estructura, de la magnifica varietat i disposició dels seus components. El territori i els seus
valors esdevenen, d’aquesta manera, actius fonamentals per a la societat.
És important disposar d’una imatge de marca que aporti valor afegit a productes i serveis. Però la marca ha de tenir un
contingut, una ànima, un discurs. A Terres de l’Ebre hi ha molts i bons arguments per construir aquest relat territorial. En
això la Reserva de la Biosfera ens pot ajudar, és un projecte per transcendir des de l’àmbit local al global. Un projecte que
vol impulsar la cultura de la cooperació, conscients que des de la cooperació en l’àmbit local es podrà competir a nivell
global. Una cooperació creativa i proactiva, basada en identificar i sumar les oportunitats del territori i les fortaleses dels
seus actors en front d’una competitivitat sovint basada en aprofitar les debilitats dels demes. Oferir productes i serveis
amb qualitat i singularitat abans que competir en preu. Cal que Terres de l’Ebre cregui en les seves possibilitats per a que
els demés puguin creure en les Terres de l’Ebre.
Aquest Pla d’Acció esta redactat amb la finalitat de que la Reserva pugui ajudar a les Terres de l’Ebre a superar els seus
reptes. De la implementació del Pla dependrà que la Reserva sigui un instrument important de construcció territorial on
acció i reflexió van de la mà de forma indestriable o sigui una designació que envellirà ràpidament desprès d’un breu
pirotècnia mediàtica. En tot cas, la Reserva serà lo que la societat ebrenca vulgui; va sorgir d’un compromís voluntari del
territori però només serà útil si aquest compromís és revalida permanentment.
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2. CONTEXT TERRITORIAL I ECOSOCIAL.
El 27 de maig de 2013, en el marc de la 25ena Reunió del Consell Internacional de Coordinació del Programa L’Home i la
Biosfera (MaB) de l’UNESCO, es va aprovar la declaració de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre (RdBTE) amb la
candidatura EbreBiosfera.
La RdBTE engloba un total de 45 municipis de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta. Cobreix
una superfície de 287.552,77 hectàrees terres i 80.617,19 hectàrees marítimes, que sumen un total de 368.169,96
hectàrees, i que la converteix en la segona Reserva de la Biosfera en superfície de l’Estat.
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La Reserva esta situada en el nord‐est peninsular, en el tram final de la vall de l'Ebre, i equidistant dels grans centres
metropolitans (Barcelona, València i Saragossa). Abasta bona part de les quatre comarques del sud de Catalunya, 45
municipis amb un total aproximat de 180.000 habitants.
En termes de patrimoni natural, la RdBTE, contribueix aportant una reveladora quota de biodiversitat al seu entorn
geogràfic. Dins dels seus més de 360.000 hectàrees, de les quals més de 80.000 són marines, el territori passa del nivell
del mar a, en poc més de 30 km, relleus característics dels 1.500 m d'altitud. Conseqüentment, gairebé el 35% de
l'extensió terrestre de la Reserva es troba sota la tutela de la figura de protecció del Pla d'Espais d'Interès Natural (àrees
LIC, ZEPA i Xarxa Natura 2000) i existeixen dos parcs naturals (el Parc Natural del Delta de l’Ebre des del 1983 i el Parc
Natural dels Ports declarat el 2001), garantint així la conservació d'aquest patrimoni natural.
En aquest context, la RdBTE comprèn un rang molt ampli d'ecosistemes, i per tant té associada una biodiversitat
destacada. Trobem des d’hàbitats típicament mediterranis formats per un mosaic de boscos d’espècies escleròfil∙les (de
pins i alzines), matollars, praderies i camps de cultius, els hàbitats de fagedes i boscos pi roig acompanyat de boixerola,
fins els hàbitats litorals hipersalins del Delta de l'Ebre i les seves badies de gran productivitat biològica. Els paisatges de la
RdBTE són heterogenis, fruit de la natura del terreny, la geomorfologia, i també de les activitats humanes que des de fa
segles es venen desenvolupant. L’evolució del Delta de l’Ebre és un clar exemple de les dinàmiques naturals, humanes i
del paisatge.
El divers mosaic de sistemes ecològics existent en Terres de l’Ebre queda perfectament representats pels quatre sectors
nucli de la Reserva de Biosfera: el massís dels Ports, el Delta, la serra de Cardó i el nucli marítim. En ells abunden espècies
endèmiques o molt rares en el context regional i que per això estan incloses als corresponents catàlegs d'espècies
amenaçades regionals i protegides mitjançant directrius europees.
Encara així, Terres de l’Ebre és més que un territori amb un extraordinari patrimoni natural, és un espai habitat des
d'antic. A cada moment històric, diferents cultures han aportat la seva singular manera de relacionar‐se amb l'entorn,
contribuint a un vastíssim patrimoni cultural i etnològic i a la creació de paisatges culturals de primer ordre que
contribueixen a la identitat col∙lectiva del territori. Terres de l’Ebre, un dels territoris més agraris de Catalunya. Destaca el
cultiu de l'olivar en tota la zona de secà, sent el cultiu més representatiu del territori i que ha condicionat de forma
significativa els paisatges de tot l'àmbit. La seva extensió pels vessants de les muntanyes es va fer amb l'enorme esforç de
l'abancalament i la protecció d'una extensa xarxa de murs construïts amb pedra seca que encara perduren avui dia.
D'altra banda, el cultiu de la vinya a la comarca de la Terra Alta, crea uns paisatges agroforestals en mosaic de gran
singularitat i rellevància. La importància d'aquests cultius no només és econòmica sinó que compleixen funcions
ambientals fonamentals: conformen hàbitats per a l'alimentació d'un gran nombre d'espècies i configuren els límits
externs de les zones protegides i dels espais forestals amb la qual cosa també constitueixen espais decisius en la
fragmentació del continu forestal i en la prevenció d'incendis.
Els arrossars del delta de l’Ebre constitueixen, per la seva banda, el paradigma de la intervenció humana i de la creació
d'un complex agrosistema amb importants conseqüències en l'entorn natural. La transformació agrària del Delta va tenir
com resultat la desaparició d'importants superfícies d'hàbitats naturals; però, tanmateix, va comportar el
desenvolupament del cultiu de l'arròs, responsable últim de l'actual funcionament hidrològic del Delta i que, per si
mateix, és el generador d'una important oferta tròfica de la qual s'aprofiten gran nombre d'espècies, algunes
significatives des del punt de vista de la conservació. Tots aquests cultius i la indústria agroalimentària associada a ells,
constitueixen un dels pilars més significatius de l'economia de Terres de l’Ebre. Aquesta agricultura es caracteritza per la
qualitat i implicació mediambiental i identitària amb Denominacions d'Origen Protegides (DOP) per a l'oli d'oliva, per a la
producció de vi i per a l'arròs del Delta i una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) per a les mandarines clementines.
La propietat forestal presenta un elevat percentatge de titularitat pública, una part significativa de la qual és municipal i
disposen de figures d'ordenació vigents amb un nivell elevat d'execució dels treballs de gestió forestal i prevenció
d'incendis programats. D'altra banda, la implicació de la societat amb la lluita contra els incendis forestals es reflecteix en
l’existència de nombroses Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), organitzades en el 60% dels municipis de la Reserva i
amb la consolidació de petites empreses locals dedicades a la comercialització de productes forestals com la biomassa.
Coincidint amb la diversa matriu biofísica del territori hi ha una gran varietat d'actius turístics. N’hi ha d'índole natura: el
Parc Natural dels Ports, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, el riu Ebre navegable o la pesca fluvial). D’altres són
paisatgístics com les rutes per diferents zones d'interès: com el camí de Sant Jaume, el camí natural dl Ebre o la via verda
de Val de Zafán. També hi ha actius relacionats amb l’activitat agrària i agroalimentària com l’agroturisme, el turisme
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enològic i el gastronòmic) o amb el patrimoni cultural com els elements d'art rupestre, els poblats i les necròpolis
ibèriques i romanes; les torres de defensa i fortaleses; els escenaris de la Batalla de l'Ebre, l arquitectura religiosa, els
conjunts urbans i l’arquitectura civil, l’arquitectura i les construccions tradicionals i les festes populars i folklore, entre
molts altres.
Referent a l'educació i sensibilització ambiental cal destacar una oferta educativa molt consolidada en matèria de
sostenibilitat, el màxim exponent de la qual és el Camp d'Aprenentatge del Delta a St. Carles de la Ràpita. Al seu torn, hi
ha set centres reconeguts en Terres de l’Ebre adscrites al Cens d'Entitats d'Educació Ambiental de la Generalitat de
Catalunya que duen a terme la tasca d'implementar diferents programes d'educació sobre el medi ambient del territori.
D'altra banda, l'aposta de la societat civil i les seves administracions per la investigació, la capacitació i la transferència
tecnològica, s'ha fet visible en la creació i consolidació de cinc centres d'investigació i desenvolupament tecnològic. Una
aposta clara que competeix a diferents àrees del coneixement molt relacionades amb les necessitats i especificitats de les
Terres de l’Ebre: canvi climàtic, tecnologia ambiental industrial, energies renovables, transferència tecnològica als sectors
agrícola i pesquer, i economia sostenible. En aquests centres i institucions de recerca es treballa en més d’un centenar de
projectes anuals, produïts per un grup de més de 80 investigadors permanents i entre 200 i 400 contractats en funció del
projecte. Cada any en l’àmbit territorial de la Reserva es produeixen entre 5 i 10 tesis doctorals; es generen centenars de
publicacions científiques, tècniques i/o divulgatives i es participa en diverses jornades, congressos, simposis nacionals i
internacionals. Les institucions d'investigació col∙laboren i treballen en xarxes (nacionals i internacionals) amb diverses
universitats, departaments governamentals i centres o grups d'investigació a nivell nacional i internacional.
Més enllà de la investigació científic‐tecnològica, també hi ha recerca i capacitació en l'àmbit de les ciències socials,
econòmiques i humanístiques. La Càtedra d'Economia Local i Regional del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat
Rovira i Virgili ofereix als agents del territori serveis de transferència del coneixement en l'àmbit de l'economia.
Finalment, l'acció d'investigació humanística (arqueologia, història, etnogràfica, etc.), és promoguda en gran part pel
Departament de Cultura de la Generalitat. En aquest context, cal destacar el paper coordinador del Museu dels Terres de
l’Ebre a Amposta i de l’Institut Ramón Muntaner i el treball dels diferents Centres d'Estudis comarcals i locals com
dinamitzadors del coneixement entorn el patrimoni cultural ebrenc.
Un dels aspectes més valorats per la UNESCO en la candidatura de Terres de l’Ebre a Reserva de la Biosfera va estar el clar
compromís de les institucions locals de Terres de l’Ebre amb les polítiques de sostenibilitat que, des de fa anys,
desenvolupen projectes i estratègies destinats a la conservació dels principals vectors ambientals. Actuacions que són
possibles gràcies al marc normatiu en material ambiental, tant europeu com estatal, com d’una manera molt destacada el
marc desplegat per la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, és important ressaltar l'elevat grau de concertació i
col∙laboració existent entre els diferents municipis mitjançant la figura administrativa dels Consells Comarcals. Aquests
permeten una gestió efectiva dels principals paràmetres ambientals dotant‐los d’una economia d’escala i d’una
necessària perspectiva supramunicipal que assegura la viabilitat econòmica i tècnica dels projectes executats.
No obstant tot això, la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre ha d'afrontar els reptes i les problemàtiques que
conformen la seva realitat actual. Malgrat ser una de les Reserves amb més habitants de l'Estat, té una baixa densitat
poblacional amb una distribució desigual i amb un desenvolupament econòmic intraterritorial també molt irregular i poc
equilibrat. Les dues comarques litorals, Baix Ebre i Montsià, tenen major població i una economia més diversificada i les
comarques de l’interior, Terra Alta i Ribera d’Ebre, tenen més dificultats per fixar la població, amb una gran especialització
econòmica, agrícola en la primera i energètic en la segona. En general, la implantació industrial és baixa, així com el
desenvolupament de serveis avançats i de teixit productiu privat. La falta de relleu generacional en el sector primari a
causa dels baixos preus del producte produeix l'abandó dels cultius (olivera, ametlla, garrofer, avellaner, etc.) i de la
ramaderia extensiva (cabra i ovella). Els pagesos i ramaders que es mantenen en el sector depenen excessivament de les
ajudes comunitàries agrícoles i continuen sense donar un valor afegit als seus productes.
Pel que fa a la conservació dels ecosistemes i paisatges, malgrat el nivell de protecció existent, alguns dels ecosistemes
més emblemàtics es troben en perill. El cas més clar és el Delta, la vall inferior de l’Ebre i la seva desembocadura, que es
troba sensiblement alterat per causes antròpiques locals i el canvi global. Des dels anys 60, l'aportació de sediments s'ha
reduït dràsticament a causa de la construcció dels embassis aigües a dalt que tenen un efecte de retenció de sediments. A
la problemàtica dels embassaments se li afegeix l'augment del regadiu a tota la conca que redueix els cabals i disminueix
la qualitat de l'aigua. Lo qual també incrementa la persistència i el grau de intrusió de la falca salina en el tram últim del
riu. D'altra banda, l'efecte de subsidència o compactació natural dels sediments i el seu enfonsament progressiu,
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combinat amb l'augment del nivell del mar a causa del canvi global, provoca la regressió de la línia de costa i la pèrdua
d'espais naturals de la zona nucli de la RdBTE. El canvi global afavoreix també la presència d'espècies invasores en els
àmbits fluvial i deltaic amb la consegüent afectació a les espècies autòctones i a l'activitat humana associada. Totes
aquestes circumstàncies posen en risc no solament el futur de la plataforma deltaica sinó també el futur de les 55.000
persones que resideixen en ella.
Els espais forestals de la RdBTE per les seves condicions biogeogràfiques i climàtiques tenen un nivell molt elevat de
vulnerabilitat front els incendis forestals; en aquest sentit, el territori presenta alguna de les zones amb major recurrència
de focs de Catalunya. Actualment, en l’àmbit de la Reserva no hi ha indústria forestal i l'aprofitament fustaner que es
venia fent durant la primera meitat del s. XX va disminuir dràsticament amb la pèrdua de valor dels productes forestals
general a tot el país en aquestes darreres dècades. Així doncs, la falta de gestió forestal extensiva, la propietat privada
forestal enormement atomitzada i poc ordenada, la falta d'associacionisme forestal mitjançant associacions de
propietaris, la falta d'una figura de gestió de la zona nucli delimitada per les serres de Cardó‐Boix o la falta de
finançament als parcs naturals i les zones amb figura de protecció, són algunes de les debilitats a les quals s'enfronta la
gestió dels espais naturals a la RdBTE.
A l’entorn del patrimoni natural de la Reserva, s'ha d'impulsar la gestió dels espais i béns naturals, amb especial èmfasi als
espais que compten amb alguna figura de protecció. En primer terme, s'ha d'avaluar l'estat actual dels valors naturals i les
amenaces sobre aquest patrimoni, no solament amb figura especial de protecció sinó també aquelles que no ho són però
que estan integrats a la Xarxa Natura 2000. Seguidament s'han d'elaborar i implementar els instruments que permetin la
seva planificació i gestió que han de permetre definir les actuacions a desenvolupar per afrontar els diferents
problemàtiques i amenaces com el canvi global, les espècies invasores, etc. Aquesta planificació i gestió ha
d'harmonitzar‐se amb la planificació territorial, sectorial i urbanística ja existent per així garantir la coherència entre els
diferents instruments presents en la RdBTE. Mitjançant aquesta coordinació s'ha d'aconseguir la millora del paisatge com
a eina de qualitat territorial, implementant les actuacions previstes i planificades en documents ja redactats així com
adaptar els nous documents amb una visió integral del territori. Unes actuacions que han de permetre impulsar els
elements d'alt valor paisatgístic i característics de la RdBTE i conservar i rehabilitar el patrimoni material i immaterial
present en la Reserva.
Un patrimoni que en determinats casos necessita d'una atenció especial pel caràcter que imprimeixen al territori com és
el cas del riu Ebre. Un riu que vertebra socialment i territorial, que dóna nom a la pròpia Reserva i ha de ser abordat des
d’una visió holística que garanteixi la seva funcionalitat ambiental i econòmica, en risc pel per l'amenaça del canvi global i
per la gestió hidrològica del conjunt de la conca.
Per tot això, serà objectiu de la Reserva fer compatibles les polítiques de conservació amb l'impuls socioeconòmic que
canalitzi les bases d'un model econòmic sostenible fonamentat en la mobilització dels recursos endògens (ambientals,
patrimonials i culturals). El sector primari ha d'avançar cap a una agricultura productora d'aliments d'alta qualitat i alhora,
que sigui moderna i respectuosa amb els valors de la RBTE; és un sector necessitat d’accions de millora de la
competitivitat, de noves polítiques comercials que li permetin obrir nous mercats, de fomentar la ramaderia extensiva
així com consolidar i impulsar sectors com l’aqüícola. Tanmateix el turisme té un gran potencial que ha de basar‐se en
l'entorn natural i el patrimoni cultural que li imprimeixi un caràcter propi i d'acord amb la RBTE, respectant i conservant
els recursos naturals. Tot aquest valor afegit ha d’estar canalitzat mitjançant la marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la
Biosfera” que serà el garant de la convergència harmònica del binomi desenvolupament social i econòmic i conservació
dels valors patrimonials del territori.
També en el context dels aspectes socioeconòmics de la Reserva, cal destacar el potencial de l'economia verda i la
bioeconomia. S'han de consolidar els agents públics i privats que a dia d'avui ja són una realitat com l'Agència de l'Energia
de les Terres de l’Ebre, a través de la qual, s'han de fomentar les energies renovables, l'energia distribuïda i les xarxes
intel∙ligents (Smart Grid), així com la racionalització i l'eficiència en el consum, en els diferents àmbits (municipal,
domèstic, comercial, agrícola i industrial), requisits tots ells indispensables en qualsevol societat avançada; com també ho
és la correcta gestió de residus amb alts graus de recuperació i valorització, la promoció del balanç neutre de gasos
d'efecte hivernacle, la millora del cicle de l'aigua, el foment de l'ús de biomassa forestal i agrària i la potenciació dels
serveis i béns ecosistèmics. Aquests serveis ambientals, tant públics com a privats, han de convertir‐se en palanques per
incrementar la competitivitat de l'economia de Terres de l’Ebre i per a la creació de més ocupació i de major qualitat.
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En l'estratègia de sostenibilitat de la RBTE, la investigació i el coneixement, són pilars fonamentals per desenvolupar la
posada en valor dels recursos agraris, naturals i idiosincràtics. Per a tal fi serà necessari consolidar i ampliar els centres
d'investigació i desenvolupament tecnològic de la RBTE, coordinar aquests centres entre ells i fora del territori, crear
sinergies per establir programes d'investigació, formació, captació internacional i demostració del programa MaB, crear
estudis especialitzats en el camp de la producció i distribució d'energia, posant l'accent en les renovables o constituir un
pol de coneixement en matèria de canvi climàtic i en el coneixement i protecció de la biodiversitat i del paper dels
agrosistemes en això. Tot això ha de quedar reflectit en l'agenda estratègica d'investigació de la RBTE i al seu torn, tot
aquest coneixement generat ha de ser transferit als sectors productius, a la població en general i al món científic. Cal,
també, reforçar la capacitat de treball en xarxes nacionals i internacionals dels grups de recerca del territori.
La Reserva de la Biosfera ha de convertir‐se en un lloc d'excel∙lència per a l'aprenentatge en matèria de desenvolupament
sostenible, posant en relleu les potents i complexes interrelacions entre els serveis i les funcions dels ecosistemes i el
benestar i desenvolupament equilibrat tant social com a econòmic. En la RdBTE s'han de desenvolupar estratègies de
comunicació, difusió i educació dirigida als principals actors territorials i a la societat en general, que garanteixi la
transferència de coneixement al conjunt de la societat, l'educació ambiental i la consciència social alhora que es millori la
formació d'experts i administracions en matèria de desenvolupament sostenible.
Aquets reptes ambientals i socials s'han d’afrontar des de la cooperació del conjunt del teixit social. En aquest sentit, la
RdBTE ha de recolzar‐se en el Tercer Sector Ambiental (TSA), consolidant‐ho i enfortint‐ho, creant espais i estratègies de
treball conjunt per aconseguir que la Reserva sigui un instrument transformador de la realitat territorial i ajudi a crear una
societat més inclusiva i cohesionada.
Finalment, la RdBTE ha de dotar‐se de la seva corresponent estructura de governança que permeti la creació d'un entorn
de coordinació i de gestió inclusiu que desplegui accions transparents, alhora, que suma la participació en la programació
i planificació de la Reserva. Tots aquests aspectes es concreten en el present Pla Estratègic de la Reserva de la Biosfera de
Terres de l’Ebre mitjançant la definició d'uns eixos estratègics bàsics que al seu torn defineixin unes determinades línies
d'acció que es desenvolupessin a través de les consegüents accions.
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3.

CONTEXT NORMATIU

Les Reserves de la Biosfera malgrat estar reconegudes per l’ordenament jurídic espanyol al estar vinculades a un
programa de la UNESCO no són figures normatives d’obligat compliment. No obstant això, la designació de Reserva obliga
als territoris i a les administracions que han promogut el seu reconeixement a adoptar de forma voluntària les directrius
que el programa MaB de la UNESCO assigna a aquets instruments de gestió territorial: disposar d’una zonificació
adequada per garantir el compliment de les tres funcions de la Reserva, un Pla de Gestió que esdevingui el full de ruta per
on transitarà la Reserva en un horitzó temporal determinat i dotar‐se d’un òrgan de govern i un model de gestió inclusiu i
participat per la població local que implementi les accions i participi en les diferents xarxes del Programa MaB. Aquestes
directrius estan recollides, també, per la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat on l’estat espanyol fixa els
requisits que han de complir les reserves de la biosfera espanyoles.
Així doncs, aquest document dona compliment a les directrius del Programa MaB de la UNESCO en lo referent a la
disponibilitat del Pla de Gestió, en aquest cas per al període 2016‐20121. En aquest context, el Pla de Gestió de la Reserva
de la Biosfera de Terres de l’Ebre és totalment coherent amb el Marc Estatutari del Programa MaB i amb lo disposat per
l’Estratègia de Sevilla acordada pel Comitè Internacional de Coordinació del Programa, l’any 1995. També dona
compliment a les directrius recollides pel Pla d’Acció de Madrid (PAM, 2000) i, a nivell estatal, pel Pla d’Acció del
Montseny (PAMO, 2010) aprovat per la Red Española de Reservas de la Biosfera i pel Comitè espanyol del Programa MaB.
D’altra Banda, el Pla de Gestió de la RdBTE esta plenament orientat a l’aplicació i a l’efectiu compliment de les directrius
normatives de la legislació catalana, estatal i europea en matèria de sostenibilitat ambiental i de gestió de la biodiversitat
i el patrimoni natural. Es coherent, tanmateix, amb la planificació territorial (PTPTE, 2010) i l’ordenació municipal. També,
s’alinea i desenvolupa la planificació estratègica sectorial en l’àmbit territorial de la Reserva. En aquest context cal citat: el
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), el Pla d’Energia, l’Estratègia Catalana contra el Canvi climàtic, el Programa de
Desenvolupament Rural (PDR 2014‐2020), el Pla Forestal, etc.
Cal destacar que el Pla es contextualitza en l’estratègia Europa 2020 formulada per la Unió Europea i que disposa de
diferents instruments d’aplicació, entre els que destaca el Programa Horizon 2020 i el Programa RIS3. Europa 2020
reformula i actualitza el concepte de desenvolupament t sostenible i posa les bases per a que en l’àmbit europeu el
desenvolupament econòmic sigui sostenible, intel∙ligent i inclusiu.
A Catalunya aquesta estratègia ha esta adoptada i transposada per l’Estratègia Catalunya 2020, aprovada pel Govern de la
Generalitat en 2011. També en l’àmbit català s’estan desenvolupant diferents instrument per a l’aplicació efectiva de
l’estratègia i per vehicular els recursos econòmics europeus on cal destacar el RIS3CAT. En aquest context, la Reserva pot
considerar‐se com un Pla d’Especialització i Competitivitat Territorial o com el context idoni per desenvolupar PECT’s de
caràcter més sectorial donat que en la seva creació han intervingut tant les administracions locals competents com el
teixit socioeconòmic territorial.
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4. LA VISIÓ I LA MISSIÓ. TERRES DE L’EBRE 2023
10 anys desprès de la seva designació, la Reserva estarà plenament consolidada i operativa. Serà considerada com un
projecte col∙lectiu que abastarà la totalitat de l’àmbit territorial de les quatre comarques de l’Ebre català i haurà
contribuït proactivament a l’enfortiment d’una identitat sociopolítica del territori que, malgrat la seva marcada identitat
cultural i històrica, al 2013 encara era feble.
La Reserva haurà ajudat a crear un relat territorial on es posa en valor l’excepcional patrimoni natural, paisatgístic i
cultural de les Terres de l’Ebre, que esdevé un actiu de primeríssim ordre reconegut internacionalment per la UNESCO.
Un territori que per la seva morfologia, la situació biogeogràfica i el compromís social encara acull un patrimoni natural
que, en el context regional, contribueix de manera extraordinària a la conservació de la biodiversitat i dels ecosistemes a
escala global.
Amb l’ajut de la Reserva, aquest patrimoni ha aportat valor afegit a les activitats socials i econòmiques del territori,
convertint‐se en un factor que confereix competitivitat, resiliència, identitat i qualitat als seus productes i serveis en front
la progressiva homogenització induïda per la mundialització i els mercats globals. S’ha fet realitat el propòsit de la
candidatura a Reserva de la Biosfera, que els valors territorials contribueixin a la creació d’una economia i una societat
amb valors, treballant de manera proactiva per incrementar el consens institucional i social vers un desenvolupament
sostenible del territori inspirat en els principis de l’economia verda i circular.
Així doncs, mitjançant la diversificació econòmica i l’impuls de l’economia circular i del coneixement s’ha incrementat
l’ocupació de qualitat i s’ha fixat a part dels joves formats al territori i al seu talent. Terres de l’Ebre ha apostat per una
economia diversificada, basada en la gestió dels recursos endògens del territori i sustentada amb els valors ambientals i
d’equitat social, s’han millorat tots els vectors i paràmetres ambientals i ja s’han donat les primeres passes cap un nou
paradigma energètic renovable i distribuït. La Reserva, d’aquesta manera, suposa una avantatja competitiva respecte
altres territoris.
Tot això s’ha fet des d’una perspectiva integral i holística del territori i amb una visió sinèrgica de les activitats
socioeconòmiques que s´hi donen; mitjançant la creació d’espais de cooperació i de col∙laboració entre els actors
territorials i la societat en general. La Reserva s’ha convertit en un punt de trobada per impulsar un desenvolupament
territorialment equilibrat i socialment just i cohesionador.
Des de la transversalitat de les seves atribucions, la Reserva ha fomentat el debat continuat, la coordinació i la
complementarietat de les administracions locals i les administracions territorials competents amb els agents socials i
econòmics del territori; exercint, si escau, un paper mediador i moderador dels diferents interessos, sectors i visions
existents a Terres de l’Ebre per tal d’ajudar a articular un projecte en comú del territori el més ampli i concertat possible.
Per això s’ha volgut avançar sempre de manera participada i integradora amb el conjunt de la ciutadania i dotar al
territori de models inclusius de govenança, establint espais de trobada estables que propicien el debat crític i el consens
estratègic dels diferents actors territorial.
Durant aquests anys, la Reserva s’ha implicat en la gestió dels espais naturals que no tenen una figura especial de
protecció i ha creat mecanismes de gestió adequats per garantir la biodiversitat, els processos ecològics bàsics i la
qualitat dels seus paisatges. En això ha estat fonamental el suport al treball del Tercer Sector Ambiental i, d’altra banda,
una gestió forestal proactiva, conservativa i alhora compromesa en aportar valor al 50 % del territori. A més, la Reserva
ha reforçat l’acció dels Parcs Naturals de l’àmbit ebrenc oferint‐los un nou context diferent al d’altres espais protegits.
També la agricultura de Terres de l’Ebre conviu de manera més harmònica amb el seu entorn natural, esdevenint matriu
territorial i contribuint a la seva connectivitat. Una agricultura que configura paisatges culturals de gran qualitat i que,
alhora, produeix aliments saludables i de valor gràcies a una agroindústria innovadora i sustentada en el paradigma de
l'economia verda i circular.
En aquest àmbit, la Reserva ha contribuït a reformular una nova ruralitat de les Terres de l’Ebre; arrelada a la seva
tradició agrària però des d’una visió plurifuncional de l’espai rural, de l’activitat agrària i dels seus protagonistes, els
pagesos. Unes Terres de l’Ebre que no es definiran com el rerapaís de ningú sinó que seran la matriu física on s'establirà

13

un diàleg permanent entre territori i ciutats i on una nova economia amb valors i la societat del coneixement arribaran
per igual a tots els ciutadans.
Al 2023, la Reserva ha participat de la construcció d’un nou territori ebrenc per al segle XXI; un territori pensat i fet amb i
per a la gent de les Terres de l’Ebre i que, per això, resulta atractiu per als visitants que volen gaudir de la experiència dels
seu patrimoni natural i cultural; cosa per la qual es dissenyen productes turístics innovadors i singulars, adaptats a la
capacitat d’acollida del territori. Tot plegat ha creat un sector terciari de qualitat, innovador i desestacionalitzat.
I en aquest context, finalment i amb l’esforç de tota la societat ebrenca, el riu Ebre és novament l’eix vertebrador,
identificador i simbòlic del territori i mitjançant una gestió integral s’està mantenint la seva funcionalitat ecològica i
econòmica. Disposant d’un regim de cabals suficient per garantir el subministrament de sediments a la plataforma
deltaica i incrementar la seva resiliència davant els riscos del canvi global.
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5. ESTRUCTURA ESTRATÈGICA DEL PLA.
La Reserva de Biosfera per Terres de l'Ebre és sustenta com a projecte per a vincular propostes per les quatre comarques
de Terres de l’Ebre de manera conjunta. Es desenvoluparan les tres funcions bàsiques que ha d’acotar tota Reserva de la
Biosfera, que són la de conservació, la de desenvolupament i la de suport logístic. La RdBTE té múltiples vocacions:
•

Contribuir a l'impuls de l'actual gestió dels espais i béns naturals i la conservació de la biodiversitat, coordinant i
cohesionant diferents polítiques i plans d'acció i facilitant la disponibilitat de recursos tècnics i econòmics.

•

Integrar la matriu agrària en les polítiques de conservació, perquè aquestes contribueixin a impulsar
socioeconòmicament espais humanitzats protegits per les seves característiques ambientals.

•

Aconseguir millorar la percepció positiva del territori i dels seus valors per tal de generar un major grau d’estima
d’aquests per part de la seva població, i no menys important, de reconeixement de la comunitat internacional.

•

Contribuir al corrent de construir una economia més sostenible, dotar a la societat de mitjans tecnològics i
digitals, dotar a la població de transports públics (i provats) més adequats i eficients, i crear una societat del
coneixement i la transferència.

•

I, finalment, en el context del canvi climàtic, unir esforços en l'estudi i anàlisi pluridisciplinari i transversal, a escala
local, per a la mitigació dels eventuals efectes derivats a les Terres de l'Ebre, un dels territoris més sensibles de la
mediterrània

Per tot això, la Reserva adopta en la concreció de la seva activitat i, en especial, del seu Pla de Gestió dels següents
Principis Bàsics:
Participació proactiva dels principals actors territorials i de la societat en general: Impulsar la participació i la
coordinació de la majoria d'agents territorials amb interessos relacionats amb les funcions de la Reserva, mitjançant la
constitució de Taules, Grups de Treball o Comissions; podran ser tècniques, institucionals o mixtes, seran operatius o de
diagnosi i reflexió, o seran temporals o permanents; la seva constitució i operativitat s'adaptarà a les necessitats de cada
moment i a l'objectiu que es pretengui abordar. D'aquesta manera es crearan espais o punts de trobada periòdics per a
l'intercanvi d'informació, generar coneixement, avaluar estratègies i objectius, etc. Un exemple seria el comitè Avaluador
de la Marca, anteriorment descrit, que per la seva importància estructural i rellevància estratègica ja s'ha constituït de
forma anterior a la implementació del propi Pla de Gestió. Aquests Grups o Comissions desenvoluparan les línies d'acció
disposades al llarg del Pla de Gestió que segueix a continuació. Aquests Grups i Taules poden ser coordinats per persones i
professionals d'entitats i institucions externes a la RdB i en qualsevol cas, la seva dinamització corre a càrrec del COPATE.
En definitiva, la creació d'espais de pensament compartit i la coordinació entre agents socials, administracions,
institucions i la participació ciutadana farà de la RdBTE un lloc de desenvolupament sostenible de ple consens.
Impuls de la Societat i Economia del Coneixement i promoció de la transferència tècnico‐científica: En segon lloc, cal
assegurar també la participació del conjunt de la societat i el seu accés a la informació ambiental per a què la participació
deixi de ser una figura retòrica i es disposi d'una més amplia perspectiva en la presa de decisions. Per aquesta raó, caldrà
habilitar i posar a la disposició dels agents un espai virtual de dades socials, ambientals i econòmiques. La RdBTE vol
introduir‐se al segle XXI de la mà de la tecnologia. Per a això és necessari que la informació generada al voltant dels tres
pilars de la sostenibilitat, social, econòmic i ambiental, pugui ser utilitzada per tercers per millorar la sostenibilitat i
generar economia amb la creació d'aplicacions i serveis. Es busca que l'accés a la informació ajudi a millorar grau de
qualitat territorial i la seva especialització, millori processos industrials i administratius, redueixi les males praxis que
deterioren el medi ambient i permeti la consulta i el seguiment de la sostenibilitat de la RdBTE. Aquesta plataforma
digital serà, per tant, un sistema de dades obertes (Open Data) que combinarà informació alfanumèrica i cartogràfica de
la RdBTE; dissenyada per permetre l'accés a la informació i la seva consulta. El COPATE serà el responsable del
manteniment i actualització dels continguts i de fomentar el seu ús; fent un seguiment de les seves aplicacions sempre
que això sigui possible. Bases de dades i plataformes digitals seran accions freqüents en diferents línies d'acció al llarg
d'aquest Pla Estratègic.
Harmonització i Cooperació Territorial: Fomentar l'alineament de les polítiques, programes i accions de les
administracions públiques, fundacions públiques i privades i altres associacions amb la finalitat de millorar o aconseguir
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els objectius i accions marcades en aquest Pla de Gestió. És fonamental cohesionar i harmonitzar, en la mesura del
possible, els diferents plans estratègics, plans sectorials i plans d’acció de l'àmbit territorial de Terres de l’Ebre. En aquest
context, adquireix especial rellevància els Plans d'Acció (2015‐2025) de cadascun dels dos Grups d'Acció Local (GAL)
existents en la RdBTE que tenen com objectiu el desenvolupament del PDR en l'àmbit de la Reserva.
Foment del Treball en Xarxa: Garantir i fomentar la participació de la RdBTE a les xarxes autonòmiques, estatals i
internacionals que conformen les Reserves de la Biosfera, impulsant la seva participació en les actualment existents i
participant, si és el cas, de la creació de noves. En aquest sentit adquireixen especial rellevància la Xarxa Espanyola de
Reserves de la Biosfera, la Xarxa Iberoamericana, EuroMaB, la Xarxa d'Illes i Zones Costaneres i Renforus. Esment apart,
pel seu potencial estructural i coordinador, mereix la col∙laboració amb el Centre II de la UNESCO per a Reserves
Mediterrànies, recentment creat a la seu de la Fundació Abertis a Castellet de Foix. També la Reserva ha de participar de
l'impuls i donar suport a la creació d'una Associació Estatal de Reserves de la Biosfera, tot participant de forma proactiva
en les preses de decisió i en els projectes i programes conjunts que es fomentin.
En aquest context, la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre ha d'estar delegada per l'administració local i per la
Generalitat de Catalunya del suficient poder representatiu i d'interlocució davant institucions i organismes competents en
els temes estructurals i de competència de la Reserva.
Finalment, i de manera molt destacada, la Reserva de Terres de l’Ebre i la Reserva de la Biosfera del Montseny han de
intensificar les seves relacions mitjançant un Acord Marc que posi en valor el seu caràcter de territoris laboratori en quan
la implementació de polítiques innovadores de sostenibilitat ambiental, social i econòmica i que pugui incrementar la
seva visibilitat davant de la societat catalana i millorar la interlocució amb el govern de la Generalitat. Aquest Acord Marc
caldrà ampliar‐lo en el cas de la creació d’altres Reserves de la Biosfera a Catalunya.
Adaptació i resiliència en front del Canvi Global: Terres de l’Ebre, especialment el tram inferior o estuari del riu, la
plataforma deltaica i la línia de costa del Delta són un dels territoris del Mediterrani Occidental més sensibles als efectes
del canvi global. Aquesta circumstància es veu agreujada per la subsidència geològica de la plataforma deltaica i per
l’actual gestió de la conca hidrològica del riu Ebre que no garanteix ni el cabal hidrològic ni el cabal sòlid suficient per
contrarestar els efectes negatius de la dinàmica marina a la costa de l’Ebre. En aquest context, la continuïtat física del
Delta està en risc i cal incrementar la resiliència del territori, de les seves poblacions i de les seves activitats als efectes del
canvi global. La Reserva haurà de disposar d’una estratègia concreta a aquestes circumstàncies i promoure o adoptar en
tot moment les accions que es creguin idònies per mitigar els efectes del canvi global.
Multifuncionalitat de l’agricultura en l’àmbit de la Reserva: La realitat agrària de Terres de l’Ebre ha de constituir una de
les principals bases on consolidar el futur social, ambiental i econòmic del territori. En aquest sentit, l’activitat agrària i el
pagès com a principal actor han de tenir el reconeixement de la seva funció tradicional i de les noves funcions que se l’hi
atorguen. A la funció productiva d’aliments de qualitat cal sumar el potencial econòmic lligat a la transformació i
elaboració agroalimentària i que encara està insuficientment desenvolupada. D’altra banda, els espais agraris
contribuixen d’una manera decisiva a la configuració del territori i de la percepció que se’n té, esdevenint un actiu turístic
fonamental. El paper de la matriu agrària com a connector territorial o les possibles funcions que puguin desenvolupar els
diferents equipaments o infraestructures agràries seran objecte de la Reserva.
Redifinició del Marc Territorial: Finalment constituirà un Objectiu Estratègic de gran importància durant el període de
vigència del present Pla de Gestió, la modificació de la delimitació actual de la Reserva de la Biosfera mitjançant els
procediments establerts pel Comitè Internacional de Coordinació del Programa MaB (ICC). En aquest sentit, el requisit
central de les delimitacions és disposar de límits administrativament establerts, cartografiables i normativament
reconeguts. L'actual delimitació exclou a set dels cinquanta‐dos municipis de Terres de l’Ebre, la denominada Ribera
Nord, que l'ICC va considerar no compatible amb els objectius del Programa MaB per la seva proximitat al complex
nuclear d’Ascó. Actualment, aquesta zona exclosa és considerada en alguns projectes com a Zona d'Influència, donada la
impossibilitat i la incoherència de limitar l'execució d'alguns plans, projectes o mesures als límits administratius
municipals. En aquest context i si bé sota els criteris de l'ICC resultarà impossible la total incorporació de la zona exclosa sí
que cap la possibilitat de plantejar la incorporació, sota criteris de continuïtat i connectivitat, d'aquells espais naturals
protegits i reconeguts per la normativa europea en vigor en tots els municipis exclosos. No obstant això, aquesta
modificació dels límits solament es plantejarà quan la Reserva hagi iniciat i consolidat el seu recorregut, implementat els
primers projectes i accions d’aquest Pla de Gestió i estigui en condicions de demostrar tant a nivell intern com extern la
total operativitat de les seves estructures i el seu compromís amb les funcions i valors del Programa MaB de la UNESCO.
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D'altra banda, en una segona instància, durant el període de referència del Pla de Gestió pot plantejar‐se l'ampliació de la
Reserva a comarques limítrofes de comunitats autònomes veïnes i que comparteixin i expressin la voluntat i el compromís
de seguir el mateix camí de desenvolupament sostenible que presenta aquest Pla. En aquest sentit, durant una fase
significativa del procés de candidatura es va estar treballant coordinadament amb les autoritats locals de la comarca del
Matarranya; finalment la seva decisió va ser posposar, almenys temporalment, la seva participació al Programa MaB.
També la subcomarca de la Tinença de Benifassà (Baix Maestrat) en el Nord de la Comunitat Valenciana podria
incorporar‐se en un futur a la Reserva. Tant una zona com l'altra donarien continuïtat als valors naturals i culturals que
s'articulen a l'entorn del massís del Port, la zona nucli més extensa de la Reserva de Terres de l’Ebre. Finalment, referent
a la zona marina, es podria plantejar en un futur la seva ampliació cap a la Illes Columbretes, això seria coherent amb la
nova proposta del MAGRAMA de zones marines protegides, i hauria de comptar amb l'aprovació, impuls i cooperació
activa del propi Ministeri.
Vigència i Revisió del Pla: El present Pla té un període de vigència fins al 2023, moment en que d’acord amb el reglament
del Programa MaB de la UNESCO correspondrà procedir a la seva avaluació desenal per l’ICC i aquest adoptarà les
recomanacions pertinents per a la continuïtat de la Reserva de la Biosfera. Per aquesta raó, independentment de
l’avaluació bianual coordinada per la Secretaria del Programa MaB España (OAPN ‐ MAGRAMA), la Reserva de la Biosfera
de Terres de l’Ebre farà una avaluació i revisió periòdica i a partir del 2020 una revisió en profunditat de l’actual Pla i del
seu estat d’execució per tal de redactar un nou Pla que pugui estar vigent en la data de revisió de l’ICC i, per tant,
sincronitzat amb el seus calendaris.

D’aquesta manera, per tal de donar compliment efectiu a les tres funcions que el Programa MaB de la UNESCO te
encomanades a les Reserves de la Biosfera i d’acord amb els Criteris Bàsics que inspiren la creació de la RdB de Terres de
l’Ebre, el Pla de Gestió de la Reserva de la Biosfera s’organitza entorn sis Eixos Estratègics que s’enumeren a continuació:
Eix Estratègic 1: Gestió i conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat.‐ L'eix recull les línies d'acció i les
actuacions centrades en el patrimoni natural i la biodiversitat de la RdBTE, orientades a la conservació dels ecosistemes
terrestres i marins i al manteniment de la seva funcionalitat, amb l’objectiu de garantir la prestació dels serveis
ecosistèmics. Aquest eix ha de vetlla per la conservació, la protecció i la gestió dels hàbitats naturals, les espècies
silvestres i el patrimoni geològic. Una gestió capaç d'afrontar les principals amenaces, que fomenti l’estabilitat i la
resiliència dels ecosistemes i per tant seran capaços de proporcionar serveis ambientals, econòmics i socials de forma
efectiva i sostenible. Finalment, es consideren accions, tal com estableix el PAMO_RERB 2009‐2013, que poden
proporcionar una major connectivitat dels espais ecològicament importants i que garanteixin la interconnexió de les tres
zones de la Reserva: nucli, tampó i de transició i altres àmbits territorials de connexió més enllà de la Reserva. Aquest Eix
Estratègic s’estructura en tres objectius: desenvolupament d’instruments normatius; conservació i gestió d’habitats i
biodiversitat i garantir les dinàmiques ecològiques bàsiques:
•
•
•

Desenvolupament dels instruments normatius de planificació amb incidència en el medi natural i la
biodiversitat.
Conservació i gestió de la fauna, flora, hàbitats i altres elements singulars de la RdBTE.
Garantir els processos i la dinàmiques ecològiques en el conjunt de l'àmbit territorial mitjançant la gestió de la
matriu agrària.

Eix estratègic 2: Qualitat territorial i cohesió social.‐ Aquest eix estratègic està destinat a aquelles actuacions de
caràcter més estructural i d'aplicació en el conjunt de l'entorn territorial de la Reserva. En la candidatura es va insistir en
el caràcter transversal de la iniciativa, en una visió sinèrgica i complementària del conjunt d'activitats existents i d'una
visió global del territori que reuneixi els matisos comarcals. Aquesta visió holística i integral de la Reserva es desenvolupa
en el conjunt d’aquest Pla de Gestió, però on més necessari es mostra serà en el desenvolupament de les accions i
mesures contemplades en aquest Eix. D’altra banda, Terres de l’Ebre, malgrat ser un territori amb baixa densitat de
població però amb diferents realitats socioeconòmiques internes, ha de disposar dels mecanismes necessaris que
garanteixin la qualitat de vida dels seus habitants i que els estàndards de benestar que permeten l'accés als serveis
públics (salut, cultura, etc.) siguin els mateixos que a les àrees més urbanes. Per tot això, aquest Eix Estratègic s’articula
en set objectius:.
•

Garantir la coherència entre els instruments de planejament territorial i la RdBTE i els seus objectius.
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•
•
•
•
•
•

Impulsar l'ordenació, la protecció i la gestió dels paisatges i dels seus elements i processos constitutius.
Conservar i rehabilitar el patrimoni cultural i històric i la seva incorporació a la gestió de les polítiques de
desenvolupament territorial.
Consolidar el riu Ebre com a eix vertebrador principal de l'àmbit territorial de la reserva i de les polítiques
associades.
Fomentar l’adaptació al canvi global al territori de la RdBTE.
Contribuir a la millora de la cohesió social en l'àmbit territorial de la RdBTE.
Consolidar i enfortir el tercer sector ambiental (tsa) en l'àmbit de la RdBTE i fomentar la participació ciutadana
en general.

Eix Estratègic 3: Impuls a l'economia.‐ La designació per part de la UNESCO de Terres de l’Ebre com a Reserva Mundial de
la Biosfera és un extraordinari reconeixement a la qualitat ambiental de l'entorn natural i social d'aquest territori i al
compromís dels seus habitants per continuar conservant‐ho mitjançant la formulació de polítiques de desenvolupament
sostenible. Estem doncs davant un territori de qualitat ambiental reconeguda, però que malgrat tot encara no disposa de
mecanismes per poder identificar aquesta qualitat territorial amb la qualitat dels productes que es generen i els serveis
que es presten en el seu àmbit. En tot cas, els sectors econòmics de Terres de l’Ebre que poden tenir un impacte positiu
major per la presència de la Reserva de la Biosfera són aquells sectors tradicionals del territori, agricultura i turisme, que
avui dia estan en plena redefinició i transformació en el context d'uns mercats globals que sovint traslladen les seves
tensions de forma poc previsible als sistemes de producció locals. Paradoxalment, els agricultors de Terres de l’Ebre han
d'estar tant o més pendents de l'evolució de les commodities o de la negociació del TTIP que de la situació meteorològica
o la presència de plagues massives. Per això, és important identificar i singularitzar els productes i els serveis i, en aquest
context, la Reserva pot ser un bon instrument i representar una oportunitat per al sector agrari i en particular per a la
indústria agroalimentària i per al sector dels serveis turístics per guanyar competitivitat, accedir a nous mercats i en
definitiva dinamitzar l'economia territorial amb major valor afegit. Aquest Eix Estratègic s’estructura en 6 objectius:
•
•
•
•
•
•

Impulsar un model agrari productor d'aliments d'alta qualitat, modern, sostenible i respectuós amb els valors de
la reserva, que contribueixi decisivament al desenvolupament rural i a l'equilibri i cohesió territorial.
Promoure la competitivitat de la cadena de valor de productes agroalimentaris de la rdbte, des de la
transformació fins la comercialització.
Fomentar l’agricultura i ramaderia multifuncional per mantenir la rendibilitat agrària compatible amb els
aprofitaments agrosilvopastorals, la millora de la biodiversitat i la conservació dels recursos naturals.
Convertir l'aqüicultura en un sector estratègic en el delta i la costa de l'Ebre.
Fomentar un model turístic de qualitat basat en l'experiència i la interacció amb l'entorn patrimonial.
Land Marqueting Plan.

Eix Estratègic 4: Economia verda, economia circular i bioeconomía.‐ L'Economia Verda serà, amb tota seguretat, un dels
conceptes econòmics que emergiran reforçats de la crisi introduirà profunds canvis, a nivell local i global, en el model
econòmic actual. Per això, per l'incipient desenvolupament que ha tingut en Terres de l’Ebre al llarg dels últims anys i,
sobretot, pel seu enorme potencial en l'impuls econòmic de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre, l'Economia
Verda constitueix un dels eixos estratègics del Pla de Gestió, tractant‐se de forma independent i diferenciada. Aquest
model econòmic està estretament vinculat al territori, la qual cosa pot contribuir a superar (o, com a mínim esmorteir) els
efectes de la crisi global en ser menys dependents i vulnerables de l’exterior. L'estreta relació amb l'entorn natural i els
recursos endògens confereix un caràcter identitari als bens bens i serveis que genera i pot induir una major implicació
dels ciutadans i aportar, d'aquesta forma, valor afegit. Proposa, en definitiva, un nou model econòmic més inclusiu i
resilient que activa els recursos propis del territori; com s'explicitava en la Memòria de Candidatura de la RdBTE que “els
valors del territori contribueixin a generar una societat i una economia amb valors”. Aquest Eix Estratègic s’estructura en
8 Objectius per tal de recollir els principals elements de l’economia verda per a la RdBTE:
•
•
•
•

Fomentar l'ús eficient dels recursos energètics, la implantació d'energies renovables i la millora en la seva
distribució.
Impulsar la gestió i recuperació de residus.
Contribuir a una economia descarbonata, el balanç neutre d'emissions, l’eficiència en l’ús de l’aigua i la creació
de mercats per a productes i serveis amb certificació ambiental.
Gestionar de forma integral el cicle de l'aigua.
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•
•
•
•

Fomentar l'aprofitament sostenible dels productes forestals de la RdBTE.
Fomentar l'ús de la biomassa forestal i agrària.
Potenciar els serveis i béns ecosistèmics.
Impulsar la RdBTE com a Smart Area o territori intel∙ligent

Eix Estratègic 5: Impuls de la investigació, la innovació i la transferència del coneixement en l'àmbit de la RdBTE.‐
D’acord amb el Marc Estatutari del Programa MaB, les Reserves de Biosfera han de servir de forma veritable i eficaç com
a territoris per generar i adquirir coneixement al voltant del desenvolupament sostenible a escala local, regional i global i
per assajar la posada en practica dels coneixements adquirits. En aquest eix, el desenvolupament local sostenible es
considera el marc conceptual útil al voltant del qual articular sinergies entre els actors de la quàdruple hèlix: la comunitat
científica, els responsables i gestors de les administracions locals i la població local, tant pel que fa als seus agents
econòmics com socials. Aquestes sinergies han de permetre crear processos dinàmics d'investigació participativa basada
en la construcció conjunta de coneixements entre investigadors i els principals actors de la comunitat local. En aquest
sentit, els objectius que inspiren les accions d’aquest eix estan alineats amb els objectius de l’estratègia Europa 2020 i de
l’estratègia Catalunya 2020 concretada, pel que fa a les estratègies de recerca i de innovació, pel programa RIS3CAT.
En aquest context, existeixen grans coincidències entre els objectius i les estratègies de l’actual Marc Estratègic Comú i la
missió i els objectius de les Reserves de la Biosfera expressats en els darrers documents estratègics, tant de la xarxa
mundial com de la xarxa espanyola. Així doncs, entre els propòsits per a l’especialització intel∙ligent d’Europa i dels
territoris que en formem part i els objectius de les Reserves de la Biosfera en quant recerca, innovació i transferència del
coneixement s’estableixen uns paral∙lelismes i coincidències que aquest Pla de Gestió ha de mantenir i aprofundir.
D’aquesta manera, entre els instruments que preveu el RIS3CAT estan els projectes d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) que degudament liderats per les administracions locals i dotats de representativitat territorial i massa
crítica poden articular projectes de transformació econòmica del territori en base la R+I. Per la seva banda, l'objectiu 16
del PAMO‐RERB 2009‐2013, considera important que cada Reserva de Biosfera identifiqui una sèrie de programes
d'investigació, subjectes a les característiques i demandes del seu territori i els resultats del qual serveixin per formular
polítiques que responguin a les necessitats reals. Aquí, entre d’altres, podria ser exemplificant l’ estratègia d'investigació
en xarxa al voltant del canvi climàtic que es realitza en l'àmbit de la RdBTE i que a pesar que actualment encara no estan
plenament concertades, els diferents centres es proposen consolidar en termes de col∙laboració activa entre els mateixos:
Observatori de l’Ebre, el Centre de Canvi Climàtic ‐C3 de la URV i la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA. Això
contribuirà, així mateix, al ple compliment de l'objectiu 24 del PAMO‐RERB 2009‐2013, que situa a la investigació a
l’entorn de l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic com un dels principals objectius de les Reserves de la Biosfera. Els
objectius d’aquest Eix son:
•
•
•

Afavorir l'entorn d'innovació i promoure instruments que facilitin la capacitat del territori per generar
coneixement, investigació i innovació.
Fomentar la investigació científica i el coneixement dels actius específics de la RdBTE.
Garantir la transferència del coneixement generat als sectors productius i a la població en general.

Eix Estratègic 6: Comunicació, difusió i educació en la RdBTE.‐ Les Reserves de Biosfera com a instruments de la UNESCO
i en compliment de les funcions del Marc Estatutari, han de convertir‐se en espais per a l'educació i la capacitació
ambiental des de l'experiència pròpia. En el marc dels Programes del Decenni de l'Educació pel Desenvolupament
Sostenible (EDS) de la UNESCO, l'objectiu 21 del PAMO‐RERB 2009‐2013, determina que les Reserves de Biosfera s'han de
convertir en llocs d'excel∙lència per a l'aprenentatge en matèria de desenvolupament sostenible, posant en relleu les
potents i complexes interrelacions entre els serveis i les funcions dels ecosistemes i el benestar i desenvolupament
equilibrat tant social com a econòmic de les comunitats locals. Posteriorment, com a continuació al Decenni d'EDS, el
Programa d'Acció Mundial sobre EDS, concebut com a contribució a l'Agenda post‐2015 per a la transició a la
sostenibilitat, se centra en cinc àmbits d'acció prioritaris, rellevants en aquest Eix Estratègic, entre els quals trobem la
integració de les pràctiques de sostenibilitat en els contextos pedagògics i de capacitació; augmentar les capacitats dels
educadors i formadors, dotar d'autonomia als joves i mobilitzar‐los i instar a les comunitats locals i les autoritats
municipals al fet que elaborin i implementin programes EDS de base comunitària. Aquest Eix Estratègic s’estructura en 4
Objectius que articulen el paper de la Reserva com a territori per a l’educació i capacitació ambiental:
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•
•
•

Definir l'estratègia global de comunicació i de difusió de la RdBTE que tingui en compte la missió, els valors i els
objectius del pla estratègic.
Recopilar, organitzar i difondre els recursos disponibles en el camp de l'educació i la divulgació ambiental de la
RdBTE.
Impulsar programes d'educació per a què la RdBTE es converteixi en un referent d'educació ambiental dirigits a
la població resident i als visitants inspirats en els valors i objectius associats a la Reserva.
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6.

MODEL DE GOVERNANÇA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE TERRES DE L’EBRE.

El Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l’Ebre (COPATE) es va constituir l'any 2014 amb l'objectiu d'agrupar en
una sola estructura administrativa les competències ambientals de caràcter local que fins a aquell moment
desenvolupaven cinc consorcis diferents de l'àmbit territorial de la Reserva. Entre els Consorcis anteriors les
competències dels quals ara estan subsumides pel COPATE estava el Consorci de Serveis Agroambientals de les
comarques del Baix Ebre i del Montsià (CODE) que, entre d’altres actuacions realitzades en els seus 25 anys d'existència,
va estar l'impulsor de la candidatura de Terres de l’Ebre a Reserva de la Biosfera i va exercir les funcions d'Oficina Tècnica
durant els primers mesos de la seva existència. Així doncs, la creació del COPATE no solament es deu a la voluntat de
simplificar i racionalitzar les estructures administratives, donant compliment d'aquesta manera a la Llei ARSAL, sinó que
també aconsegueix reunir sota un mateix òrgan ambiental totes les competències locals en aquesta matèria. D'aquesta
manera s'espera assegurar l'èxit en la implementació dels objectius de la Reserva i garantir la millor aplicació de les
mesures que contempla aquest Pla Estratègic. El COPATE s'estructura en cinc grans àrees de gestió:

•

Àrea de Salubritat Pública, on es reuneixen les competències encaminades a garantir el confort ambiental i les
condicions de salubritat de l'àmbit territorial de la Reserva: el control antilarvari dels culícids en el Delta, el
control de simúlids (mosca negra) en l'Ebre i el control de diferents vectors d'àmbit urbà.
• Àrea de Gestió de Residus, amb competències en la planificació, la gestió de la logística de la recollida selectiva i
el tractament de les diferents fraccions dels residus municipals.
• Àrea d'Assistència Tècnica, on s'adscriu l'agència de l'Energia de Terres de l’Ebre amb competències en
eficiència i diversificació energètica i el Servei de Sanejament d'aigües residuals que en aquests moments
gestiona més de 20 estacions de depuració d'aigües i és competent en el control d'abocaments a la xarxa de
sanejament.
• Àrea d'Entorn Natural i Territori, l’objectiu principal del qual és l'assistència tècnica als municipis en matèria de
gestió forestal, prevenció d'incendis i conservació de la biodiversitat als espais que no disposen d'una figura
especial de protecció.
• Àrea de la Reserva de la Biosfera, que té assignat el paper d'ens gestor de la Reserva i de coordinació de les
altres àrees amb l'objectiu de donar una gestió coherent i sinèrgica de les problemàtiques ambientals del
conjunt del territori.
Així doncs, en els paràgrafs següents es desenvolupa tot el concernent a l'Àrea de Reserva de la Biosfera del COPATE com
a òrgan gestor de la Reserva i es descriu amb detall la definició, la composició, els objectius i les línies d'acció, de cadascun
dels components de la seva governança. En aquest sentit, el model de governança és l'estructura adoptada per
l'organisme de decisió, gestió i consulta de la Reserva. Aquesta estructura vol crear un entorn de coordinació i de gestió
inclusiu que permeti desplegar accions transparents, alhora, que sumi la participació interdisciplinària a la programació i
planificació d'aquesta. Així, de forma esquemàtica, el model de governança té la següent estructura:
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A.‐ Òrgan de gestió. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) és el responsable de planificar,
implementar i comunicar les accions bàsiques per al desenvolupament de la RdBTE. Representa a la RdBTE davant de les
institucions i a les xarxes temàtiques a les que esta adscrita. Fomenta la participació ciutadana, dels agents territorials i de
les institucions associades a través dels instruments que es despleguin per aquesta finalitat. L'organisme de decisió de la
Reserva de la Biosfera és la comissió executiva i té una regulació pròpia i exclusiva dins del COPATE. Aquesta té la missió
de desenvolupar, avaluar i d'establir mecanismes per executar les decisions preses entorn de la RdBTE.
La comissió executiva de la RdBTE està formada pels organismes consorciats i també hi podran estar els membres
associats al COPATE que hagin manifestat explícitament el seu interès per estar‐hi (Generalitat, Diputació i altres
organismes).
B.‐ Consell Consultiu. És l'organisme de participació de la Reserva i dóna cabuda a les principals entitats i agents
territorials que han expressat la voluntat de participar en la presa de decisions de la Reserva. Aquest Consell assisteix a la
Comissió Executiva donant‐li pautes per al disseny de polítiques de desenvolupament territorial. Actualment es composa
de unes 60 entitats representatives dels diversos sectors: universitat i centres d'investigació, organitzacions empresarials,
sindicats, cooperatives, comunitats de regants, associacions del sector turístic, centres d'estudis locals, entitats
conservacionistes, etc. Es reuneix en Assemblea General almenys en dues sessions a l'any.
No obstant això, el caràcter representatiu i assembleari del Consell li resta operativitat en l'anàlisi i la presa de decisions.
Per això s'ha estructurat en forma de Grups de Treball específics que permeten major operativitat en el seu
funcionament, una millor participació, i més agilitat i facilitat per canalitzar els debats. Actualment existeixen cinc grups
de treball:
•

Grup de Treball de Patrimoni Natural, amb tots els agents competents i implicats sobre el tema, especialment
els responsables dels Parcs Naturals.
• Grup de Treball de Patrimoni Cultural, format per representants de les entitats i institucions amb interès i
competència en el camp cultural i la conservació del patrimoni monumental.
• Grup de Treball de Recerca i Transferència tecnològica, coordinat per la Universitat Rovira i Virgili que aglutina
als agents que fan investigació e innovació en l'àmbit de la Reserva.
• Grup de Treball del Sector Agroalimentari, compost pels principals actors del sector agrari i les administracions
competents: organitzacions agràries, empreses agroalimentàries, cooperatives, comunitats de regants i altres
membres de la cadena de valor del sector agrari.
• Grups de Treball del Sector Turístic, que agrupa als principals actors de l'hostaleria, restauració i de serveis
turístics.
Es preveu que els grups actuals puguin ser ampliats o reduïts en funció del desenvolupament del Pla de Gestió de la
Reserva. El mateix Pla, com es veurà més endavant, contempla la creació de nombroses Taules de Coordinació de caràcter
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tècnic, institucional o mixt que no es descriuen en aquest capítol de governança en tractar‐se de grups restringits i de
caràcter completament operatiu.
C.‐ Observatori Socioambiental. Serà l'organisme depenent de la Comissió Executiva encarregat de fer un seguiment del
compliment dels objectius de la Reserva, de la seva visió i missió, i del grau d'implementació de les accions d'aquest Pla
de Gestió. Per a això se servirà d'un sistema d'indicadors que es defineixen, en una primera instància, en el present Pla i
que seran ampliats, modificats i publicats en funció del desenvolupament de les necessitats d’aquest Pla de Gestió.
També serà l'organisme responsable de la difusió de dades i de crear un entorn de dades obertes que garanteixi, en tot
moment, la transparència, l'eficiència i l'accés d'experts i del conjunt de la societat a les dades de la Reserva.
L'Observatori es crearà a partir de la coordinació de grups de treball d’investigació, tant social com a científica, que avui
dia ja estan desenvolupat les seves funcions de forma sectorial. Es preveu la seva entrada en funcionament al 2016,
després de l'aprovació definitiva d’aquest Pla de Gestió.
D.‐ Comitè Avaluador de la Marca. És el responsable de redactar el Reglament d'ús de la marca “Terres de l’Ebre. Reserva
de la Biosfera”, els annexos o plecs de condicions que en aquests moments regeixen cadascun dels 18 productes i serveis
que poden sol∙licitar la seva acreditació i del procediment administratiu‐jurídic que cal seguir per a la sol∙licitud i
atorgament del dret d'ús de la marca. El Comitè Avaluador serà també el responsable de decidir sobre la idoneïtat dels
sol∙licitants i d'elevar informe vinculant a la Comissió Executiva. La composició del Comitè Avaluador és estrictament
tècnica i es composa per un tècnic de cadascun dels departaments competents de la Generalitat (Agricultura, Territori i
Sostenibilitat, Empresa i Ocupació) i per tres membres de sindicats (CCOO, UGT i Unió de Pagesos). La Secretària del
Comitè està a càrrec de la Cambra de Comerç de Tortosa i compta amb el suport dels tècnics de l'òrgan gestor de la
Reserva, el COPATE.

7.

FINANÇAMENT

La comissió executiva de la RdBTE buscarà els mecanismes de finançament que ajudin a mantenir l'estructura de la RdBTE
i desenvolupar aquest Pla de Gestió. En aquest sentit cal diferenciar entre dos necessitats de finançament que demanden
vies diferenciades d’atribució de fons:
•

•

Finançament ordinari de la Reserva, que haurà de comptar amb l'atribució dels recursos necessaris per al seu
funcionament. Bàsicament els costos associats al personal de l'oficina tècnica, personal de suport administratiu,
despesa corrent, etc. Amb aquest pressupost quedaria garantides les accions de coordinació dels diferents
equips i taules contemplades en el present Pla Estratègic; així com, la recopilació i generació de bases de dades,
sistemes d'informació geogràfica, informes periòdics, continguts de difusió, manteniment de la plataforma web
i presència a les xarxes socials, relacions institucionals i de treball diari, etc.
Finançament de projectes i actuacions específiques, per les quals caldrà recórrer a finançament “ad hoc” de les
administracions locals, territorials i estatals competents. També podrà constar de fons procedents de línies de
subvencions estandarditzades de les diferents administracions o fons europeus de les diferents línies de
finançament que la Unió Europea disposa. Finalment, la Reserva podrà buscar recursos econòmics relacionats
amb el sector privat, sigui mitjançant convenis i acords concrets amb empreses en el context de les polítiques
de RSC o mitjançant el mecenatge i les diferents fórmules de crowfunding.
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EIX ESTRATÈGIC 1: GESTIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I DE LA BIODIVERSITAT

L'eix recull les línies d'acció i les actuacions centrades en el patrimoni natural i la biodiversitat de la RdBTE i estan
orientades a la conservació dels ecosistemes terrestres i marins i al manteniment de la seva funcionalitat, amb l’objectiu
de garantir la prestació dels serveis ecosistèmics.
S'exclou d'aquest Eix Estratègic, per la seva importància territorial i especials característiques, els ecosistemes aquàtics,
deltaics i litorals relacionats amb el riu Ebre, el qual necessita una visió més holística i requereix d’una gestió més integral
de les seves problemàtiques; raó per la qual s'inclou en l'eix 2 de Qualitat territorial. Així mateix s'exclouen els béns
ecosistèmics amb valor de mercat, ja que s'engloben en un eix específic dedicat a l'economia verda.
Aquest eix ha de vetlla per la conservació, la protecció i la gestió dels hàbitats naturals, les espècies silvestres i el
patrimoni geològic. Una gestió que sigui capaç d'afrontar les principals amenaces, que fomenti l’estabilitat i la resiliència
dels ecosistemes i per tant que siguin capaços de proporcionar serveis ambientals, econòmics i socials de forma efectiva i
sostenible.
Finalment, es consideren accions, tal com estableix el PAMO_RERB 2009‐2013, que poden proporcionar una major
connectivitat dels espais ecològicament importants i que garanteixin la interconnexió de les tres zones de la Reserva:
nucli, tampó i de transició i altres àmbits territorials de connexió més enllà de la Reserva.
Aquest Eix Estratègic s’estructura en tres objectius: desenvolupament d’instruments normatius; conservació i gestió
d’habitats i biodiversitat i, per últim, les mesures destinades a garantir les dinàmiques ecològiques bàsiques.

OBJECTIU 1.1. DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS NORMATIUS DE PLANIFICACIÓ AMB
INCIDÈNCIA EN L’ENTORN NATURAL I LA BIODIVERSITAT.
La globalització dels problemes ambientals i la creixent percepció dels efectes del canvi global; el progressiu esgotament
d'alguns recursos naturals; la desaparició, en ocasions irreversible, de gran quantitat d'espècies de la flora i la fauna
silvestres, i la degradació d'espais naturals d'interès, s'han convertit en motiu de seriosa preocupació per als ciutadans,
que reivindiquen el seu dret a un medi ambient de qualitat que asseguri la seva salut i el seu benestar. Les
administracions competents han de dotar‐se dels instruments normatius de planificació necessaris que permetin analitzar
la situació, així com definir les mesures i propostes a adoptar per assegurar la conservació i posada en valor del patrimoni
natural que ens permetin aconseguir els resultats esperats en un període de temps determinat. En aquest sentit
s’estructuren un seguit de Línies d’Acció.
Línia d'Acció 1.1.1. Elaborar, implementar i revisar periòdicament els instruments de planificació i de gestió del
patrimoni natural i de la biodiversitat, presents en la RdBTE.
S’entén com a instruments de planificació/ordenació els plans referits als hàbitats d'interès comunitari, als aiguamolls i
zones humides, al patrimoni geològic, als Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN), als de la Xarxa Natura 2000 i als
Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE).
Dins de la RdBTE hi ha definides quatre zones nucli, serres de Cardó‐Boix, Delta de l’Ebre, massís del Port i la zona nucli
marina, que compten amb un nivell de protecció i de gestió molt diferent entre elles. Així, mentre hi ha dues zones
reconegudes com a parcs naturals, PN del Delta de l’Ebre i PN dels Ports, i que tenen pendent l'aprovació definitiva del Pla
Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge, l'altra, Serres de Cardó‐Boix, encara que reconeguda la seva
importància mitjançant la inclusió com a zona nucli de RdBTE, aquesta , de moment, no té cap figura jurídica pròpia. Els
Plans Especials són l'equivalent als Plans d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) regulats per la llei estatal 4/2007 de
patrimoni natural i biodiversitat. Amb la redacció del Pla Especial del PEIN de Serres de Cardó‐Boix i l'aprovació i
implementació dels altres dos plans, les zones nucli de la RdBTE obtindran les eines jurídiques i tècniques que assegurin
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les seves funcions i objectius. Al seu torn, les quatre zones nucli s’hauran de dotar dels seus respectius Plans d'Usos
Públics i redactar i implementar plans d'actuació en aquests espais.
En aquest context, la Reserva ha de vetllar i ajudar a la integració dels objectius de conservació dels ENP en les polítiques i
accions dels diferents àmbits administratius i dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, el
reconeixement internacional de la Reserva i dels seus valors ha d’esdevenir argumentari clau per a que els Parcs Naturals
del territori disposin dels recursos suficients per a efectuar les seves tasques i vegin reforçats els seus respectius equips
de gestió. Per últim, la Reserva de la Biosfera pot esdevenir, a mig i llarg termini, el marc operatiu i administratiu idoni per
impulsar la gestió proactiva i de proximitat dels espais de la Xarxa Natura 2000 que no disposen de figures d’especial
protecció amb la col∙laboració i coordinació de les direccions generals de la Generalitat competents en la matèria.
Accions:
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Redacció i aprovació dels Plans Especials de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels espais PEIN de la
RdBTE. Especialment, a les zones nucli de Serres de Cardó‐Boix, del Delta de l’Ebre, del massís del Port i la zona
nucli marina.
Redacció i aprovació dels Planes d'Usos Públics dels espais PEIN que conformen la zona nucli de la RdBTE.
Elaboració i implementació progressiva dels plans de gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEPA, ZEC).
Redacció i implementació d’un pla director o de gestió d'hàbitats de zones humides permanents o temporals en
l'àmbit de la RdBTE que estiguin situats en zones d'especial interès natural o no: fonts, tolls, petits espais
inundables, basses de bestiar, retorns de reg (Foia d’Ulldecona), etc.
Revisió els plans cinegètics de l'àmbit de la RdBTE incorporant criteris de sostenibilitat i de conservació de la
biodiversitat.
Redacció i implementació d’una estratègia marina en l'àmbit de la RdBTE que mantingui en bon estat ambiental
els ecosistemes marins i el patrimoni natural marí.
Desenvolupament de plans d'ordenació de les activitats marines recreatives, i/o els usos derivats d'aquestes
activitats, tals com a pesca recreativa, submarinisme, esports nàutics, etc. Especialment en l’àmbit de les badies
del Delta de l’Ebre.
Reordenació de l'EIN de Cap de Santes Creus en Àrea Marina Protegida, una figura de protecció reconeguda a
nivell internacional.
Vinculació de les zones marines protegides de la RdBTE a les altres àrees marines protegides adjacents com
Columbretes o la Punta de la Mora a Tarragona, per fer una xarxa d'àrees protegides amb una gestió
coordinada.

Línia d'Acció 1.1.2. Desenvolupar i executar plans de conservació, protecció i recuperació d'espècies silvestres
autòctones i dels seus hàbitats naturals associats.
Segons l'article 56 de la Llei de Patrimoni natural i de la biodiversitat, es determina la inclusió d'una espècie al Catàleg
espanyol d'espècies amenaçades en la categoria de “En perill d'extinció” a aquelles que a curt termini la seva
supervivència està compromesa i fixa l'adopció de plans de recuperació. En el cas d'incloure l'espècie en la categoria de
“Vulnerable” amb risc de passar a la categoria de “En perill d'extinció” o quan per la seva raresa s'enfronta a un risc de
desaparició de la natura, es fixa l'adopció de plans de conservació. Aquests plans s’han d'elaborar per les comunitats
autònomes o pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient (MAGRAMA) en el medi marí. Una vegada aprovat el
Catàleg Español d'Espècies Amenaçades, desenvolupat en el Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, s'han de seguir
desenvolupant els plans de recuperació i conservació i executar les accions pertinents.
En l'actualitat, i dins de la RdBTE, la Generalitat de Catalunya té aprovats un pla de recuperació pe bitó (Botaurus
stellaris), la gavina corsa (Larus audouinii), el fartet (Lebias ibera) i el samaruc (Valencia hispanica) i un pla de conservació
per a la llúdriga (Lutra lutra). En el mitjà marí, hi ha un pla de recuperació i un de gestió d'espècies marines comercials
com són la tonyina vermella (Thunnus thynnus) i el peix espasa (Xiphias gladius), respectivament. Finalment, Catalunya té
aprovat el Pla de gestió de l'anguila (Anguilla anguilla), tant per a la conca de l'Ebre com per a les conques internes.
Actualment esta en fase de redacció amb l’ajut d’un Projecte Life un Pla de gestió de l’esturió.
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Accions:
•

Elaborar plans de gestió d'espècies vulnerables i en perill d'extinció a escala de la RdBTE, en coordinació amb (i
desplegant) els existents a nivells administratius superiors (europeu, estatal i autonòmic).

Línia d'Acció 1.1.3. Elaborar, implementar i revisar periòdicament els instruments de planificació i de gestió forestal
dels forests públics i privats, reforçant, a més de la seva funció d'ordenació dels aprofitaments sostenibles, el seu
caràcter d'instrument de conservació dels sistemes i de la seva funcionalitat.
Catalunya compta amb una superfície forestal del 61% del territori (2 milions d’hectàrees), molt per sobre de la mitjana
espanyola (36%) o d'estats com el francès (34%), el territori que comprèn la RdBTE manté una proporció similar a la
catalana. Una gran extensió superfície que efectua diferents funcions ecològiques bàsiques i que, en part, té un elevat
interès bioestratègic. Per això, la RdBTE ha de ser una oportunitat per implementar en el seu àmbit una gestió forestal
sostenible del s. XXI. Una gestió forestal que incorpori el concepte de “conservar aprofitant” i que, mitjançant bones
pràctiques i usos sostenibles forestals, permeti mantenir en bon estat ecològic els hàbitats i els paisatges. Amb aquest
objectiu hauran de dissenyar‐se diferents tipus de gestió forestal (preventiva de riscos, productiva i de conservació) que
han de permetre tenir un paisatge en mosaic, potenciant a la vegada els valors naturals existents en la RdBTE.
Atesa la Llei de Montes 43/2003, es defineix l'eina dels Plans d'Ordenació de Recursos Forestals (PORF) de caràcter
obligatori i executiu per a les matèries que regula aquesta llei, i amb caràcter indicatiu per a la resta d'actuacions, plans o
programes sectorials. En l'àmbit de Catalunya, es defineix l'àmbit dels PORF per vegueries, un àmbit territorial amb
característiques geogràfiques, socioeconòmiques, ecològiques, culturals i paisatgístiques homogènies. Serà necessària la
redacció, aprovació i implementació del PORF de les Terres de l’Ebre que abasta la totalitat de la RdBTE. Convé destacar
que aquest pla inclou la consulta a entitats locals, propietaris privats, usuaris legítims afectats i la resta d'agents socials i
institucionals interessats.
A un nivell inferior en l'escala de planificació hi han els Plans d'Ordenació Forestal (POF) de les forests públiques. El
territori de la RdBTE integra més de 30.000 ha de monts públics majoritàriament de propietat d'ajuntaments i en menor
mesura de la Generalitat. En l'actualitat prop del 90% de la superfície d'aquests monts es troba ordenada però en la
majoria dels casos els criteris de la multifuncionalitat fan necessària la seva revisió i posterior implementació. En el cas de
les forests de propietat privada la redacció dels seus instruments d'ordenació, els Planes Tècnics de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF), la situació no és tan òptima i hi ha poques finques ordenades, les unes per falta d'interès per part de la
propietat però en la majoria dels casos, l'atomització extrema de la propietat forestal en la RdBTE fa impossible la seva
gestió individual, per causes de logística i rendibilitat. Per donar solució a aquesta realitat territorial, han d'impulsar‐se les
figures de Planificació Forestal Conjunta (Plans Forestals Municipals) que, en l'àmbit de la RdBTE, permetria abordar la
gestió de les forests privades que d'una altra manera resulta improbable. D’altra banda, la gestió forestal en els espais
naturals amb una figura especial de protecció ha d’estar coordinada i integrar‐se amb la gestió del conjunt de valors
naturals amb independència de l’equip tècnic competent en la matèria.
Accions:
•

•
•
•
•
•

•
•

Alinear totalment la planificació forestal amb la conservació de la biodiversitat adoptant i introduint criteris i
recomanacions de planificació basats en els Manuals de gestió elaborats per el CTFC (Manual de ordenación
por rodales) o per EUROPARC‐España (Manual núm. 11), especialment en els EIN.
Redacció i aprovació del PORF de Terres de l’Ebre.
Redacció, aprovació i/o revisió i implementar els Planes de Gestió Forestal (POF) dels boscos públics de Terres
de l’Ebre.
Fomentar la redacció dels PTGMF en les finques forestals privades.
Promoure la redacció de plans de gestió forestal conjunta (plans Forestals Municipals).
Redacció dels PPP que queden per redactar i les figures de planificació estratègica de prevenció i suport a
l'extinció de grans incendis forestals (GIF) on es relacionen els equipaments i les actuacions preventives i de
suport a l’extinció necessàries.
Revisió els plans cinegètics I dels plans d’aprofitament de recursos de l'àmbit de la RdBTE incorporant criteris de
sostenibilitat i de conservació de la biodiversitat.
Impulsar la Xarxa de Reserves de Boscos d'Evolució Natural en l’àmbit de la RdBTE i, en especial, al Massís del
Port.
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OBJECTIU 1.2.
NATURAL.

IMPULSAR I POTENCIAR LA GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT I DE L’ENTORN

La RdBTE alberga una gran diversitat de formes de relleu que expliquen la multiplicitat de paisatges, d'hàbitats i, per tant,
d'una gran biodiversitat de flora i fauna. És per això que el 37% de la superfície de la Reserva està sota la tutela d'alguna
figura de protecció del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) i àrees LIC, ZEPA i Xarxa Natura 2000, entre elles, dos parcs
naturals (Parc Natural del Delta de l’Ebre i el Parc Natural dels Ports). Totes aquestes figures conformen i garanteixen la
conservació del patrimoni natural de les zones nucli i tampó. Al seu torn, els espais naturals que no compten amb una
figura de protecció tenen també significació ja que esdevenen zones de connexió entre aquests espais protegits i per tant,
permeten teixir una xarxa de patrimoni natural de gran valor.
Línia d'Acció 1.2.1. Establir un registre de valors ambientals i un sistema de monitoreig amb recopilació, catalogació,
avaluació i revisió periòdica de l'estat actual dels valors naturals i les amenaces del patrimoni natural, amb o sense
figura de protecció, de la RdBTE. Establint un sistema d'informació geogràfica que permeti una gestió centralitzada i
una màxima accessibilitat pública.
Tot i que dins de la RdBTE es compta amb diverses figures de protecció legal associades a hàbitats, també hi ha les figures
de protecció d'espècies de flora i fauna d'interès (endèmiques, rares, amenaçades, disjuncions, etc.).En aquest sentit, es
fa necessari catalogar els espais i àrees que aportin un valor natural específic encara que no disposin de figura legal de
protecció i de forma independent a la seva grandària: arbres monumentals, elements geològics, zones humides o petits
hàbitats aquàtics en matriu terrestre, rodals de boscos madurs, praderies marines, etc. L'inventari de tot aquest
patrimoni natural biòtic i abiòtic de la Reserva ha d'estar disponible tant per a experts com per a la societat. Mitjançant
un sistema d'informació geogràfica (SIG), la informació generada ha de permetre la consulta i el seguiment de les dades,
podent‐se actualitzar periòdicament. Una atenció especial mereix la part marina i litoral de la RdBTE perquè te un
reconeixement baix; per això es desenvoluparan actuacions específiques en aquesta part de la Reserva que ens
permetran incrementar el seu coneixement i la seva protecció.
Accions:
•

•
•

•
•
•
•

Elaborar un sistema d'indicadors unificat per al seguiment de l'estat de conservació dels diferents elements de
patrimoni natural, hàbitats i espècies, a partir de la revisió, coordinació i eventual adaptació dels sistemes ja
existents (que són de diferent objectiu, escala i nivell de detall).
Realitzar inventaris dels espais i elements de patrimoni natural biòtic i abiòtic de les Terres de l’Ebre,
identificant les amenaces existents i potencials, i avaluant el seu estat de conservació.
Realitzar un inventari d'hàbitats i d'espècies d'interès especial (endèmiques, rares i disjuntes d'acord amb les
classificacions internacionals (Directiva Hàbitats, Llibre Rojo IUCN, etc.) o d'especial interès a escala estatal
(Catàleg) o autonòmica (catàleg, llei fauna/flora protegida).
Crear un SIG de gestió, consulta i seguiment de les dades de conservació d'hàbitats i biodiversitat.
Elaborar la cartografia del fons coral∙ligen i precol∙larígen de la RdBTE.
Elaborar la cartografia bionòmica de les zones protegides marines.
Elaborar una cartografia actualitzada de les praderies de fanerògames de la costa de la RdBTE.

Línia d'Acció 1.2.2. Desenvolupar i executar accions restauració i de renaturalització d’espais i d’hàbitats degradats per
activitats extractives i per infrastructures viàries.
Les activitats extractives incideixen sobre el territori i sobre el paisatge i causen impactes ambientals apreciables i
variables. La situació, superfície i durada de l'explotació, les característiques dels materials explotats i els usos i la coberta
del sòl anteriors a l'explotació, són factors determinants del seu impacte paisatgístic i ambiental. En la RdBTE es troben
diferents activitats extractives abandonades associades a l'extracció de materials carbonatats, àrids i argiles. D'altra
banda, a la comarca del Montsià, hi ha una important activitat extractiva de roca amb finalitats ornamentals.
Encara que el Parlament de Catalunya va aprovar en 1981 la primera normativa específica de l'Estat Español dedicada a la
protecció i a la restauració dels espais afectats per activitats extractives, trenta anys després aquesta normativa es
demostra insuficient per aconseguir pal∙liar les conseqüències negatives d'aquestes activitats sobre el medi físic i biòtic.
En molts altres casos les activitats extractives no han dut a terme cap actuació de restauració i es troben en situació
d'abandó absolut. És necessari realitzar un inventari definitiu de les activitats extractives abandonades o altres activitats
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que hagin degradat hàbitats dins de la RdBTE (incloent les àrees afectades per grans obres públiques). Conclòs l'inventari,
cal plantejar projectes de restauració paisatgística o de renaturalització de totes aquestes zones i en alguns casos valorar
la incorporació al patrimoni públic els espais amb activitats abandonades.
Accions:
•
•
•

•
•
•

Inventari d'activitats extractives abandonades o activitats (infraestructures, obra pública, vies de comunicació)
que hagin degradat hàbitats dins de la RdBTE.
Elaboració de projectes de renaturalització i de recuperació de la seva funcionalitat ecològica d'activitats
extractives abandonades.
Renaturalització els espais i hàbitats afectats per obres públiques i vies de comunicació amb la col∙laboració de
las administracions responsables mitjançant la preparació i signatura de convenis/acords de col∙laboració per a
la execució d'actuacions.
Estudiar les figures legals i jurídiques per incorporar al patrimoni públic les activitats abandonades per a la seva
posterior restauració i recuperació per a diferents usos.
Inventari de fons marins degradats causats per les activitats humanes tals com la pesca d'arrossegament, acopi
de residus, eutrofització, etc.
Elaboració de projectes de restauració dels fons marins degradats i creació d’esculls artificials.

Línia d'Acció 1.2.3. Desenvolupar i executar accions per prevenir, eradicar, controlar o contenir les espècies invasores,
especialment en hàbitats aquàtics.
En les últimes dècades i per diferents causes, algunes de forma intencionada altres de manera accidental, en el tram final
del riu Ebre se succeeix la presència de noves espècies al∙lòctones i invasores. La fauna íctica de l'Ebre es troba
profundament alterada per aquesta causa i als efectes ecològics negatius cal sumar conseqüències econòmiques en les
espècies que es despleguen en forma de plagues massives. Així doncs, el territori de la RdBTE és un punt calent d'espècies
invasores (plantes, invertebrats aquàtics i terrestres, peixos continentals, etc.) que causen el desplaçament de les
espècies natives (competència, depredació, transmissió de malalties, hibridació, etc.) i canvis estructurals i funcionals en
els ecosistemes.
En aquest context, és fa imprescindible la creació d'una unitat tècnica multidisciplinària que apliqui criteris de gestió
preventiva, faci un seguiment permanent de la problemàtica de les espècies invasores, redacti i coordini plans de
prevenció, control i eradicació d'aquestes espècies, centrant‐se especialment en els hàbitats aquàtics. Aquesta unitat
tècnica, constantment coordinada amb gestors i responsables institucionals, haurà d'erigir‐se en observatori permanent
d'aquesta problemàtica a nivell global, amb la finalitat de preveure i disposar les mesures i mitjans necessaris de control i
alerta immediata que evitin noves introduccions. De forma paral∙lela, associat als plans de prevenció i control hauran de
desenvolupar‐se plans de recuperació de les espècies autòctones afectades per les espècies invasores, creant‐se els
centres necessaris de reproducció a efecte de recuperar les poblacions natives.
Accions:
•
•
•

•

•

Crear un equip tècnic multidisciplinari per al seguiment permanent de la problemàtica de les espècies invasores
i coordinar i assistir tècnicament als equips encarregats de la gestió de les diferents problemàtiques.
Establir plans de gestió de les principals espècies al∙lòctones: terrestres, de ribera o aqüícoles i marines.
Estudis per avaluar la problemàtica de la ictiofauna al∙lòctona en el riu Ebre: la seva relació amb la qualitat i
règim fluvial, la seva relació amb la flora autòctona i la seva incidència en les activitats econòmiques, esportives
i turístiques (embassament de Riba‐roja d’Ebre i l'economia del silur).
Crear, disposar i operar instal∙lacions de reproducció d'ictiofauna autòctona a l'efecte de recuperar les
poblacions, mitjançant nou plans de recuperació i/o col∙laborar amb els que estan en execució (com el Life
MigratoEbre que té per objecte la conservació de les especies migradores: esturió, anguila, saboga, llamprea,
etc.).
Acordar amb els organismes competents mesures per garantir els cabals i la qualitat de l’aigua en tot el tram de
l’Ebre català, integrant la gestió hidrològica en els objectius de conservació de la RdBTE.
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Línia d'Acció 1.2.4. Desplegar i aplicar eines de conservació de la natura com la custòdia del territori, l'adquisició
directa de patrimoni natural, l'ampliació del grau de protecció o gestió, etc.
La gestió que s'ha vingut fent dels espais naturals ha quedat en alguns casos superada per les problemàtiques actuals;
sovint les dificultats han impedit donar resposta a les noves demandes o necessitats socials, econòmiques i ambientals.
Des de fa uns anys es vénen desenvolupant noves eines de gestió i conservació dels espais naturals que permeten obrir
nous horitzons en el camp de la gestió i conservació de la naturalesa i comporten la participació de la societat. En aquest
sentit, es considera que la custòdia del territori com a conjunt d'instruments de gestió innovadors que utilitzen
organitzacions socials i ciutadanes, pot ser eficaç per conservar la naturalesa, el paisatge i el patrimoni cultural d'espais
concrets i que requereixi la col∙laboració de la propietat d'aquests. D'aquesta manera es duu a terme un acord voluntari
entre una entitat i un propietari, ja sigui públic o privat, per garantir la conservació dels valors naturals d'aquest espai
terrestre o marítim. En aquest sentit, resulta paradigmàtica l’experiència de la gestió de la Reserva de Fauna de Sebes i
del Meandre de Flix, a l’àrea d’influència de la RdBTE) efectuada pel Grup local de Natura Freixe a través de la formula de
custodia del territori. En tot cas, donat que les formules de Custòdia necessiten d’un major desenvolupament, la Reserva
haurà de contribuir a la concreció del marc jurídic.
D'altra banda, la Reserva de forma coordinada amb les administracions competents haurà de continuar impulsant
l'ampliació del grau de protecció de determinats espais o l'adquisició directa de patrimoni natural per a la seva gestió i
conservació.
Accions:
•

•
•
•

•

Establir un acord marc amb la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya i les entitats de custòdia de TE i
elaborar, amb la seva col∙laboració, un diagnòstic dels espais naturals d'interès, la seva actual gestió i les
oportunitats que ofereix la custòdia.
Impulsar projectes de custòdia terrestre i marina, donant suport tècnic, econòmic i jurídic a les entitats de
custodia del territori existents en l’àmbit territorial.
Reconèixer amb el distintiu de qualitat “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera” a les entitats de custòdia de les
TTEE que compleixin els seus objectius i estàndards de qualitat.
Continuar i intensificar amb la política d'incorporació de propietat pública en espais d'interès natural, per a això
cal actualitzar la cartografia de la propietat pública mitjançant l'anàlisi i sanejament del cadastre, dels registres
de béns patrimonials municipals, etc.
Identificar les àrees privades que presenten alt interès ambiental al territori, especialment les situades a la zona
nucli de la Reserva i en els EIN, per plantejar la seva adquisició o custòdia.

Línia d'Acció 1.2.5. Fomentar instruments dirigits a la conservació, gestió i posada en valor del patrimoni geològic de la
RdBTE.
El patrimoni geològic es composa del conjunt de recursos naturals no renovables de valor científic, cultural o educatiu que
permeten reconèixer, estudiar i interpretar l'evolució de la història geològica de la Terra i els processos que l'han
modelat. En la RdBTE es troben nou espais d'interès geològic inclosos en el Inventari d'Espais d'Interès Geològic de
Catalunya (IEIGC) efectuat pel govern català amb col∙laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquests
nou espais conformen un àrea de diversitat geològica per les seves característiques geològiques clarament diferenciades.
A partir d’aquí, cal elaborar un Pla que permeti conserva i posar en valor tot aquest patrimoni en la RdBTE, incloent
l'inventari d'espais geològics i completant‐ho amb un inventari d'espais d'interès local a una escala més detallada.
D'altra banda, la Xarxa Europea de Geoparcs, impulsada per la UNESCO dins de Xarxa Global de Geoparcs, ha de esdevenir
una referència a tenir en compte per a posar en valor aquest patrimoni mitjançant la figura del Geoparc. Emmarcat en
aquesta Xarxa es pot aconseguir posar en valor i conservar, sota un model associatiu voluntari de territoris compromesos,
el patrimoni geològic. Per aquesta raó, des de la Reserva es valorarà la creació dels geoparcs de la Terra Alta i del Delta de
l’Ebre, que en cas de crear‐se seran gestionats per la mateixa RdB per tal d’evitar duplicitats i assegurar la unitat d’acció;
s’impulsarà , també, la seva coordinació amb els geoparcs més propers (Catalunya Central i Maestrat). Finalment s'haurà
de fer un inventari del patrimoni geològic marí i del litoral de la RdBTE.
Accions:
•

Integrar la preservació dels valors geològics en els plans de gestió dels ENP.
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•
•
•

Inventari i pla de conservació dels espais geològics d'interès identificant els principals geotops de la RdBTE.
Estudis de viabilitat econòmica i social per a la creació de Geoparcs que permetin la seva posada en valor i
funció dinamitzadora turística i econòmica de forma coordinada amb la Reserva.
Inventari i pla de conservació del patrimoni geològic marí i litoral.

Línia d'Acció 1.2.6. Consolidar i ampliar la xarxa de monitoreig oceanogràfic i meteorològic marí existent i aplicar‐la en
la conservació i protecció de l'àrea marina de la RdBTE.
La RdBTE amb una important superfície litoral i marina i malgrat que es reconeix que el litoral i fons marins de la RdBTE
posseeixen valors naturals d'importància hi ha un important dèficit d'informació sobre aquest entorn. Falten estudis
complets de la zona i dades per saber com aquests ecosistemes es veuran afectats en un futur escenari de canvi global.
Actualment existeix una xarxa de monitoreig oceanogràfic i meteorològic marí que ha de ser ampliat per tenir un major
coneixement de la informació física i química marina. Aquesta informació haurà d'estar a l'abast de la societat i al mut
científic per poder ser recopilada i processada.
Accions:
•
•

Col∙laborar amb el disseny i la implementació d'un sistema de boies estacionari de recopilació d'informació físic‐
química marina.
Donar accés a la informació recopilada a possibles usuaris.

OBJECTIU 1.3. GARANTIR ELS PROCESSOS I LA DINÀMIQUES ECOLÒGIQUES EN EL CONJUNT DE
L'ÀMBIT TERRITORIAL.
El desenvolupament de les activitats socioeconòmiques en la RdBTE té com resultat un complex mosaic d'espais i
paisatges naturals imbricats per infraestructures i camps agrícoles de diferents tipus. En alguns casos, les infraestructures
causen una excessiva fragmentació del territori i amenacen la continuïtat dels processos ecològics més elementals. En
aquest sentit cal ordenar la Xarxa de connectivitat territorial que permeti l’accés entre els diferents espais naturals i
possibiliti la permeabilitat de les infraestructures lineals amb major impacte. En aquest context, la matriu agrària i els
agrosistemes extensius han de formar part de la solució.
Línia d'Acció 1.3.1. Millora de la connectivitat funcional o del paisatge mitjançant la gestió de la matriu agrària.
La connectivitat funcional o connectivitat del paisatge se centra en l'estructura del paisatge i la seva influència en la
dispersió dels individus d'espècies concretes. L'activitat humana que s’expressa mitjançant la construcció
d'urbanitzacions, polígons industrials, carreteres, etc. conforma el principal factor de transformació del paisatge.
Paradoxalment, també el cessament d'altres activitats humanes pot comportar la desaparició d'hàbitats i espècies; això
és molt visible en l'abandó d'agrosistemes extensius.
En aquest context, és fonamental, conèixer i potenciar el paper i la funció dels espais agraris (més del 50 % de la
superfície de la Reserva) i del medi rural en general com a element connector dels entorns naturals de la Reserva.
Tanmateix és especialment rellevant posar en valor el paper del sector agrari i de l’entorn rural en la conservació dels
valors naturals del territori. Cal explorar, des de la Reserva, l’enorme potencial que ofereix l’aliança entre conservació i
gestió de la biodiversitat, duna banda, i l’activitat agrícola i la gestió de l’espai rural, de l’altra.
Accions:
•
•
•

Estudiar i identificar les oportunitats de la matriu agrària i de l'entorn rural en la connectivitat funcional del
territori.
Elaborar un SIG d’espais agraris a partir del SIGPAC, perquè esdevingui l’eina clau per la futur gestió de la
Reserva.
Establir un sistema de seguiment d'espècies sentinella per identificar les necessitats i oportunitats d'espècies
concretes d'aus, mamífers, rèptils, amfibis, peixos i plantes de la RdBTE referent a la connectivitat territorial, de
forma coordinada amb l'acció 1.2.1.
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•

•

•
•

Redactar un Pla Especial d’Espais Agraris de la RdBTE que proposi models experimentals de creació de mosaics
agronaturals a diferent escala i implementar‐los progressivament a mitjà i llarg termini mitjançant acords de
custòdia, zonificació específica i altres instruments.
Incorporar en futures revisions de la PAC i en el moment de formular noves mesures agroambientals criteris
lligats a la gestió del agrosistemes i la biodiversitat que siguin proposats des del territori i estar present en les
taules tècniques que la Generalitat disposi per aquesta finalitat.
Impulsar l’aplicació en l’àmbit del agrosistemes del perímetre dels ENP del “Manual de conservació de la
biodiversitat en els habitas agraris (Manuals d’ecogestió, 27, DMAiH)”.
Redacció de Manuals de bones Practiques adaptats a diferents àmbits, sectors i agrosistemes.

Línia d'Acció 1.3.2. Monitoritzar i fer el seguiment periòdic del sistema de connectors ecològics, delimitat en el Pla
Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre per garantir el flux genètic i el desplaçament de les espècies.
La connectivitat ecològica ve determinada per la possibilitat que tenen les espècies de desplaçar‐se de manera que
puguin establir moviments de dispersió, migració o de colonització, i si és el cas, assentar‐se. Per a que aquests
moviments es produeixin, fa falta que el territori funcioni com un transmissor amb unes característiques determinades
que ho facin permeable. En el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (PTPTE) es van delimitar alguns connectors
ecològics presents en la RdBTE com són el riu Ebre o els espais amb continuïtat forestal, els cultius arboris de secà, entre
d’altres. Aquests connectors, atenent que es va aprovar al 2010, haurien de ser revisats i actualitzats (xarxa de vies
pecuàries de la RdBTE) d'una banda, i determinar índexs de connectivitat per a cadascun d'ells per poder fer un correcte
monitoreig.
Dels connectors ecològics s'ha de fer l'avaluació dels mèrits dels diferents índexs de connectivitat que s'utilitzen en
aquests estudis. Uns índexs que han de ser avaluats prèviament mitjançant les metodologies més adequades. D'aquesta
manera es pot fer una planificació multifuncional sobre bases innovadores de comprensió de la naturalesa, que millorin la
connexió ecològica entre espais i ecosistemes.
Accions:
•
•
•
•
•
•

Identificar corredors determinats en altres figures de planejament: recopilació i estudi.
Estudiar, catalogar i inventariar documentalment la xarxa de vies pecuàries i avaluar la seva funció en la
connectivitat.
Estudiar i reforçar la funció connectora de la xarxa d’espais fluvials amb l’Ebre com a eix principal i la xarxa
transversal de barrancs i rierols.
Redactar un pla de Connectivitat dels Espais Naturals de la Reserva; coherent amb el sistema de connectors del
PTPTE.
Crear un Pla de Permeabilitat d'Infraestructures en àrees properes a espais d'interès natural.
Proposar mesures de connectivitat i permeabilitat, integrant la preservació dels valors naturals en la planificació
de noves infrastructures.
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EIX ESTRATÈGIC 2: QUALITAT TERRITORIAL I COHESIÓ SOCIAL.

Aquest eix estratègic està destinat a aquelles actuacions de caràcter més estructural i d'aplicació en el conjunt de l'entorn
territorial de la Reserva. En la candidatura es va insistir en el caràcter transversal de la iniciativa, en una visió sinèrgica i
complementària del conjunt d'activitats existents i d'una visió global del territori que reuneixi els matisos comarcals.
Aquesta visió holística i integral de la Reserva es desenvolupa en el conjunt d’aquest Pla de Gestió, però on més necessari
es mostra serà en el desenvolupament de les accions i mesures contemplades en aquest Eix.
Aquí es reuneixen, doncs accions que han d'assegurar que la planificació territorial i sectorial sigui coherent amb els
objectius i funcions de la Reserva i amb la seva zonificació; mitjançant l'harmonització dels diferents plans i instruments
d'ordenació s'aconseguirà atenuar el possible impacte de l'activitat humana al territori.
S'aborda, també, la gestió del paisatge com a màxima expressió de la qualitat territorial; els paisatges com a producte
cultural, com a integrador perfecte de les característiques biofísiques del territori amb la seva història social, són els
perfectes indicadors de l'estat de gestió del territori i del compromís de les seves institucions i habitants amb la
sostenibilitat. Per aquesta raó la seva conservació i gestió tenen una atenció especial en aquest Eix.
Uns paisatges tensionats, també, per l'amenaça del canvi global que obliga a l’adopció de mesures de mitigació i
adaptació a nivell territorial. El tram final de la vall de l'Ebre, el seu Delta i zona estuarina i el seu litoral són una de les
zones del Mediterrani occidental més exposada als riscos del canvi global. Però a més, a la vall inferior de l'Ebre aquesta
problemàtica se superposa als problemes generats per una gestió hidrològica de la conca que ha de tenir en compte les
necessitats ambientals del riu Ebre i del seu Delta. En aquest context, la Reserva de la Biosfera coincideix amb els criteris
de la Comissió per la Sostenibilitat de Terres de l’Ebre que han estat consensuats amb els experts científics i els
moviments socials.
Finalment, malgrat tenir un territori amb baixa densitat de població hi han diferents realitats socioeconòmiques internes.
En aquest context cal disposar dels mecanismes necessaris que garanteixin la qualitat de vida dels habitants i uns
estàndards de benestar que permeten l'accés als serveis públics (salut, cultura, etc.) en les mateixes condicions que les
àrees més urbanes.
Per tot això, aquest Eix Estratègic s’articula en set objectius: coherència en els instruments de planejament; impuls a la
protecció i gestió dels paisatges, conservació i gestió del patrimoni cultural; el riu Ebre com vertebrador territorial;
adaptació al canvi global, cohesió social i consolidació del Tercer Sector Ambiental.

OBJECTIU 2.1. GARANTIR LA COHERÈNCIA ENTRE ELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT
TERRITORIAL I La RdBTE I ELS SEUS OBJECTIUS.
L'actual zonificació de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre contemplada en el document de candidatura aprovat
pel Comitè Internacional de Coordinació del Programa MaB de la UNESCO és ja coherent amb la planificació territorial
vigent mitjançant el Pla Parcial Territorial de Terres de l’Ebre, aprovat definitivament al juliol de 2010. No obstant això,
aquest instrument de planificació ha de ser revisat per períodes decennals i això pot fer necessari adaptar la zonificació a
les noves realitats o per contra, condicionar la planificació territorial a la zonificació actual de la Reserva. D'altra banda,
encara queda molt per fer quan l'harmonització i la incorporació de la zonificació i dels criteris de la Reserva a la
planificació municipal i els documents que la desenvolupen.
Línia d'Acció 2.1.1. Recopilar i analitzar els diferents instruments normatius de planificació territorial, sectorial i
urbanística, així com els estudis de base i altres propostes rellevants en matèria d'ordenació territorial.
Per pal∙liar qualsevol possible disfunció existent entre els instruments de planificació i ordenació amb la zonificació de la
Reserva i les seves propostes estratègiques és imprescindible reunir tota la documentació existent. Així mateix, aprofitant
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l'esforç de documentació, la informació estratègica es tractarà de manera que pugui ser consultable i fàcilment accessible
als principals actors territorials i a la ciutadania en general.
Accions:
•
•

Crear una base dades i un SIG on es recopilin les diferents figures i estudis sobre la planificació territorial i
l’ordenació urbanística, en les diferents escales d'aplicació existents.
Estudiar el grau de coherència i/o disfuncionalitat entre les mesures del planejament territorial i, especialment,
l'ordenament a escala municipal amb els objectius, funcions i recomanacions de la RdBTE i la seva zonificació.

Línia d'Acció 2.1.2. Impulsar la coherència territorial, sectorial i urbanística amb la zonificació de la RdBTE.
La planificació territorial evoluciona i es modifica amb el transcurs del temps en funció de l'aparició de noves
problemàtiques i demandes socials. Les revisions periòdiques dels instruments de planificació i ordenació, així com els
nous instruments territorials o sectorials que es puguin implementar i que han de suposar una oportunitat per a la
incorporació dels criteris i recomanacions que emanen de l'acció de la Reserva de la Biosfera.
Accions:
•
•

•
•

Incorporar la zonificació i els criteris del Pla de Gestió de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre en la
propera revisió del Pla Territorial Parcial de Terres de l’Ebre.
Tenir en consideració la zonificació i el Pla de Gestió en el planejament sectorial amb incidència en Terres de
l’Ebre, tant referent a nous instruments com en la modificació i revisió dels existents (Pla director del litoral, Pla
director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals, etc).
Incorporar progressivament la zonificació i els criteris del Pla de Gestió en els instruments d'ordenació
municipal: POUM i instruments derivats (plans parcials, norma subsidiàries, etc.)
Promoure que la Generalitat de Catalunya i l'Administració de l’Estat introdueixin en els planejaments sectorials
de la seva competència els criteris i la zonificació de la RdBTE (Pla d'Espais d'Interès Natural, Xarxa Natura 2000,
Pla de Conca de l'Ebre, Pla de Conca del Xúquer, Pla de les Conques Internes de Catalunya, etc.).

Línia d'Acció 2.1.3. Fomentar el desenvolupament de les actuacions en sòl no urbanitzable descrites en el Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner de Catalunya (PDUSC).
El PDUSC té com a objectiu la preservació de l'entorn, la gestió paisatgística i l'ús social de l'espai costaner; és un
document adequat per a l'ordenació del sistema litoral català, per a un desenvolupament urbanístic sostenible i per a la
defensa de l'interès general. Aquesta preservació es justifica per l'alta qualitat ambiental i el patrimoni cultural i
paisatgístic que aquests àmbits alberguen. El PDUSC aposta clarament per la preservació dels sòls i espais situats a la
franja de 500 m d'amplària aplicada en projecció horitzontal cap a terra ferma i que encara no han suportat un procés de
transformació urbanística significatiu.
Accions:
•

•
•

Seguiment del desenvolupament de les accions proposades en el PDUSC per a cada àmbit costaner:
manteniment dels camins de ronda, adquisició de patrimoni públic, millora d'accessos a persones i a vehicles no
motoritzats, etc.
Revisar i actualitzar de forma coherent amb les funcions i recomanacions de la Reserva les accions proposades
en el Pla.
Impulsar models de gestió integrada de la costa al voltant de la creació d’una Taula del Litoral de l’Ebre que
integri els principals actors de la zona costanera i marina de la Reserva i que treballi en xarxa amb altres zones
del litoral amb el mateix objectiu. Impulsar la implementació del Projecte InnCoast al litoral de l’Ebre.

Línia d’Acció 2.1.4. Prioritzar l’atenció sobre els sòls agraris abandonats en la RdBTE.
Tot i l’esforç recent en termes de planejament territorial durant la darrera dècada, no es va contemplar la necessitat
d’articular accions que tinguessin en compte, ni la pèrdua de sòls agraris, ni la implementació del Pla Sectorial Agrari tal
com disposava el Pla Territorial General de Catalunya i que, a més de catalogar aquests sòls, els atorgaria valors i funcions
per la seva incorporació al seu marc territorial. En aquest sentit, abans de la crisi econòmica àmplies faixes d’espais

35

agraris, majoritàriament perirubans varen ser absorbits, sovint sense sentit, als procesos urbans. No obstant això, en
l’actualitat alguns d’aquests àmbits de frontera continuen oferint desencaixos que reclamen l’atenció ja sigui per la seva
vulnerabilitat agronòmica (desertificació i/o erosió) ja sigui per la seva ordenació i inclusió en el conjunt del sistema
agroalimentari. En aquest sentit, caldria tenir en compte l’estudi individual dels casos del PDU de desclassificació de sòls
que el departament de Territori i Sostenibilitat de la generalitat de Catalunya està portant a terme actualment.
Accions:
•
•

Crear un SIG dels espais agraris de la RdBTE a partir de la cartografia elaborada en el Pla Territorial Parcial de les
Terres de l’Ebre de 2010.
Desenvolupar un pla d’acció dels sòls agraris abandonats, seguint criteris geogràfics agraris (valor agronòmic,
vinculació activitat a la cadena de valor agroalimentària). La finalitat és una correcta gestió dels espais agraris
dins el mosaic agroforestal de la RdBTE.

Línia d'Acció 2.1.5. Fomentar la participació i el debat social en la presa de decisions entorn la planificació territorial.
El desenvolupament urbanístic que s’ha desenvolupat recentment poques vegades ha considerat el sòl com un recurs
escàs i no renovable. En conseqüència és freqüent un creixement desestructurat, mancat de sostenibilitat mediambiental,
econòmica i social que es reflecteix bàsicament en eixamples i extraradis i en el progressiu deteriorament dels cascos
antics. Reconduir la situació necessita obrir un diàleg permanent amb la ciutadania per identificar i implementar les
solucions que han de conduir a un urbanisme sostenible i respectuós amb els valors ambientals i socioculturals, on els
espais públics tinguin un paper destacat.
Accions:
•
•

Organitzar activitats de debat i reflexió, activitats de conscienciació ciutadana i per als àmbits de decisió política
(jornades, suport a publicacions) entorn del sòl com a recurs no renovable i l'evolució urbanística en la RdBTE.
Promoure un portal web de connexió amb les xarxes socials per fer interactiu els desplegaments i l’organització
i transferència de la informació territorial.

OBJECTIU 2.2. IMPULSAR L'ORDENACIÓ, LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS PAISATGES I DELS SEUS
ELEMENTS I PROCESSOS CONSTITUTIUS.
El Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre aprovat per la Generalitat de Catalunya el 2010 és un document estratègic i
bàsic per a la redacció de qualsevol instrument de planificació territorial i urbanística. Per tant, cal implementar i
desenvolupar de manera progressiva els criteris i les recomanacions del Catàleg, tant pel que fa referència als diferents
elements, estructures i processos identificats com atenent a les diferents escales territorials amb l’objectiu d’abordar una
gestió correcta i plenament operativa.
Línia d'Acció 2.2.1. Implementar progressivament els criteris i les accions dels Objectius de Qualitat Paisatgística (OCP) i
dels Paisatges d'Atenció Especial (PAE).
És necessari fer la implementació i el seguiment de les recomanacions i criteris del Catàleg del Paisatge de Terres de
l’Ebre, així com la dels valors i dinàmiques que s’hi identifiquen. El Catàleg categoritza quatre Paisatges d'Atenció
Especial: el paisatge del riu Ebre, el paisatge d'oliveres, el paisatge de pedra en sec i el paisatge dels espais de la Batalla de
l'Ebre. En cadascun d'aquests paisatges es van definir, amb l'ajuda d'un important procés participatiu, les estratègies, els
criteris i les accions que s'han de dur a terme per a la seva protecció i i la millora de la seva gestió.
Accions:
•

•

Establir un equip tècnic de seguiment constituït, com a mínim, pel COPATE, la Unitat de Geografia de la
Universitat Rovira i Virgili i l'Observatori del Paisatge de Catalunya, perquè adopti els criteris de seguiment i el
sistema de monitoreig.
Revisar i actualitzar periòdicament els criteris i accions definits al Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre.
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•
•

Elaborar i implementar plans tàctics i projectes executius per al desenvolupament dels criteris i de les accions
definides al Catàleg del Paisatge per a cadascun dels PAE.
Impulsar i equipar una xarxa de miradors i itineraris com a eines per a la interpretació dels diferents escenaris
paisatgístics de les Terres de l’Ebre. La funció és doble: conformar espais formatius i d’interpretació del territori
i les seves dinàmiques i emprar aquests equipaments com elements turístics interactius del territori.

Línia d'Acció 2.2.2. Impulsar, desenvolupar i executar "Cartes del Paisatge", a nivell comarcal i municipal desplegant el
Catàleg en escales de major detall.
Les Cartes del paisatge són instruments de concertació entre els agents del territori amb la finalitat de promoure accions i
estratègies de millora i valorització del paisatge. Les Cartes no són una simple declaració de principis sinó que són
documents de caràcter públic realitzats amb dinàmiques de participació ciutadana que reuneixen compromisos a favor
del paisatge on les parts signatàries es comprometen davant la societat a formar part d'un projecte col∙lectiu i a treballar
en conseqüència. Les cartes s’elaboraran d’acord la metodologia de l’Observatori del Paisatge de Catalunya que és qui
garantirà la coherència de la forma i el contingut amb el Catàleg.
Accions:
•
•

Elaborar les cartes de paisatge a escala comarcal o d'unitat paisatgística.
Elaboració de cartes locals de paisatge, per a posterior incorporació a POUM o normes urbanístiques.

Línia d'Acció 2.2.3. Identificar, delimitar i conservar els paisatges culturals des d'una visió multifuncional.
Per definició el paisatge constitueix un producte cultural resultat de la interacció de la natura i l’activitat humana d’un
territori; però on millor s'expressa aquest caràcter és en els paisatges culturals, on s'integren de forma completa el
substrat biofísic i l'activitat socioeconòmica dels seus habitants al llarg de l’historia; en aquest sentit, diversos paisatges
agraris són considerats paradigmàtics. A la Reserva hi ha diferents paisatges culturals que després d'una diagnosi caldrà
gestionar mitjançant projectes transversals que siguin coherents amb els valors funcionals i estètics perquè es puguin
integrar en el marc de les polítiques econòmiques, especialment les turístiques i les agroalimentàries que son les
activitats que predominen i ordenen aquest àmbit territorial.
Accions:
•
•
•

•
•

Identificació, catalogació i diagnòstic de l'estat de conservació dels paisatges culturals de la RdBTE.
Fomentar mitjançant projectes específics la conservació del patrimoni rural construït amb la col∙laboració de la
Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l’Ebre.
Elaborar un estudi que aprofundeixi en el coneixement de les dinàmiques socioeconòmiques que condicionen
els paisatges agraris de Terres de l’Ebre i que esdevingui la base per elaborar i implementar una “Estratègia per
a la gestió del Paisatge Rural de Terres de l’Ebre”.
Definir, promoure i difondre una Xarxa de paisatges culturals de Terres de l’Ebre conformada pels paisatges i
elements més identitaris i representatius.
Recuperar les alineacions d'arbres en el Delta al llarg de les xarxes de reg i les xarxes viàries, amb l'objectiu de
recuperar hàbitats, millorar la biodiversitat i incorporar elements de verticalitat en un escenari paisatgístic
dominat per l'horitzontalitat.

Línia d'Acció 2.2.4. Millora de la qualitat paisatgística dels entorns urbans i periurbans.
Els entorns periurbans i urbans i els espais i franges de transició entre l'entorn rural i la trama urbana estan sovint
desproveïts de qualitat paisatgística, banalitzats i mancats d'ordenació; no obstant això, per la seva visibilitat són molt
importants en la interpretació del territori i en la percepció que reben els habitants i els visitants. Per això cal actuar
sobre aquests entorns, ordenar‐los i harmonitzar‐los amb els valors rurals i urbanístics contigus i, al mateix temps,
assegurar la seva funcionalitat (equipaments, comercial, indústria, oci, etc.). Són entorns capaços de conjugar la seva
funció productiva (agrària, industrial o comercial) amb el seu caràcter de connector biològic i ambiental, mantenint el
patrimoni natural i cultural. En l'àmbit deltaic té un interès especial la xarxa de reg (en alguns sectors de caràcter relictual,
en uns altres plenament funcional) que associada a la propietat agrària se superposa a la trama urbana. En tots els casos,
els planejaments urbanístics municipal i supramunicipal hauran d'incorporar les directrius necessàries.
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Accions:
•
•

•

•
•

Realitzar estudis d'integració i ordenació paisatgística dels entorns periurbans (transicions urbà‐rurals) dels
municipis de l'àmbit de la Reserva.
Elaborar plans municipals que singularitzin recorreguts d’infraestructura verda, de diferent tipologia en funció
de les característiques de la població (litoral, fluvial, muntanya o pla de regadiu o secà), dimensió i habitants:
(anelles verdes o circulars, lineals, etc.).
Projectar i executar la plena integració de la xarxa de reg i drenatge en les trames urbanes dels municipis del
Delta, tot creant una oportunitat per millorar la qualitat paisatgística d'aquests nuclis de població i dotar‐les
d'un element singular que contribueixi a la seva identificació amb l'entorn.
Ordenar i prestar una especial atenció als terrenys hortícoles perifèrics als nuclis urbans i, molt especialment, el
sistema hortícola intraurbà dels municipis del Delta.
Elaboració d'una Guia d'actuació urbanística amb recomanacions i criteris de la Reserva per als gestors
municipals per posar en valor els espais públics enjardinats des d’una perspectiva sostenible amb els bens
comuns (recursos naturals, aigua i sòl).

OBJECTIU 2.3. CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I HISTÒRIC I LA SEVA
INCORPORACIÓ A LA GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL.
Les Terres de l'Ebre, per la seva posició estratègica i esdeveniments històrics particular, ha estat una terra de trobada
entre cultures. En aquest sentit, la identitat cultural pròpia de Terres de l’Ebre s'alimenta de múltiples fonts i potser, per
això, els seus valors culturals han estat, fins al moment, grans desconeguts en l'àmbit cultural català. No obstant això, per
al Programa MaB de la UNESCO i per a les Reserves de la Biosfera les manifestacions culturals pròpies de cada comunitat
local adquireixen la mateixa dimensió que el patrimoni natural. En aquest sentit, cal l'esforç de les administracions
competents i reforçar els equips de treball existents emprenent les línies de treball que segueixen. També és important
consolidar el paper vertebral i cohesionador del Museu de les Terres de l’Ebre des del punt de vista institucional i de la
Comissió Cívica del Patrimoni en l’àmbit de la participació dels actors socials.
Línia d'Acció 2.3.1. Elaborar un catàleg del patrimoni material a partir de la coordinació entre el Departament de
Cultura i els catàlegs municipals (inventaris de béns patrimonials) i la seva revisió i ampliació amb altres tipus
d'elements no recollits en les normatives urbanístiques.
Segons la convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural que la pròpia UNESCO va aprovar en 1972,
el patrimoni material comprèn els monuments, els conjunts de construccions i d’infraestructures que tenen un valor
excepcional des del punt de vista de la història, l’art, la tecnologia, l’estètica l’etnologia o l’antropologia. En la RdBTE hi ha
un ampli i ric patrimoni material que en alguns casos ja està catalogat a nivell municipal i territorial i que precisa d’un
inventari inicial digitalitzat i d’una revisió periòdica. És per això que seria necessari elaborar un catàleg del patrimoni
material present en la RdBTE, alhora que una plataforma digital on disposar tota aquesta informació per facilitar la seva
ampliació i revisió. D'aquesta manera es facilitarà l'adopció d'una política encaminada a atribuir a aquest patrimoni una
funció en la vida col∙lectiva i a integrar la seva protecció dins dels programes generals de planificació.
Accions:
•
•
•
•

Col∙laborar amb la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l’Ebre i reforçar el seu treball com espai de
coordinació dels treballs sobre el patrimoni cultural material e immaterial de l’àmbit de la Reserva.
Elaboració del catàleg a partir dels catàlegs municipals, ampliant el focus i retroalimentant els mateixos.
Crear una plataforma digital interactiva per poder tenir accés a la informació del catàleg.
Proposar criteris i recomanacions per a la conservació dels elements patrimonials, de manera especial els dels
cascos antics i de la seva trama urbana dels municipis de la Reserva.
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Línia d'Acció 2.3.2. Divulgació conjunta i transversal del patrimoni de l’època renaixentista de les Terres de l’Ebre.
Un extraordinari llegat artístic i monumental de l’època renaixentista està present en diversos municipis de l’àmbit
territorial. No tots ells disposen dels suficients recursos per valorar i donar a conèixer aquets importants vestigis, raó per
la qual, en alguns casos, han estat poc valorats i oblidats. Entenent el patrimoni cultural com un factor de cohesió
territorial, es planteja una línia d’acció divulgativa a nivell supracomarcal que tracti de forma conjunta i coordinada la
creació i difusió de coneixement relatiu al patrimoni renaixentista.
Accions:
•
•

Creació d’una base dades de bens culturals associats a l’estil renaixentista que abasti tot l’àmbit de la reserva i
que inclogui una relació dels agents del territori involucrats en l’estudi i la recerca sobre aquesta època.
Establir i implementar estratègies de difusió conjunta i transversal per explicar el fenomen renaixentista a les
Terres de l’Ebre.

Línia d'Acció 2.3.3. Divulgació del patrimoni format pel conjunt de Torres de Guaita distribuïdes en xarxa per les Terres
de l’Ebre.
Des de la visió territorial més àmplia, es planteja potenciar culturalment un desplegament territorial existent –Xarxa de
Torres de Guaita‐ tot vinculant aquest patrimoni construït amb el paisatge natural i l’entorn rural que l’envolta. La seva
estratègica ubicació i la seva relació mútua fan d’aquestes fites arquitectòniques veritables punts d’enllaç que faciliten el
recorregut pel territori de la biosfera ebrenca i en propicien la seva interpretació i coneixement. S’entén prioritari encetar
un procés divulgatiu que condueixi tant a la salvaguarda històrica d’aquestes construccions singulars com a la seva
conservació material.
Accions:
•

•
•
•

Creació d’un prototipus de ruta arquitectònica que enllaci diverses torres i que contempli aspectes com
l’accessibilitat, la senyalització, l’autogestió cultural i la simbiosi i complementarietat amb altres ofertes
culturals relacionades.
Elaboració d’un SIG de la Xarxa que contingui fitxes que permetin documentar, interpretar i catalogar cada torre
i una planimetria, a escala territorial, de les torres existents en l’actualitat.
Elaborar un programa específic de difusió d’aquest patrimoni per a l’entorn escolar.
Relacionar la Xarxa de Torres de Guaita amb altres bens monumentals de caràcter fortificat i defensiu o situats
en ubicacions geoestratègiques a escala local; en especial, els castells, els poblats ibèrics i el conjunt enmurallat
de Tortosa. Tot plegat pot conformar un relat de territori de frontera, espai de conflicte i de reflexió sobre una
nova cultura de la pau que es pot relacionar amb altres manifestacions culturals i de la memòria com la Batalla
de l’Ebre.

Línia d'Acció 2.3.4. Elaborar l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Terres de l’Ebre i desenvolupar mesures
que permetin la seva aplicabilitat.
L’inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre està vinculat al coneixement, la posada en valor i la
transmissió del patrimoni cultural viu del territori. Però cal destacar que si observem els àmbits temàtics que es
documenten (Activitats productives, processos i tècniques; Creences, festes rituals i cerimònies; tradicions orals,
particularitats lingüístiques i formes de comunicació, Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals;
Manifestacions musicals i sonores; Salut, alimentació i gastronomia; Formes de sociabilitat col∙lectiva i d’organització
social) i els objectius que es planteja: difondre els elements vius més identitaris del territori per valoritzar‐los entre la
població local; realitzar accions vinculades a fomentar la incorporació d’aspectes del patrimoni cultural immaterial com a
valor afegit per a la població local i en el sector turístic; i crear programes de foment i acompanyament a l’emprenedoria
adreçat a sectors amb coneixements tradicionals sobre el medi, com el sector artesanal, no podem limitar‐nos a
relacionar aquest inventari amb l’àmbit del patrimoni cultural dins de la Reserva, sinó que hauria d’estar també molt
directament vinculat amb accions dins dels objectius que s’han proposat vinculats al patrimoni natural, a la recerca, a
l’àmbit agroalimentari i a l’àmbit turístic. De fet, la pròpia UNESCO lliga el patrimoni cultural immaterial amb el patrimoni
natural, a través del Programa MaB. Els resultats de l’Inventari hauran estat fruit de la recerca i serviran per obrir noves
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línies d’investigació d’interès per al territori; oferiran coneixement sobre l’àmbit del patrimoni natural i agroalimentari
tradicional que poden ajudar a consolidar una sèrie d’elements diferenciadors i identitaris que siguin positius per al sector
econòmic i que també poden tenir incidència en el model turístic a potenciar.
El projecte està inserit en la línia de desenvolupament sostenible, entès no només com un desenvolupament respectuós
amb el medi sinó també com aquell desenvolupament humà que millora les condicions de vida de les persones i la
cohesió social i territorial. L’Inventari pot generar relats que posin l’èmfasi en la identitat com a fil conductor de futurs
projectes allunyats de l’estandarització i la tematització del territori.
L'any 2003, la UNESCO va adoptar la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial on es va establir
que aquest patrimoni fos constituït pels “usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques ‐juntament amb
els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són inherents‐ que les comunitats, els grups i en alguns
casos els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural”. El patrimoni immaterial aporta un
sentiment d'identitat que es transmet de generació en generació i es recrea constantment per les comunitats. Inclou
pràctiques socials com les representacions, inclòs la llengua, les tradicions, les festes i rituals, les arts escèniques,
l'artesania i de manera més general, aquells coneixements i habilitats que, transmesos de generació en generació
serveixen per donar a la comunitat un sentit d'identitat i continuïtat. La catalogació del patrimoni immaterial present en
la RdBTE permetrà que es reconegui la seva riquesa històrica i que se’n faciliti la seva salvaguarda, lo que contribuirà a la
dinamització futura del territori. Sigui com sigui, de l'aplicabilitat de l'Inventari i de les mesures que es prenguin, en
dependrà el grau d'èxit de la iniciativa.
Accions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboració de catàleg, tot considerant les diferents escales: local, comarcal i tot l'àmbit de la RdBTE.
Ampliar el catàleg de manifestacions culturals reconegudes i protegides a escala nacional i internacional.
Generar accions de promoció turística vinculades als temes artesanals 8alimentaris i no alimentaris) com a
atractiu singular de Terres de l’Ebre respecte altres destinacions.
Dissenyar i posar en funcionament itineraris de la memòria històrica.
Crear un arxiu oral o banc de memòria de la Guerra Civil que podria estar vinculat als espais interpretatius del
COMEBE.
Fomentar tècniques i productes tradicionals en l'oferta gastronòmica i agroalimentària del territori.
Impulsar estudis dialectals en relació a aspectes encara poc coneguts.
Potenciar les diferents manifestacions vinculades a la literatura de l'Ebre i proposar rutes i espais literaris com
elements turístics de qualitat.
Valorització i potenciació de les manifestacions festives i tradicionals.

Línia d'Acció 2.3.5. Impulsar el coneixement i la difusió del patrimoni cultural lligat al entorn rural.
La marcada ruralitat de Terres de l’Ebre fa necessari emprendre estudis per aprofundir en el seu coneixement. Així, doncs,
el pes de l’activitat agrària tradicional al conjunt de les Terres de l’Ebre ha deixat una petjada important sobre el paisatge i
l’estructura del territori, així com sobre les formes d’organització econòmica, social i cultural dels seus habitants. Aquesta
línia d’acció planteja potenciar el patrimoni arquitectònic i material vinculat a aquestes activitats tradicionals, tot
relacionant‐lo amb el paisatge natural que l’envolta i el determina. La quantitat i qualitat dels testimonis conservats
singularitzen el territori ebrenc i els situen com elements de referència a l’hora de mostrar l’essència del territori. Es
considera prioritari encetar un procés de catalogació i divulgació que condueixi a la conservació i valorització d’aquest
patrimoni, al temps que li permeti actuar com a factor de desenvolupament territorial
Accions:
•
•

•

Identificació dels elements i conjunts d’arquitectura rural més significatius de cada municipi i garantir la seva
salvaguarda mitjançant els catàlegs de patrimoni locals i territorials.
Identificació dels testimonis materials de que disposa cada municipi per mostrar formes de treball i de vida
definides per les activitats econòmiques tradicionals vinculades a l’activitat agrària, més en concret als conreus
de l’arròs, l’olivera, la vinya, els cítrics i els fruiters, així com la ramaderia i la pesca.
Elaboració de fitxes que permetin documentar, interpretar i catalogar cada element i conjunt arquitectònic
identificat sobre formes de vida lligades a l’activitat agrària tradicional.

40

•
•
•

•

Creació d’un banc de dades i catàleg “on line” sobre arquitectura i formes de vida lligades a l’activitat agrària
tradicional de les Terres de l’Ebre.
Dissenyar i implementar estratègies de difusió conjunta per explicar la petjada de les activitats agràries
tradicionals sobre la realitat actual de les Terres de l’Ebre
Divulgació del patrimoni format pel conjunt d'arquitectures dispersa de Terres de l’Ebre, fent especial èmfasi a
les construccions amb la tècnica de pedra en sec, característiques d’aquest àmbit i que confereixen i donen
força al caràcter del patrimoni rural de una part important del territori.
Divulgació de l'evolució de les formes de vida i treball a l'entorn dels cultius tradicionals de Terres de l’Ebre:
arròs, olivera i vinya i posterior vinculació amb els esdeveniments tradicionals i festius com a elements turístics
de primer ordre.

OBJECTIU 2.4. CONSOLIDAR EL RIU EBRE COM A EIX VERTEBRADOR PRINCIPAL DE L'ÀMBIT
TERRITORIAL DE LA RESERVA I DE LES POLÍTIQUES ASSOCIADES.
Aquest objectiu reuneix les accions encaminades a desenvolupar una estratègia d'acció al voltant del riu Ebre a partir
d'una visió holística que garanteixi la seva funcionalitat ambiental, social i econòmica. En aquest context cal tenir en
compte que les mobilitzacions ciutadanes han situat la defensa del riu Ebre al centre del debat a nivell català, estatal i
europeu i que aquesta ha estat formulat en la denominada “Nova Cultura de l'Aigua”. En aquest context, des de l'any
2001, una majoria d'habitants del territori defensen el valor de l'Ebre en contraposició al Pla Hidrològic Nacional,
recolzant‐se en els nombrosos estudis científics que adverteixen de la pèrdua de la funcionalitat del sistema fluvial i de la
fragilitat i dels riscos greus del seu tram final i del seu Delta, que presenten greus riscos. Per tant, la mobilització social va
impulsar el riu com factor identitari e identificador del territori i va recuperar amb ell un vincle que s'havia diluït al llarg de
la segona meitat del segle XX.
Tot això, va comportar la redacció del Pla Integral per a la Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE), instrument emparat per
la disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla Hidrològic Nacional (PHN). La seva finalitat última és assegurar
el manteniment de les especials condicions ecològiques del delta de l’Ebre, amb una clara vocació ambiental i amb
objectius en gran part coincidents amb els de la Directiva Marco de l'Aigua (DMA). D'altra banda, la Generalitat va crear
en 2005 la Comissió per a la Sostenibilitat dels Terres de l’Ebre (CSTE), un òrgan consultiu assessor de les administracions,
dels ens locals i de les entitats representatives de la societat civil de les Terres de l’Ebre; el seu principal objectiu era
identificar els problemes per implementar les solucions a través del PIPDE.
Línia d'Acció 2.4.1. Implementar els projectes i recomanacions del PIPDE i de la CSTE en l'àmbit fluvial per a la millora
de la qualitat de les aigües i per garantir un règim de cabals ambientals.
La derogació del Pla Hidrològic Nacional, va comportar la redacció del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre (PIPDE)
amb l'objectiu d'identificar i implementar els projectes que fessin possible el manteniment de la qualitat ambiental de
l'Ebre en el seu tram últim, a la zona estuarina i en el propi Delta. Així mateix, contemplava projectes i estratègies
encaminades a assegurar la continuïtat física del Delta i a diversificar el seu potencial econòmic. Part dels projectes i de
les recomanacions es van implementar progressivament; no obstant això, una part qualitativament significativa de les
recomanacions i projectes del Pla queden encara per fer. En aquest context, la Reserva ha d'actuar com a palanca al
servei de les administracions locals i de les entitats ambientals per assegurar l'aplicabilitat del Pla i el manteniment de la
funcionalitat ambiental del sistema fluvial íntegrament.
Accions:
•

•

•

Incorporar en el Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre el règim de cabals ambientals proposat per la Comissió per
a la Sostenibilitat de Terres de l’Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que estableix uns cabals en funció de
l'any hidrològic (sec, normal o amb major pluviometria que la medina).
Elaborar un estudi sobre la qualitat química de l'Ebre i la seva relació amb la modificació dels hàbitats bentònics.
Cal conèixer amb major exactitud les causes que han modificat, aquesta última dècada, el quimisme de l'Ebre, la
disminució del plàncton i, per això, una major transparència i un increment del bentos i dels macròfits.
Completar i assegurar la funcionalitat i operativitat de la Xarxa d'Indicadors Ambientals del Delta de l’Ebre
(RIADE) i fomentar l'accessibilitat de les dades.
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•

Crear una Comissió Tècnica Permanent a l’entorn de la CSTE per efectuar el seguiment i la revisió, si escau, dels
projectes del PIPDE pendents de implementar o d’aquells projectes que necessiten una gestió operativa
continuada.

Línia d'Acció 2.4.2. Convertir el riu Ebre en l'element vertebrador des del punt de vista territorial, social i cultural de la
Reserva de la Biosfera, tot impulsant el seu ús públic.
Les mobilitzacions ciutadanes han situat a l'Ebre en el lloc central que havia ocupat històricament però cal construir una
estratègia perquè de forma proactiva mantingui aquest paper vertebrador i identificador i continuï actuant com a
element cohesionador a nivell territorial. Per a això s’ha de recuperar el seu ús social, promoure activitats econòmiques i
lúdiques i disposar de les infraestructures i equipaments que ho facin possible. En aquest sentit, la millora de les
condicions ambientals de les riberes i de l'àmbit fluvial, el desenvolupament d'un model de gestió ampli que inclogui un
pla d'espais d'interès agrari en el sistema fluvial i la definició i implementació d'un model de navegabilitat adaptat als
diferents trams de riu són instruments bàsics a tenir en compte perquè els habitants i visitants de la RdBTE percebin
l'Ebre com un element d'alt valor estètic i ambiental. En resum, és imprescindible considerar al riu de forma integral, no
solament la llera sinó incorporar en la seva gestió tot l’entorn immediat per a que la població redescobreixi i es retrobi
amb la realitat fluvial i la seva cultura.
Cal disposar d'una estratègia a curt, mitjà i llarg termini per identificar els principals elements del seu entorn: boscos de
ribera, restes històriques, construccions rurals, usos agraris, pesquers i industrials, tradicions i memòria oral, etc. i posar‐
los en valor mitjançant una xarxa interpretativa i interactiva conformada per centres i recorreguts. També serà necessari
desenvolupar un Pla de recuperació del curs fluvial: passejos fluvials en els entorns urbans, restauració i consolidació dels
leaves i talussos fluvials mitjançant bioingeniería, etc. Però sobretot s’ha de posar especial èmfasi a una navegabilitat
adaptada a la tipologia de cada tram fluvial i l'organització d'activitats col∙lectives permetrà estrènyer vincles entre la
societat i l'entorn fluvial.
Accions:
•

•
•

•
•

•

Intensificar i ordenar la navegabilitat fluvial, aprovant un Pla Estratègic de Navegabilitat i Activitats Fluvials que
sigui una revisió i actualització de la planificació existent. El Pla haurà de contemplar les estratègies per
fomentar la iniciativa privada en el entorn de l'activitat fluvial, l'elaboració i promoció de productes turístics, la
identificació i implementació de les infraestructures i serveis de manteniment associats, sempre des d'una
òptica de sostenibilitat ambiental i econòmica.
Organitzar activitats col∙lectives en l'entorn fluvial, basades en activitats tradicionals i de caràcter lúdic i
esportiu: piraguades, transport en barcasses, concursos de pesca esportiva, etc.
Inventariar i recuperar el patrimoni hidràulic construït i altres elements d’especial rellevància de l'entorn fluvial.
Intervenint, d’aquesta manera, sobre: sínies de reg, embarcadors, passos de barca, rescloses, platges fluvials,
camins de sirga i recorreguts fluvials com el GR99, etc.
Recuperar el bosc de ribera i els ecosistemes fluvials i promoure el seu coneixement. Restauració i conservació
dels marges fluvials i crear itineraris en el seu entorn.
Emprendre actuacions que assegurin progressivament que tots els cascos urbans riberencs disposin de dissenys
urbans que facilitin el contacte de la ciutadania amb l'entorn fluvial: passejos i accessos fluvials, embarcadors,
punts panoràmics, àrees recreatives i de pesca, platges condicionades, etc.
Desenvolupar un model ampli de gestió que inclogui un Pla d'espais d'interès agrari del sistema fluvial.

Línia d’Acció 2.4.3. Revaloritzar el recurs aigua com a patrimoni hidrològic del riu Ebre
L’excepcionalitat de l’ecosistema fluvial de l’Ebre singularitza aquesta territori de la RdBTE. Aquest element vertebrador li
atorga un valor afegit i un paisatge únic. Això no obstant, el territori de l’Ebre presenta debilitats com l’excessiva
fragmentació per les xarxes viària i ferroviària i l’acusada desestructuració en àmbit nord versus sud i litoral versus
interior, que només es veuen reforçats per la homogeneïtat del seu gran potencial agrícola, encara poc diversificat. El riu
Ebre és per tant el denominador comú i unitari, així com la seva xarxa hidrogràfica i les infraestructures de regadiu, que
constitueixen part del patrimoni i capital territorial i cultural de la RdBTE.
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Accions:
•
•
•

Vetllar pel patrimoni territorial d’excel∙lència i per la sostenibilitat tot utilitzant eines de gestió per l'ús de l'aigua
en les diverses tècniques del regadiu.
Articular polítiques d'ordenació territorial responsables de l'entorn de l'eix fluvial atenent criteris de racionalitat
i sostenibilitat.
Visibilitzar les dinàmiques del riu i del regadiu amb l'acord del stakeholders per articular multiplicitat d'accions
d'acord amb les diverses funcionalitats d'aquest territori.

OBJECTIU 2.5. ADAPTACIÓ AL CANVI GLOBAL AL TERRITORI DE LA RdBTE.
Les Terres de l’Ebre, la seva costa, i especialment el delta de l’Ebre estan considerades com una de les zones
mediterrànies més sensibles a l'efecte del canvi global. L'increment del nivell eustàtic del mar agreujat pel fenomen de la
subsidència de la plataforma deltaica per la compactació dels seus sediments i la falta d'aportació de sediments a causa
de la regulació fluvial i l'efecte dels embassaments és una combinació que comporta seriosos riscos per a la continuïtat
física d'una part important de la Reserva. D'altra banda, el canvi global en Terres de l’Ebre també afecta de forma diversa i
transversal els hàbitats naturals i les activitats humanes existents: des de l'increment del perill d'incendis forestals fins a la
modificació de l'hàbitat i la pèrdua de biodiversitat, des de la implicacions en la salut humana fins a la intensificació
d'alguna de les problemàtiques agràries actuals o l'aparició de noves. Per això es planteja aquest objectiu en coherència
amb l'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic (ESCACC) i, per tant, el desenvolupament de les següents accions
caldrà fer‐se amb coordinació amb l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) i Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible (CADS).
Línia d'Acció 2.5.1. Implementar els projectes i recomanacions del PIPDE i de la CSTE en l'àmbit deltaic.
Com s'ha dit l'actual gestió de la conca, les problemàtiques relacionades amb els embassaments i la mala gestió dels
sediments que queden retinguts en ells agreujen el problema de la regressió deltaica. Es calcula que en el període entre
1957 i 2000 la línia de costa en la desembocadura ha retrocedit 10 metres per any. En el context del PIPDE es van definir
una sèrie d'estudis i projectes la realització dels quals és urgent.
Accions:
•

•
•

Efectuar estudis i implementar mesures relacionades amb la distribució de sediments en la plataforma deltaica
mitjançant el bypass dels sediments dels embassaments i l'establiment d'un cabal sòlid que asseguri el seu
transport fins al delta.
Estudiar i fer un seguiment continu sobre la modificació i la regressió de la costa i la subsidència de la
plataforma deltaica.
Executar projectes pilot relacionats amb els projectes anteriors: acreció orgànica en llacunes litorals i colmateig
en arrossars.

Línia d'Acció 2.5.2. Crear un fòrum permanent amb experts, representants socials i institucionals per informar i
sensibilitzar la societat sobre l'amenaça del canvi global al territori i les potencials mesures d'adaptació i mitigació més
recomanables a cada moment.
La població de la RdBTE, especialment la que viu en el delta de l’Ebre, un 10% de la població del total de la Reserva, és
conscient de la problemàtica de la regressió del Delta i de la falta de sediments. No obstant això, és necessari intensificar
la transferència d'informació i tenir fòrums permanents on científics, gestors i responsables polítics i institucionals puguin
conèixer, analitzar i debatre de forma regular i periòdica l'evolució del problema i els mitjans disponibles per atenuar‐ho o
resoldre‐ho.
Accions:
•

Crear una unitat o comitè específic de seguiment dels potencials impactes sobre l’entorn i la societat del Delta,
amb els científics de la Unitat d'Ecologia Aquàtica de l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita i traslladar informació de
forma periòdica a les administracions locals i territorials.
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•
•
•

•

Crear i mantenir una base de dades específica sobre estudis i projectes referits a les matèries anteriors.
Redactar i aprovar un pla d'acció referit a la gestió de la costa del litoral de l'Ebre.
Impulsar estudis que avaluïn i quantifiquin l'impacte del canvi global sobre l'agricultura de l'àmbit de la RdBTE,
encaminades a incrementar la resiliència dels ecosistemes i les activitats socioeconòmiques, especialment
l’activitat agrària i pesquera i el turisme.
Redactar una estratègia de comunicació i sensibilització sobre el canvi global en la RdBTE i les mesures a
adoptar per a la seva adaptació i mitigació.

Línia d'Acció 2.5.3 Dissenyar i implementar instruments i accions de prevenció, mitigació i adaptació encaminades a la
conservació d’ espècies, hàbitats i ecosistemes forestals davant dels riscos naturals i el canvi global.
En el marc europeu, la zona mediterrània és la més vulnerable al canvi global i dins de la conca mediterrània, l'àrea que
comprèn la RdBTE és una de les àrees on aquest canvi pot tenir unes conseqüències més severes: Delta i tram inferior de
l’Ebre (com es veurà a l’objectiu 2.5). No obstant això, més del 50 % de la superfície terrestre de la Reserva és superfície
forestal i acull una elevada biodiversitat i un conjunt d’habitats i especies molt sensibles als efectes del canvi global.
Aquest incrementa els impactes i riscos associats a la gestió d’aquesta superfície: canvis en la distribució de les
formacions forestals, estrés d’especies de distribució boreoalpina i atlàntica, modificacions en l’estructura i la funció,
alteracions en determinats paràmetres de la sanitat forestal, major vulnerabilitat enfront d'esdeveniments extrems
meteorològics i incendis, etc. Així doncs, els episodis de rang extraordinari com les ones de calor, incendis forestals,
sequeres, desertificació o les plagues i l’increment de les espècies exòtiques són alguns dels riscos a la RdBTE. Caldrà
adquirir coneixement i el disseny i implementació d'instruments i accions que previnguin i mitiguin els efectes del canvi
global per a garantir una major protecció de les espècies, hàbitats i ecosistemes presents en la RdBTE.
En aquest context, la gestió multifuncional dels boscos pot aconseguir adaptar les masses forestals al canvi climàtic i
mitigar els seus efectes mitjançant l'aportació de més recursos hídrics a l'ecosistema. Un dels riscos més importants és
l’increment dels grans incendis forestals. Per a la seva prevenció dels incendis forestals i per a facilitar la seva extinció, la
Generalitat de Catalunya defineix àmbits territorials amb gran risc d'incendis forestals anomenats Perímetres de Protecció
Prioritària (PPP). No obstant, en la redacció d’aquests documents i, especialment, en la seva implementació caldrà
considerar el foc com un element inherent i estructurant de l’espai forestal mediterrani, tot fent‐ne un enfocament més
holístic basat en l’ecologia del foc (foc tècnic, foc regenerador, cremes prescrites, etc...) que caldrà transmetre al conjunt
de la societat.
Accions:
•

•
•
•
•
•

Redacció d'un pla d'adaptació al canvi global de les espècies i hàbitats presents en la RdBTE que desplegui els
plans i estratègies d'àmbit superior i particularitzi línies d'actuació pròpies per a les espècies i hàbitats de la
RdBTE.
Realització de campanyes de prevenció dels comportaments associats al risc d’incendis forestals (educació,
sensibilització, bones pràctiques agrícoles i d’ús públic, ...).
Elaboració de guia sobre l'adaptació al canvi climàtic dels sistemes forestals de la RdBTE per a difusió social i
especialment a policy makers i tècnics amb responsabilitat en la gestió forestal.
Programar jornades tècniques i de difusió sobre gestió adaptativa forestal al canvi climàtic.
Catalogar mesures d'adaptació al canvi global ajustades a les característiques de les àrees forestals de la RdBTE..
Desenvolupar actuacions demostratives.

Línia d'Acció 2.5.4. Foment de mesures i pràctiques d'adaptació al canvi climàtic en els sistemes agraris centrades en el
maneig de les varietats, l’ús de tècniques d'eficiència i reg deficitari controlat (RDC), els canvis de calendaris i tècniques
de cultiu i, finalment, el maneig de plagues exòtiques i emergents lligades al canvi global.
Els estudis centrats en el canvi climàtic i la seva afectació sobre l'agricultura demostren que tal i com hi ha efectes en els
ecosistemes forestals, el maneig dels cultius haurà d'adaptar‐se a aquesta nova realitat. El canvi global influeix en
l'avançament de la floració de molts arbres i plantes modificant els seus cicles vegetatius. D'altra banda, la freqüència de
les sequeres estivals compromet la viabilitat d'alguns cultius que sense el suport d'un reg de suport deixen de ser viables.
També els cultius afeblits pel estres hídric és més sensible a les plagues massives. Per al desenvolupament de les accions
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cal potenciar els centres d’investigació del territori i, en especial, a la recerca que es desenvolupa en l’IRTA i en
l’Observatori de l’Ebre.
Accions:
•
•
•
•

Elaboració de guia amb criteris i recomanacions sobre l'adaptació al canvi climàtic dels sistemes agraris de la
RdBTE per a difusió social i especialment a policy makers i tècnics amb responsabilitat en el sector agrícola.
Programar jornades tècniques i de difusió sobre tècniques d'adaptació al canvi climàtic en la producció agrària.
Catàleg de mesures d'adaptació ajustades a les característiques de la RdBTE.
Establiment d'actuacions demostratives contextualitzades en el camps de l’agricultura ecològica i de
l’agricultura de precisió.

OBJECTIU 2.6. CONTRIBUIR A LA MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DE La
RdBTE.
En coherència amb el Marc Estatutari del Programa MaB, la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre no solament
impulsa accions destinades al desenvolupament econòmic del seu àmbit territorial sinó que està plenament compromesa
en que aquest desenvolupament sigui socialment just, inclusiu i cohesionador on tothom te les mateixes oportunitats de
desenvolupament personal. Per això, és necessari atendre de forma específica els col∙lectius més desfavorits i impulsar
accions que previnguin la discriminació o l'exclusió social.
En aquest context, i a pesar que la Reserva no té competències sobre polítiques de benestar i la prestació de serveis
socials, el Pla de Gestió contempla una sèrie de línies d'acció destinades a donar suport, en la mesura de les seves
possibilitats, a les polítiques i accions desenvolupades pels organismes competents, tant d'àmbit local com a autonòmic.
No obstant això, existeixen també accions que la Reserva pot emprendre amb els seus propis mitjans amb l'objectiu de
millorar la integració dels grups socials més desfavorits. Les unes i les altres es reuneixen en les següents línies d'acció.
Línia d'Acció 2.6.1. Prioritzar l'ocupació dels col∙lectius desfavorits o amb dificultats d'inserció soci‐laboral en els
projectes i programes impulsats per la RdBTE.
Actualment des de les administracions locals i amb el suport econòmic de la Diputació Provincial i de l'Obra Social de
diferents entitats financeres es desenvolupen projectes d'inserció soci‐laboral de col∙lectius en risc: joves sense formació,
discapacitats físics o psíquics, drogodependents, etc. Moltes d'aquestes accions consisteixen en l'execució de projectes
intensius en mà d'obra de baixa qualificació relacionats amb el medi natural: manteniment de senderes i camins rurals,
retirada de combustible forestal, neteja d'espais d'elevada freqüentació, etc. Malgrat els esforços realitzats, la profunda
crisi econòmica fa necessari intensificar‐los. Per això, la Reserva prioritzarà la contractació d'aquests col∙lectius per a
l'execució d'aquells projectes que per les seves característiques ho permetin mitjançant la incorporació de clàusules
socials en els plecs de contractació.
Accions:
•

•
•

Impulsar un pla per a la incorporació de col∙lectius desfavorits al mercat laboral mitjançant projectes de caràcter
ambiental, de forma coordinada amb els ens locals, la Diputació Provincial i l'obra social de les entitats
financeres.
Establir un programa de formació, bàsicament en matèria agroambiental, de col∙lectius desfavorits orientats a
augmentar la seva qualificació laboral.
Preparar i incorporar clàusules socials en els plecs de condicions que licitin obres i projectes propis de la Reserva
i dels ens locals del seu àmbit territorial.

Línia d'Acció 2.6.2. Establir mesures que actuïn enfront de l'emergència social: pobresa alimentària i energètica.
L'actual crisi econòmica té conseqüències severes entre els sectors de la població més desfavorits: famílies sense cap
ingrés, parats de llarga durada, mercat laboral precaritzat, malnutrició infantil, pobresa energètica o dificultats d'accés als
serveis públics bàsics com l'aigua, pèrdua d'habitatge, desnonaments, etc. Són problemàtiques generals però que també
existeixen en la RdBTE i que en molts casos els serveis socials no poden afrontar sense les eines necessàries.
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D'altra banda, contrasta la precarietat alimentària amb els excedents que en diferents punts de valor de la cadena de
producció i distribució d'aliments es converteixen en un problema de generació de residus. En aquest context, s'ha
d'impulsar un pla de mitigació de la pobresa alimentària amb els bancs d'aliments i menjadors socials i l'establiment de
xarxes de suport mutu que empoderi a les persones que pateixen la pobresa alimentària i que garanteixin que tant els
adults com, especialment, la població infantil puguin tenir una nutrició digna. També caldrà millorar dels protocols dels
serveis socials de l'àmbit de la Reserva i recolzar la creació d'una dotació d'habitatges lliures per albergar a aquelles
persones i famílies que ho requereixin.
Accions:
•

•

•
•
•

Impulsar un pla de mitigació de la pobresa alimentària (Programa “Pont Alimentari”) mitjançant la coordinació
d'excedents alimentaris de menjadors escolars, empreses de menjar preparat i empreses de diferents nivells en
la cadena de distribució i venda d'aliments cap als bancs d'aliments i els menjadors socials.
Fomentar la cooperació entre les empreses (especialment les agroalimentàries) acreditades amb la marca
“Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera” amb els bancs d'aliments, les entitats gestores de menjadors socials i
les xarxes de suport mutu.
Establir criteris tècnics clars per desenvolupar un programa d'eradicació de la pobresa energètica en l'àmbit
local, determinant les necessitats bàsiques per unitat familiar.
Millorar els protocols dels serveis socials per a les unitats familiars amb dificultats a l'accés a l'habitatge i als
serveis públics essencials.
Col∙laborar amb les polítiques destinades a garantir un parc d'habitatges d'emergència social en els municipis de
la RdBTE.

Línia d'Acció 2.6.3. Col∙laborar i crear sinergies amb les polítiques socials, especialment les destinades a els problemes
associats a la dependència.
La Generalitat de Catalunya impulsa la creació d'Espais de Reflexió Ètica dels Serveis Socials (ERESS) a manera d'eina per
analitzar i assessorar en la resolució de possibles conflictes ètics que es produeixen en la pràctica de la intervenció social.
Tenen com a finalitat la millora de la qualitat de l'atenció a les persones, la promoció dels valors ètics i les bones actituds
en la cura de les persones ateses. Al seu torn, amb el suport de la URV, es vol impulsar una Xarxa tècnica o Observatori de
serveis socials en l'àmbit territorial amb l'objectiu de millorar la gestió i donar suport tècnic als processos de redefinició
organitzativa, fomentar la innovació social, elaborar documents tècnics, etc.
Així mateix, es considera prioritària la protecció de les persones en situació de dependència. Per això, la Reserva
col∙laborarà amb el projecte del Banc d'Ajudes Tècniques de Terres de l’Ebre que vol promocionar l'assessorament
personalitzat, universal, gratuït i domiciliari de les persones amb falta d'autonomia personal per part de terapeutes
especialitzats. Aquest projecte pot reforçar‐se creant sinergies amb les aplicacions TIC descrites en aquest Pla de Gestió.
Finalment, la Reserva impulsarà la mediació com un instrument que contribuirà a una societat més madura i cohesionada.
Així ho entén l'administració catalana que des de fa més de 15 anys impulsa polítiques actives de mediació com a
alternativa a la judicialització en la resolució de conflictes. En aquest context, s'hauria de crear un servei en la RdBTE de
mediació en els àmbits familiars i del dret privat comunitari. Aquest instrument al costat d'altres mesures també poden
ajudar a prevenir, entre uns altres, el problema de la violència de gènere.
Accions:
•
•
•
•
•

Impulsar i crear un Espai de Reflexió Ètica de Serveis Socials dels Terres de l’Ebre (ERESS).
Impulsar una xarxa tècnica en matèria de serveis socials dels Terres de l’Ebre.
Consolidar i ampliar la prestació del projecte “Banc d'Ajudes Tècniques de Terres de l’Ebre”.
Crear un servei de mediació en els àmbits familiars i del dret privat comunitari.
Intensificar els serveis dedicats a la prevenció de la violència de gènere i a la protecció de les seves víctimes.

Línia d'Acció 2.6.4. Desenvolupar polítiques, serveis i eines que garanteixin l'accés dels ciutadans als serveis bàsics.
La marcada ruralitat d'una part significativa de la Reserva comporta una baixa densitat poblacional i la concentració
d'alguns dels serveis bàsics en les poblacions de més entitat. Per això és important disposar de mitjans que apropin als
ciutadans i les seves necessitats allí on aquestes puguin ser satisfetes i disminuir el risc de despoblació de l'entorn rural.
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D’altra banda, disposar d’una d’infraestructures viàries i ferroviàries extensa i diversificada és la garantia de la
socialització i la democratització de la societat. Posar‐ho a l’abast dels ciutadans que viuen i desenvolupen les seves
activitats en l’àmbit de la RdBTE i dels col∙lectius pendulars és articular eficiència i desplegar alternatives
socioeconòmiques vàlides per al territori, oferir oportunitats des de dins i per optimitzar‐ho de fora estant. Aquest Pla de
Gestió ha de garantir i impulsar la mobilitat pública per conforma un territori eficient energèticament i reduir la
contaminació difusa de l’aire.
Accions:
•
•

•
•
•

Impulsar i participar d’un consens en el model de mobilitat territorial amb l’a implicació de les institucions i els
agents del territori.
Millorar el transport pública, intra/interterritorial, a través de la xarxa viària i ferroviària, mitjançant l'increment
de la freqüència i la interconnexió entre les diferents poblacions de la RdBTE i les àrees metropolitanes de
referència.
Donar suport a la construcció d’un tercer carril en l’AP‐7 al seu pas per Terres de l’Ebre en front altres
infraestructures que comporten noves ocupacions de sòl i major fragmentació de la matriu territorial.
Millorar el servei de transport adaptat a les necessitats de les persones.
Organitzar serveis de mobilitat amb vehicles privats d’ús públic (taxis, transport escolar) per atendre els serveis
bàsics (sanitat, alimentació) de les persones grans i amb dificultat de mobilitat.

Línia d’Acció 2.6.5. Implementar polítiques i eines per a l’ocupació juvenil, especialment en el medi rural i l’agricultura.
Combatre la destrucció del treball i oferir oportunitats ocupacionals per als joves de l’àmbit de la Reserva constitueix una
de les línies prioritàries d’aquest Pla de Gestió. En aquest sentit, es pretén posar èmfasi en gestionar l’ocupació sota
criteris d’oportunitat per, al mateix temps, mantenir el poblament i potenciar el benestar i la qualitat de vida del capital
humà. Aquest triangle entre població‐recursos humans‐qualitat ha de focalitzar i donar continguta les propostes
argumentades i únicament dirigides pels mateixos actors: els joves del territori.
Accions:
•

Treballar en xarxa per difondre les oportunitats de la RdBTE per ordenar un nou marc laboral i vincular‐ho a les
noves funcions d’aquest territori.

•

Caracteritzar perfils de treball en el marc dels joves i vincular‐ho amb formació especialitzada per desenvolupar
tasques que posin en valor l’excepcionalitat de les actuacions a portar a terme (recursos pedagògics vinculats
als aspectes naturals, culturals, guiatges científics i tècnics, així com de recolzament, ...).

OBJECTIU 2.7. CONSOLIDAR I ENFORTIR EL TERCER SECTOR AMBIENTAL (TSA) EN L'ÀMBIT DE La
RdBTE I FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN GENERAL.
La participació de la societat civil organitzada mitjançant associacions de tot tipus constitueix un actiu fonamental per a la
conservació i divulgació dels valors patrimonials del territori i per recórrer el camí cap a un desenvolupament
ambientalment sostenible i socialment cohesionador. En aquest context, les associacions, agrupacions, fundacions,
plataformes, entitats de custòdia, voluntariat i altres models organitzatius han de facilitar la plena implicació de la
societat amb els objectius i les actuacions de la Reserva. Per això, és imprescindible disposar d'estratègies de treball en
comú i crear espais de comunicació fluïts destinats a la reflexió, al debat i al pensament crític entorn d'aspectes
ambientals i socials del territori.
Aquest objectiu agrupa les accions destinades a enfortir i ampliar l'actual teixit associatiu existent amb finalitats
mediambientals i de reflexió territorial. Partint de la situació actual es proposen mesures que permetin visualitzar la seva
labor i facilitin la implicació de nous ciutadans. És necessari obrir el debat, crear punts de trobada i, sense renunciar a la
crítica i a la denúncia, canalitzar proactivament l'energia i la capacitat de treball que subjeu en la sensibilitat ambiental de
la societat en general.
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Línia d'Acció 2.7.1. Recolzar el treball del Tercer Sector Ambiental, mitjançant la cooperació i l'intercanvi entre el sector
associatiu socioambiental i de defensa del patrimoni en general i la RdBTE.
Malgrat la seva labor, les entitats del Tercer Sector Ambiental tenen dificultats per transcendir, comunicar el seu treball i
ampliar la seva penetració social. La Reserva es proposa actuar com a amplificador de la seva labor i palanca per al seu
creixement. Per a això cal conèixer i identificar les seves múltiples manifestacions: conservacionistes, de custòdia
territorial, de sensibilització ambiental, científiques i d'investigació bàsica de camp, etc. La creació d'una Taula de
Cooperació entre les administracions i les entitats asseurà les bases per establir el grau de suport material i,
especialment, el nivell de col∙laboració amb les entitats en el desenvolupament dels seus projectes i si és necessari donar
suport material mitjançant l'edició de material informatiu i/o formatiu i, partint de les necessitats formatives del Sector,
programar cursos i jornades dirigides a incrementar el nivell de formació dels membres de les diferents entitats. També es
vol estrènyer la col∙laboració del teixit associatiu amb les activitats de les entitats locals i especialment les que es
desenvolupen en l'àmbit escolar amb l'objectiu de crear sinergies de treball i optimitzar recursos, donar a conèixer el
treball de les entitats i facilitar als ciutadans la seva implicació en el teixit associatiu. Finalment, es crearà un grup de
voluntariat específic i propi de la Reserva.
Accions:
•

•
•
•
•
•
•
•

Elaboració de la diagnosi del TSA de la RdBTE, identificant el teixit associatiu socioambiental i l'especialització i
l'àmbit d'intervenció de cada entitat. Identificar el grau de coneixement ciutadà del sector i els elements que
condicionen la seva implicació.
Crear una Taula de Cooperació amb el Tercer Sector com a espai permanent de trobada i debat i com a
instrument de participació; creant si és necessari un espai privat en el lloc web de la Reserva.
Redactar i implementar una Estratègia de Cooperació amb el Tercer Sector Ambiental i definició del model de
suport estratègic.
Crear amb l'ajuda i col∙laboració de les entitats del TSA un grup de voluntariat específic de la RdBTE.
Afavorir el treball col∙laboratiu entre centres d'educació i entitats del TSA amb el doble objectiu de participar de
la formació dels escolars i donar visibilitat a les entitats.
Participar en l'edició de material informatiu/formatiu dirigit a l'associacionisme i voluntariat ambiental.
Incrementar la capacitació de les entitats del TSA mitjançant l'impuls o la col∙laboració en programes formatius
especialitzats en sostenibilitat, conservació i gestió del patrimoni.
Fomentar la implicació d'associacions i grups de voluntariat en el desenvolupament i en l'execució dels projectes
de la RdBTE.

Línia d'Acció 2.7.2. Crear marcs estables de reflexió, debat i pensament crític en el context de la Reserva.
La participació és un concepte que fa referència a la integració de la societat en el procés d'adopció de decisions en el seu
entorn més proper. Encara que algunes entitats ja formen part d'alguns grups de treball dins de l'òrgan de governança,
s'ha de fomentar la implicació de les entitats i les associacions de la RdBTE en el desenvolupament i en l'execució dels
projectes de la RdBTE. D’aquesta manera es facilitarà la plena implicació de la societat amb els objectius i les actuacions
de la Reserva. Per això, és imprescindible disposar d'estratègies de treball en comú i crear espais destinats a la reflexió, el
debat i el pensament crític a l'entorn d'aspectes ambientals, territorials i socials. Aquest espai de trobada ha de fomentar
la cooperació i l'intercanvi d'idees entre els gestors de la Reserva, les administracions competents i les principals parts
interessades i creadors d'opinió de l'entorn professional, social, i acadèmic i fomentar la implicació i la participació de la
ciutadania en general. D'altra banda, el propi procés de desenvolupament econòmic i social al voltant de la RdBTE
necessita la creació d'una comunitat d'innovació i d'intel∙ligència col∙lectiva per maximitzar el coneixement i les capacitats
cognitives del conjunt de la reserva. Finalment, i al seu al voltant, ha de programar‐se un cicle estable i permanent de
conferències i jornades que reforcin un pensament crític centrat en aquest model de desenvolupament territorial.
Accions:
•
•

Creació d'una comunitat d'innovació i d'intel∙ligència col∙lectiva en la RdBTE.
Programar un cicle estable i permanent de conferències i jornades dedicades a la reflexió socioambiental i
territorial.
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Línia d'Acció 2.7.3. Fomentar l'acció socioambiental en el context de la Responsabilitat Social Corporativa de les
empreses de l'àmbit territorial de la Reserva.
Les empreses i corporacions en general (ja siguin públiques o privades) constitueixen importants actors d'acció
socioambiental, tant a nivell intern com a extern. L'impuls de la Responsabilitat Social Corporativa en l'àmbit de la
Reserva i la seva coordinació amb projectes propis pot aportar ajuda material i financera. Com a exemples poden citar‐se
accions integrades als programes de responsabilitat social corporativa (RSC); l'adopció de plans de sostenibilitat; el
patrocini d'obra social, mecenatge o premis, etc. En aquest context, també cal incloure a l'obra social de diferents entitats
financeres i als programes de sostenibilitat de les universitats. En aquesta línia d'acció serà important la col∙laboració amb
el Consorci responsable de la gestió dels fons Leader a Baix Ebre i Montsià donat que tenen experiència i una trajectòria
de treball en l'impuls de la RSC en les empreses a les quals donen suport.
Accions:
•
•
•

Elaborar un programa de difusió i informació sobre l'acció socioambiental corporativa no lucrativa.
Desenvolupar programes pilot en empreses i entitats públiques representatives / prescriptores.
Crear programes específics de crowfunding per finançar projectes concrets i específics de la Reserva amb
partenariat privat.
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EIX ESTRATÈGIC 3: IMPULS A L’ECONOMIA.

La designació per part de la UNESCO de Terres de l’Ebre com a Reserva Mundial de la Biosfera és un extraordinari
reconeixement a la qualitat ambiental de l'entorn natural i social d'aquest territori i al compromís dels seus habitants per
continuar conservant‐ho mitjançant la formulació de polítiques de desenvolupament sostenible. Estem doncs davant un
territori de qualitat ambiental reconeguda, però que malgrat tot encara no disposa de mecanismes per poder identificar
aquesta qualitat territorial amb la qualitat dels productes que es generen i els serveis que es presten en el seu àmbit. Això
és molt important i configura un dels principals objectius de la Reserva, tal com s'expressava en la memòria de la
candidatura: que “els valors del territori ajudin a crear una economia i una societat amb valors”.
Es tracta doncs que la Reserva de la Biosfera pugui atribuir aquesta qualitat ambiental a la qualitat dels seus productes i
serveis i que, a partir d'això, adquireixen un nou valor afegit que els aporti competitivitat. En aquest context, la Reserva
de la Biosfera ha d'aportar a l'activitat econòmica de Terres de l'Ebre almenys aquests tres objectius que segueixen:
•
•
•

Valor afegit per la seva identificació amb la qualitat del territori.
Singularitat respecte productes i serveis en principi similars.
Visibilitat als mercats locals, regionals i, especialment, globals.

En tot cas, els sectors econòmics de Terres de l’Ebre que poden tenir un impacte positiu major per la presència de la
Reserva de la Biosfera són aquells sectors tradicionals del territori, agricultura i turisme, que avui dia estan en plena
redefinició i transformació en el context d'uns mercats globals que sovint traslladen les seves tensions de forma poc
previsible als sistemes de producció locals. Paradoxalment, els agricultors de Terres de l’Ebre han d'estar tant o més
pendents de l'evolució de les commodities o de la negociació del TTIP que de la situació meteorològica o la presència de
plagues massives. Per això, és important identificar i singularitzar els productes i els serveis i, en aquest context, la
Reserva pot ser un bon instrument i representar una oportunitat per al sector agrari i en particular per a la indústria
agroalimentària i per al sector dels serveis turístics per guanyar competitivitat, accedir a nous mercats i en definitiva
dinamitzar l'economia territorial amb major valor afegit.
Aquest Eix Estratègic s’estructura en 6 objectius: Impuls d’un model agrari de qualitat; millorar la competitivitat de la
cadena agroalimentària; foment de la multifuncionalitat agrària; l’aqüicultura com a sector estratègic pel delta i la costa
de l’Ebre; impuls a un nou model turístic identitari i disposar d’eines de promoció del territori i dels serveis i productes
que s’hi fan.

OBJECTIU 3.1. IMPULSAR UN MODEL AGRARI PRODUCTOR D'ALIMENTS D'ALTA QUALITAT,
MODERN, SOSTENIBLE I RESPECTUÓS AMB ELS VALORS DE LA RESERVA, QUE CONTRIBUEIXI
DECISIVAMENT Al DESENVOLUPAMENT RURAL I A L'EQUILIBRI I COHESIÓ TERRITORIAL.
Aquest objectiu reuneix mesures i accions orientades a assegurar una producció agrària viable tècnicament i
econòmicament, que tingui un paper significatiu en l'impuls de comportaments ambientals més responsables i que sigui
clau en l'equilibri territorial actuant de motor de desenvolupament. A això han de contribuir les administracions públiques
competents i la Reserva de la Biosfera.
En aquest sentit, a més d’una administració amb les funcions de crear normativa, control i inspecció cal, també, una
administració col∙laborativa i facilitadora. Situar a l’administració agrària al nivell de l'administrat i acompanyar‐lo en la
seva labor diària per millorar la seva activitat, per reciclar‐se i formar‐se en les millors tècniques disponibles a cada
moment. Cal transitar cap un nou escenari on l'administració aposta per la capacitació del sector i per la col∙laboració
estreta i on els recursos tècnics estiguin en el camp al costat dels agricultors i menys ocupats en tasques administratives.
D'altra banda, durant els propers anys i en el marc de la Reserva s'haurà de reflexionar àmpliament sobre el paper de
l'agricultura tradicional. Actualment a l'agricultura tradicional se li adjudiquen dos papers molt diferents. D'una banda,
actua com a impulsor o argument d'activitats agroturístiques i culturals basats en l'experiència del lloc i que ajuden a
completar la renda agrària. Per un altra, és una font de coneixement empíric que pot i ha de contribuir a formular una
nova agricultura encaminada a la producció d'aliments de qualitat, més harmonitzada amb el seu entorn ambiental i
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social, connectant amb les tècniques més actuals d'agricultura ecològica i agricultura integrada. En els dos casos,
l'agricultura tradicional ha de permear profundament en l'agricultura actual i en l'activitat econòmica en general. Per
l’altra banda, sigui com sigui, les activitats agroturístiques també han de saber transmetre els valors de l'agricultura
actual, més tecnificada i intensiva com a productora d'aliment i de benestar i com un important factor de equilibri
socioterritorial.
Finalment, la reflexió sobre la agricultura tradicional i la seva evolució en el context econòmic actual també haurà de
focalitzar‐se en la coexistència de les explotacions agràries familiars amb el model de la agroindústria sovint contraposat i
cada cop més freqüent i determinant en els mercats. S’entén aquesta com les empreses (i/o explotacions) agràries amb
gran extensió de terra, sovint procedents de la concentració parcel∙lària i al cap davant de les quals hi ha una estructura
empresarial molt qualificada que freqüentment te poc o res a veure amb el sector tradicional o amb el territori,
esdevenint una activitat empresarial “sensu stricto”. L’explotació (i/o empresa) familiar té difícil la competència amb
aquesta nova agroindústria que disposa de més recursos tècnics i financers, d’una major economia d’escala i que sovint
aprofita excedents de capital d’altres sectors econòmics. En aquest context, la professionalització de l’agricultura familiar,
la formació, la seva concertació i el cooperativisme agrari, amb un fort component territorial, seran factors fonamentals
per a la seva permanència.
Línia d'Acció 3.1.1. Establir una Taula del Sector Agrari de Terres de l’Ebre.
L'objectiu de la Taula serà traçar, mitjançant plans zonals agraris, les línies estratègiques a tenir en compte per a cada una
de les zones geogràfiques de la Reserva associades de forma majoritària a un monocultiu de caràcter estratègic. La Taula
reunirà als diferents actors (sector, economia‐empresa, tècnic, administració, etc.) i subministrarà dades i participarà de
l'Observatori Socioambiental de la RdB. La Taula implementarà un sistema de monitoreig permanent que subministri i/o
avaluí estadístiques periòdicament per detectar oportunitats en el sector agrari (innovació, negoci, prioritats d'acció en la
RdB, etc.).
Accions:
•
•

•
•

Establir un marc de relació permanent en forma de Grup de Treball entre tècnics del sector agrari per fomentar
els objectius de la RdB, que actuï com a Secretària de la Taula.
Redacció de Planes Zonals Agraris, amb la participació de tots els sectors involucrats: Zona olivarera de la Plana
de la Galera, Zona citrícola de les planes litorals, Zona de vinyes i oliveres de la Terra Alta, Zona de fruiters de la
Ribera d’Ebre, Zona d'arrossars del Delta, Zona hortícola de les riberes fluvials i Zona d'Agricultura de muntanya.
Impulsar un SIG agrari dels àmbits zonals per a la preservació i gestió d’aquets espais agraris.
Fomentar la vinculació dels diversos agents de la cadena de valor agroalimentària de cadascun dels productes
agraris de la Reserva.

Línia d'Acció 3.1.2. Impulsar plans de millora agraris i projectes que contemplin una veritable transferència tecnològica
al sector.
La transferència tecnològica i l'aplicació en el camp de la innovació en les pràctiques agroculturals és fonamental per a un
sector agrari viable socialment i econòmicament, que produeixi aliments de qualitat i que desenvolupi un paper proactiu
en la conservació dels actius patrimonials del territori. En el context de la Reserva són especialment importants les
millores relacionades amb la sanitat vegetal i amb l'agricultura de precisió que fa un ús racional dels recursos.
Accions:
•
•
•

Establir un acord marc entre la RdBTE i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), entitat
competent en la matèria.
Fomentar la capacitació ambiental del sector agrari en general i dels agricultors en particular en el context dels
objectius i funcions de la Reserva, col∙laborant amb les administracions competents.
Impulsar la modernització dels regadius i el reg de suport en secà com a factor estabilitzador de collites i des
d'una perspectiva d'estalvi, eficiència i gestió integral de l'aigua disponible. Especialment, reformular i
redimensionar el reg al Xerta‐Sénia mitjançant la sectorització de la zona regable, la creació d’unitats de reg
independents de superfície adequada, l’aprofitament i la gestió sostenible dels recursos hidrogeològics i el seu
màxim desacoblament dels recursos de l’Ebre.
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•
•

Elaborar de forma concertada plans de reestructuració dels diferents subsectors i planificar els volums de
producció de determinades varietats mitjançant la creació de clubs de varietats.
Impulsar la penetració de les TIC, de les tècniques Smart i, especialment, les noves aplicacions de teledetecció i
d'anàlisi multiespectral en la gestió de la producció agrícola: preveure, detectar i combatre plagues massives,
avaluar collites, determinar l'estat fitosanitari mitjançant fotometria, etc.

Línia d'Acció 3.1.3. Fomentar el model de producció primari competitiu i d'alta qualitat.
Aquesta línia reuneix accions encaminades a facilitar la transició de l'agricultura convencional cap a la producció integrada
i cap a l'agricultura ecològica amb l'objectiu d'introduir pràctiques beneficioses per al clima i el medi ambient en general,
més eficient en l'ús dels recursos i vinculada al seu entorn. En aquest context, serà útil un canvi de paradigma cultura en
el pensament agrari: passar de la producció de productes agraris a la producció d’aliments; incorporant, d’aquesta
manera, les variables salut i cultura.
Accions:
•
•
•
•

•

Institucionalitzar un punt de trobada permanent per als productors d'agricultura ecològica i els seus
consumidors.
Impulsar i promoure la producció agrària ecològica amb línies específiques de formació i assessorament tècnic
als seus productors i de suport comercial i a la distribució.
Impulsar i promoure la producció agrària integrada mitjançant la formació continuada i l'assessorament tècnic i
amb projectes específics de suport a la seva comercialització i distribució.
Estudiar i analitzar les conseqüències de l'efecte dels contaminants (especialment la qualitat de l'aire) sobre els
agrosistemes amb l'objectiu de millorar les collites i disminuir el risc de plagues massives i baixar la intensitat
dels tractaments fitosanitaris.
Intensificar la transferència de coneixement al sector agrari, especialment en el que respecta a l'aplicació de
fitosanitaris i l'ús de fertilitzants.

Línia d'Acció 3.1.4. Desplegar i aplicar eines innovadores orientades al desenvolupament rural, la creació d'ocupació i la
fixació de població en els municipis rurals de la RdBTE.
Evitar el despoblament del mitjà rural i facilitar la incorporació agrària als joves agricultors i de col∙lectius amb dificultats
d'ocupació és un dels principals objectius genèrics de la Reserva. En aquesta línia d'acció es reuneixen accions que
permeten mantenir un entorn laboral estable, socialment valorat i amb estructures de suport que facilitin economies
d'escala. Aquesta línia d’acció es complementa i reforça amb la 2.1.4 sobre sòls agraris abandonats.
Accions:
•

•
•
•
•

Crear i gestionar un banc de terres. Estarà dotat d'una plataforma web amb un sistema d'informació geogràfica
on s'identifiquessin explotacions abandonades o en risc i explotacions susceptibles d'intercanvi entre agricultors
a causa de que la seva proximitat facilita l'explotació.
Crear i implementar el Contracte Agrari de la RdBTE, a manera de contracte únic d'explotació.
Fomentar la compra agregada o centralitzada de serveis i/o subministraments agraris.
Impulsar les empreses de serveis agraris que ofertin serveis especialitzats als pagesos, aportant organització i
economia d’escala.
Desenvolupament de plans plurianuals de millora estratègica de camins rurals i forestals de la RdBTE

OBJECTIU 3.2. PROMOURE LA COMPETITIVITAT DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTES
AGROALIMENTARIS DE LA RDBTE, DES DE LA TRANSFORMACIÓ FINS LA COMERCIALITZACIÓ.
Aquest objectiu se centra en les línies d'acció dirigides a incrementar el valor afegit de la producció agrícola mitjançant
mesures que impulsin l'elaboració i la transformació dels productes. Les mesures i els requisits hauran de tenir en compte
les característiques de cada fase d’activitat de la cadena tot diferenciant els productes destinats al consum massiu de les
de carácter artesanal. La participació de tots els agents que intervenen al llarg de la cadena de valor agroalimentària i la
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transversalitat dels inputs en matèria de recerca i innovació són els factors clau a facilitar a través d’accions concretes
adreçades a la sostenibilitat de l’activitat i a la salvaguarda del territori rural (valors i funcions socials, econòmic si
ambientals).
Aquest objectiu també centra els aspectes de millorar dels actuals canals de comercialització i distribució de la producció
agroalimentària de l'àmbit de la RdBTE, mitjançant mesures per al foment de nous mercats i sectors de consum, així com i
mesures de suport de les actuals estructures de comercialització. En qualsevol cas, totes les accions posaran de relleu la
qualitat dels productes, el compromís dels agricultors i transformadors amb l'entorn ambiental de la RdBTE i la
singularitat, en aquest context, dels seus productes. Per a això tindrà un paper fonamental la marca “Terres de l’Ebre.
Reserva de la Biosfera”.
Línia d'Acció 3.2.1. Generar un entorn de cooperació o d'integració agroindustrial que permeti aconseguir una
dimensió de negoci competitiva i sostenible.
Aquesta línia pretén aconseguir estructures (mitjançant la integració o la cooperació entre agents) per tal que els
productor agraris també integrin en la seva activitat els requeriments i les demandes dels consumidors. És a dir, fer que
desenvolupin la seva activitat amb una visió amplia dels elements de la cadena, des dels recursos productius (aigua,
terra,...) fins a l’aliment. Inclou aspectes de traçabilitat, garantia de subministrament, seguretat alimentària, etc.) que
facilitin la inversió dirigida a aportar valor afegit.
També es proposen mesures per tal d’afavorir que en una mateixa unitat productiva s'integrin a diferents escales de la
cadena de valor agroalimentària, impulsant la transició dels productors agraris a productors‐transformadors‐
comercialitzadors, amb l'objectiu de crear valor afegit en tota la cadena productiva.
Accions:
•

•

•

•

•

•
•

Incrementar la concertació dels sectors agraris, fomentant la concentració d'estructures transformadores i
elaboradores (cooperatives de segon grau, tot vetllant per la permanència i la preservació de les produccions
locals I tradicionals que han marcat carácter i cultura en aquest territori).
Fomentar la creació i la participació de les empreses agroalimentàries de la RdBTE en els clústers regionals de
cada subsector de manera que puguin generar‐se iniciatives d'aplicació amb la participació, si escau, de la
RdBTE.
Promoure projectes i experiències pilot, transversals i adaptables a tota la cadena de transformació dels
productes agraris i aliments mitjançant la introducció de sistemes d'organització empresarial i d'innovació
tecnològica (aplicació de les TIC) que millorin el creixement, la competitivitat i la productivitat.
Elaborar un catàleg de productes i sistemes de producció agroalimentaris estratègics de la RdBTE amb vista a la
seva conservació, difusió i posada en valor mitjançant la producció d'aliments basats en monovarietals
tradicionals i autòctons: oli, va venir, càrnics i làctics de races autòctones, mel, arròs, horta, etc.
Impulsar la innovació en la transformació de les matèries primeres agràries que generin major valor afegit,
creant noves formulacions comercials per a nous usos culinaris que millorin la promoció i comercialització dels
productes agroalimentaris de la RdBTE: olis i salis aromatitzades, flor de sal, arròs/tòfona, melmelades de
fruites del territori, productes càrnics elaborats a partir de la caça, etc.
Impulsar serveis d'assessoria integrada en dinamització i eines i mecanismes d'ajuda al desenvolupament rural.
Crear espais d'intercanvi i gestió d'experiències (dins de la RdBTE i entre aquesta i altres territoris).

Línia d'Acció 3.2.2. Crear mesures innovadores que permetin aconseguir una major penetració comercial, consolidant
els mercats actuals i creant‐ne de nous.
Els canvis graduals però sensibles en la pautes de consum a nivell local, nacional i internacional provoquen que un
creixent segment de consumidors modifiqui els seus hàbits i s'interessin per l'origen dels productes consumits, el com i
l'on s'han obtingut i així com la relació estableix amb el seu entorn territorial. Això constitueix una oportunitat perquè els
productes agroalimentaris de la RdBTE diversifiquin i ampliïn els seus mercats.
Accions:
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar la venda directa i la venda de proximitat mitjançant l'impuls de mercats d'agricultors en els municipis
de l'àmbit de la RdBTE.
Implementar un projecte de venda directa o de proximitat a les àrees metropolitanes, mitjançant acords de
cooperació entre la RdBTE i les autoritats metropolitanes competents (agrobotigues i agromercats). L’objectiu
és que la pagesia incorpori directament el valor afegit dels seus productes a la seva compte d’explotació agrària.
Establir una cooperació estable amb cooperatives de consum, en especialment en ciutats i àrees
metropolitanes.
Potenciar el producte Km 0 en el sector majorista i en el sector de la restauració de Terres de l’Ebre.
Fomentar el consum de productes agroalimentaris acreditats per la RdBTE en els menjadors escolars i altres
equipaments alimentaris públics (hospitals, residències, etc.).
Crear i promocionar corners amb productes acreditats amb la marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera”
en grans superfícies mitjançant acords amb la gran distribució.
Promoure l'ús dels productes de la RdBTE com a productes bàsics en la restauració: olis i vi de taula.
Elaborar i distribuir cartes de productes de la RdBTE en les activitats de restauració.
Impulsar els menús de la RdBTE amb productes de l'àmbit.
Impulsar la comercialització de productes complexos relacionats amb els valors territorials i del paisatge o amb
el patrimoni natural. L'oli de les oliveres mil∙lenàries és un bon exemple.

Línia d'Acció 3.2.3. Millorar els canals de comercialització convencionals de productes agroalimentaris.
Els actuals canals de comercialització agroalimentaris han de ser recolzats a través de la creació d'estructures o
instruments col∙lectius que millorin la seva eficàcia i eficiència i estiguin especialment al servei dels petits productors‐
transformadors agraris amb dificultats per disposar amb els seus propis mitjans i instruments comercials.
Accions:
•
•

•
•

Crear centrals de vendes i plataformes comercials conjuntes mitjançant la cooperació entre els diferents sectors
agroalimentaris presents en la RdBTE (a través de les cooperatives agràries).
Utilitzar la plataforma web de la RdBTE i les xarxes associades a ella (turisme rural i agroturisme) per donar
visibilitat als productes acreditats amb la marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera” i als valors
socioambientals als quals la marca està associada.
Introduir l'ús de la TIC en la comercialització agroalimentària, especialment la venda electrònica.
Fomentar l'aparició d'empreses auxiliars en el sector de la distribució i el repartiment que puguin prestar serveis
a diferents productors/transformadors agraris en el mateix territori.

OBJECTIU 3.3. FOMENTAR L’AGRICULTURA I RAMADERIA MULTIFUNCIONAL, REFORMULANT ELS
APROFITAMENTS AGROSILVOPASTORALS TRADICIONALS.
L'agricultura i la ramaderia tenen importants funcions ambientals i socials, a més de la seva tasca primordial de produir
aliments i contribuir a la seguretat alimentària. Aquestes múltiples funcions, tot i ser intrínseques a l’activitat, es veuen
més afavorides per certes pràctiques agràries respectuoses amb els recursos naturals (sòl, matèria orgànica, aigua, etc.) i
l’entorn. A més a més, les practiques agràries que afavoreixen en major mesura les funcions ambientals i socials dels
sistemes també potencien que aquests siguin més resilients i que tinguin una major agrobiodiversitat. L’agrobiodiversitat
és el resultat de les interaccions entre recursos genètics, l’entorn, els sistemes agraris i les pràctiques utilitzades pels
agricultors i ramaders.
No obstant el coneixement de que l’agricultura i la ramaderia són activitats amb externalitats positives pels ecosistemes i
la societat, fins fa poc les polítiques no han començat a prestar atenció sobre les dificultats que comporta compatibilitzar
aquestes externalitats amb la rendibilitat econòmica. El repte que es presenta per al futur és fer realitat els beneficis que
es poden derivar d'una combinació entre els interessos econòmics, socials i ambientals. Aquest sistema és en si mateix un
elements important a l’hora de gestionar el territori, i al mateix temps redueix els riscos territorials: incendis, erosió,
pèrdua de biodiversitat, etc.
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Les varietats antigues o silvestres proporcionen recursos genètics (pel que fa a la varietat genètica) imprescindibles per a
conferir a la producció agrícola elements per fer front a reptes de futur com és el cas dels efectes del canvi climàtic, o de
pertorbacions climàtiques puntuals com a períodes de dèficit hídric.
La ramaderia extensiva tradicional ha modelat, des de fa segles, el paisatge de Terres de l’Ebre i és la clau del maneig i del
manteniment de bona part del medi natural. Fins a inici del s. XX, al territori de Terres de l’Ebre, la transhumància era una
pràctica cultural habitual que va començar a entrar en declivi i en l'actualitat és una pràctica residual. La ramaderia
extensiva avui es limita al pasturatge dels monts públics amb escassa mobilitat dels ramats dins del territori. En la RdBTE
es mantenen ramats d'ovella, cabra, vaca i braus però cada vegada en un nombre menor. Gradualment, els ramats han
estat venuts i l’activitat s’ha anat abandonat, potser una de les causes és la falta de relleu generacional, així com altres
elements de cire econòmic i de rendibilitat de l’activitat. Les infraestructures associades a aquesta activitat econòmica
(vies pecuàries, corrals, abeuradors, etc..) es van degradant lentament, així com les pràctiques agrosilvopastorals
associades a les zones de pastura tradicionals. La importància de l’economia rural en la conservació dels ecosistemes i en
la biodiversitat de la RdBTE fa imprescindible desenvolupar accions per a la recuperació i el foment de varietat i
practiques tradicionals i de races autòctones, així com les externalitats positives sobre el medi natural de la RdBTE.
Línia d'Acció 3.3.1. Fomentar els sistemes agraris biodiversos i recuperar de varietats tradicionals com a elements de
conservació i millora de la diversitat cultivada, així com promoure el seu consum.
A Terres de l’Ebre es conserven varietats autòctones com: la bresquilla d'Aldover, l'olivera d’arracada d'Aldover, l'olivera
tap d’ampolla del Mas de Barberans, el garrofer de la llei d'Aldover, el garrofer dolç, la poma agredolça, la poma de Sant
Agustí, la poma de la cara bruta, etc. Són varietats adaptades a les variables climàtiques i mediambientals pròpies de la
Reserva i conformen part del patrimoni genètic global. La seva anàlisi i conservació poden aportar valor afegit en
sintonitzar amb els nous hàbits de consum basats en els productes de temporada i de proximitat i en la nova cultura del
slow food. Les varietats autòctones, d'una banda, són productes fortament singularitzats i arrelats en el seu context
territorial enfront d'uns mercats proveïts majoritàriament amb varietats produïdes “ad hoc” per al gran consum. D'altra
banda, aquestes varietats poden comportar nous productes amb mercats encara per desenvolupar.
L’objectiu és la conservació i la millora de la diversitat cultivada a través de la promoció de sistemes agraris més
sostenibles i biodiversos, El mitjà per aconseguir‐ho és la implementació de sistemes d’agricultura de conservació (que
generen un menor impacte sobre els recursos naturals, principalment el sòl), rotació de cultius i mosaic de conreus, cultiu
de diferents varietats, etc. Alhora és promocionarà la recuperació de varietats tradicionals, tant de fruiters i cultius
mediterrànies com de cereals. Aquesta acció ha de ser prioritària per a la institucions públiques amb funcions en la
investigació i innovació agrària com l'IRTA.
Accions:
•

•
•
•

•

Efectuar, ampliar i mantenir un catàleg de recursos genètics agroalimentaris de la RdBTE, amb una anàlisi
detallada dels productes obtinguts (productivitat, necessitats agroculturals, estacionalitat, característiques
organolèptiques, requisits de conservació, potencial de mercat, etc.).
Disposar i dimensionar sistemes de conservació de l'agrobiodiversitat (horts i camps de varietats, bancs de
germoplasma, etc.).
Elaborar un document guia que reculli les mesures agroambientals a promocionar per atendre les principals
necessitats de conservació de sistemes o pràctiques agràries.
Promocionar les pràctiques agrícoles sostenibles, la rotació de cultius i la recuperació de varietats tradicionals
com a eines de gestió, conservació i millora dels espais protegits. Aquesta està en correlació amb la voluntat del
Pla Estratègic de Gestió dels Espais Naturals 2015‐2020.
Fomentar la recuperació de varietats tradicionals, les pràctiques d’agricultura integrada o ecològica com a
compromís per accedir a l’ús de la marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera”.

Línia d'Acció 3.3.2. Recuperar i fomentar la ramaderia extensiva posant especial èmfasi en les races autòctones i
promoure el seu consum.
Al territori de la RdBTE hi ha presents ramats ovins, caprins i bovins distribuïts per les diferents comarques. Cal destacar
les tres races autòctones de bestiar, la cabra blanca o cabra de Rasquera i les ovelles maellana i fardasca. Tres races en
regressió o pràcticament extintes a causa de la pèrdua de valor econòmic de les explotacions per diversos factors com la

55

falta de diversificació del sector. Paral∙lelament a Catalunya, nous pastors amb noves praxis de treball i de
comercialització, comencen a demostrar la viabilitat de les explotacions. Han trobat en la comercialització directa o de
proximitat on els pastors del s. XXI un espai on posar en valor els seus productes en contraposició a la ramaderia
intensiva.
Accions:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Difondre a la societat la importància de la ramaderia extensiva i les races autòctones per a l'economia rural, el
manteniment dels paisatges fent èmfasis en la qualitat del producte obtingut a través de la xarxes socials i el
portal web de la Reserva.
Promoure la recuperació de les races autòctones de bestiar de la RdBTE.
Promoure accions que prioritzin la producció ecològica.
Fomentar l'associacionisme i la coordinació entre ramaders per tal d’evitar l’abandomanet de l’activitat.
Establir un conveni entre la RdBTE i l'Escola de pastors de Catalunya.
Millorar la formació i la capacitació professional dels ramaders.
Promoure nous productes elaborats que diversifiquin la producció de les explotacions ramaderes (i de més valor
afegit per als productors).
Impulsar la comercialització dels productes ramaders prioritzant els circuits curts i la venda de proximitat.
Promoure la modernització de les explotacions ramaderes extensives i les infraestructures associades (valors
culturals i recursos agroturístics de primer nivell per al territori).

Línia d'Acció 3.3.3. Impulsar accions sinèrgiques col∙laboratives entre l'aprofitament i maneig del sector ramader
extensiu i la gestió forestal de conservació en l'àmbit de la RdBTE.
Durant dècades s'ha alimentat un fals conflicte entre la gestió forestal i l'aprofitament ramader extensiu. Si bé és cert que
a principis del s. XX hi havia en alguns de les nostres forests una sobrecàrrega ramadera, no deixa de ser cert també que
una vegada trets els ramats de de la majoria dels monts públics, el creixement sense gestió dels boscos ha tingut
conseqüències devastadores a causa dels incendis generats en aquestes zones., molt difícils de controlar per la gran
biomassa acumulada.
En l'actualitat, els gestors de les muntanyes tenen una visió molt diferent. Es coneixen la relació ecosistèmica entre el
maneig del bestiar en extensiu i la gestió del bosc i es comencen a coordinar accions per a gestionar les evidents sinèrgies
entre el maneig del bestiar de forma extensiva i la gestió dels ecosistemes forestals; per tant, es comencen a planificar
accions per a evitar la pèrdua de bestiar als terrenys forestals de la RdBTE, la qual cosa frenarà la pèrdua de zones
adehesades de pastures i d'estructures forestals bosc més resistents als incendis forestals. Unes estructures forestals
menys denses afavorides pel pasturatge en uns casos o més compactes en uns altres però que contribueixen a millorar el
paisatge i la biodiversitat d'extenses zones del nostre territori.
Accions:
•
•

•
•
•

Crear un equip de treball format per gestors d'espais naturals, professionals forestals i ramaders que defineixen
un “Manual de bones pràctiques en ramaderia extensiva de muntanya i forestal”.
Millorar les ajudes a la ramaderia de muntanya, amb el doble objectiu de millorar la renda del ramader i de
possibilitar de forma efectiva la funció ecològica dels aprofitaments agrosilvopastorals. Així doncs, a cada
tipologia de pastura o de tractament d’habitat li ha de correspondre un tipus de bestiar adequat.
Elaborar plans de millora i recuperació de pasturatges naturals i infraestructures tradicionals a les zones de
pasturatge.
Fomentar el pagament per pasturatge en infraestructures estratègiques de prevenció i extinció d'incendis.
Incloure en els plans de gestió forestal i en els de prevenció d'incendis, l'ús de la ramaderia.
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OBJECTIU 3.4. CONVERTIR L'AQÜICULTURA EN UN SECTOR ESTRATÈGIC EN EL DELTA I LA
COSTA DE L'EBRE.
L'aqüicultura i els cultius marins estan adquirint un gran protagonisme en l'activitat econòmica de Terres de l’Ebre.
Especialment, les activitats relacionades amb la cria de bivalves (musclo i ostra) en les badies del delta; actualment està
sent la segona activitat del sector primari amb major pes en el PIB del Delta, retallant les diferències que encara li separen
amb l'activitat principal que és el cultiu de l'arròs. Sigui com sigui, el potencial d'aquesta activitat és molt gran: existeix
una estructura estable i de qualitat destinada a la investigació i transferència tecnològica, un sector empresarial cada
vegada més organitzat i professionalitzat, nous mercats i millors xarxes de comercialització, i, el més important, unes
condicions biofísiques que permeten una activitat sostinguda, sostenible i de qualitat. No obstant això, és un sector
econòmicament molt condicionat per les oscil∙lacions dels mercats internacionals que afegeixen incertesa en el seu
desenvolupament i, d'altra banda, cal millorar infraestructures, millorar la convivència amb el sector agrari del Delta i
assegurar aportacions d'aigua de qualitat a les badies. En aquest context, la Reserva pot aportar, entre altres coses, la
seva capacitat de concertació entre sectors i la seva visió sinèrgica de les activitats del territori. D'altra banda, en la
mesura que la Reserva té com a objectiu impulsar la investigació científica aplicada cal tenir molt en compte l'activitat del
Centre d'Aqüicultura de l'IRTA en Sant Carles de la Ràpita, reforçar el seu treball i la seva interlocució amb el sector.
D'altra banda, l'ús de la marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera” pot millorar la penetració dels productes als
mercats.
Línia d'Acció 3.4.1. Col∙laborar en l'impuls de l'aqüicultura de bivalves en el Delta de l'Ebre.
El cultiu de bivalves en el delta de l'Ebre, que pràcticament representa la totalitat en el litoral català, conforma un sector
econòmic molt madur. És necessari impulsar accions encaminades a la seva consolidació i a crear les condicions
necessàries per al seu desenvolupament.
Accions:
•
•
•

•

Consolidar un clúster aqüícola que reuneixi a tots els actors del sector: empreses productores, empreses
auxiliars, comercialitzadors, centres d'investigació, administracions competents, etc.
Consolidar la cria i comercialització “in situ” de llavor autòctona de bivalves, millor adaptada a les
característiques de les badies i amb major valor afegit.
Identificar i impulsar les infraestructures necessàries per garantir una activitat marisquera sostenible
ambientalment i econòmicament viable en les badies del Delta de l'Ebre: embarcadors i mitjans de transport,
serveis comuns, retirada de residus i restes del fons marí, instal∙lacions de garantia sanitària, etc.
Impulsar les sinergies entre el sector i el turisme, mitjançant el foment de l'aqüaturisme i el turisme
gastronòmic en les plataformes marisqueres.

Línia d'Acció 3.4.2. Fomentar l'aqüicultura destinada a l'obtenció de principis actius i biomolècules amb aplicacions en
l'alimentació humana i animal, la salut i la bioenergia.
En el context de les potencialitats del sector de l'aqüicultura en el delta de l'Ebre és necessari investigar i emprendre
experiències pilot que diversifiquin el sector i contribueixin a la seva consolidació. En aquest sentit, des de l'IRTA s'està
investigant per a la seva posterior transferència al teixit productiu el cultiu de fitoplàncton per a l'obtenció de diferents
productes per a l'alimentació i biomolècules amb diferents aplicacions en la salut. Un camp que ofereix gran potencial, és
la producció de fitoplàncton com a cultiu energètic.
Accions:
•
•

Producció de fitoplàncton i d'algues amb finalitats comercials i aplicacions a l'aqüicultura.
Fomentar els cultius marins bioenergètics.
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Línia d'Acció 3.4.3. Impulsar instal∙lacions de cria en captivitat d'espècies íctiques amb finalitats comercials i/o
ambientals.
En el context de la recuperació de la fauna ictiològica autòctona de l'Ebre s'han de disposar d'instal∙lacions de cria en
captivitat amb l'objectiu d'assegurar la reintroducció d'aquestes espècies, contribuir al seu coneixement i explorar el seu
potencial comercial.
Accions:
•
•

Impulsar un centre de piscicultura autòctona a l'entorn de l'embassament de Riba‐roja.
Recolzar les iniciatives destinades a professionalitzar i aportar valor afegit a la pesca artesana de l'angula i
l'anguila i altres espècies autòctones amb interès gastronòmic.

OBJECTIU 3.5. FOMENTAR UN MODEL TURÍSTIC DE QUALITAT BASAT EN L'EXPERIÈNCIA I
LA INTERACCIÓ AMB L'ENTORN PATRIMONIAL.
L'activitat turística constitueix una de les principals activitats econòmiques de Terres de l’Ebre i, malgrat tot, encara té un
important potencial de desenvolupament i de millora, especialment si es compara amb el grau de maduresa del sector en
regions de similars característiques. No obstant això, aquest escàs desenvolupament pot permetre que totes les
polítiques i accions encaminades cap al seu enfortiment tinguin en consideració les externalitats negatives que l'activitat
turística ha comportat en altres territoris: consum de sòl, petjada ambiental, escàs valor afegit de l'ocupació laboral
generada, deteriorament i pressió sobre el patrimoni, etc.
Per contra, la informació que ens subministra l'experiència de tot signe dels territoris veïns i el context que ofereix la
Reserva ens obre una oportunitat perquè la indústria turística en la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre sigui
progressivament un exemple d'activitat desestacionalitzada, sostenible i respectuosa amb els valors patrimonials i
proactiva en la seva gestió i conservació i on els visitant trobin el descans i oci que busquen, alhora que el seu entorn
cultural i natural contribueixi a fomentar comportaments i hàbits de consum més responsables.
En aquest sentit, una vegada més l'ús de la marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera” ha de ser un instrument
decisiu, gràcies als compromisos socials, ambientals, territorials i amb la qualitat dels serveis que adquireixen les
empreses acreditades. En definitiva, la Reserva ha de contribuir a convertir a Terres de l’Ebre en una destinació turística
intel∙ligent, que generi ocupació de qualitat amb productes complexos basats en l'experiència del lloc, diversificats i
innovadors. Una destinació on les seves senyals d'identitat siguin l'íntima combinació d'oci, cultura i contacte amb la
natura. En aquest context la cooperació i el treball en comú entre la Reserva de la Biosfera i el Patronat de Turisme de
Terres de l’Ebre, de forma coordinada amb les administracions locals i les territorials, és fonamental.
Línia d'Acció 3.5.1. Incrementar la concertació del sector turístic, fomentant l'associacionisme entre els seus actors.
Per incrementar el grau de maduresa del sector turístic és necessari incrementar el seu nivell de concertació, promovent
una major integració de les associacions empresarials existents en xarxes o en associacions de major grandària i
estimulant l'afiliació a elles del major nombre possible d'empreses. Només d’aquesta manera, es podrà aconseguir un salt
qualitatiu i una major professionalització de les empreses del sector, adquirir una estructura que els permetin garantir la
formació dels seus integrants i compartir recursos destinats a la formació, assistència tècnica, comercial i empresarial i,
finalment, adquirir major visibilitat davant de les administracions competents i augmentar el seu nivell d'interlocució i
influència. També serà necessari que el sector es vertebri no solament de forma interna, sinó que aquestes estructures
empresarials puguin crear espais concertats de forma permanent amb altres sectors d'activitat íntimament relacionats
amb el turisme: el sector agroalimentari, el sector cultural i l'educació ambiental. Pere tot això, es absolutament necessari
definir i concertar entre tots els agents territorials una Estratègia Turística de la Reserva de la Biosfera. Aquesta Estratègia
ha d’estar alineada amb les accions desenvolupades per TUREBE i el Club del Producto Ecoturismo de España.
Accions:
•
•

Concertació i integració del sector a nivell territorial i intersectorial.
Crear sinergies entre el sector turístic, l'agroalimentari, el cultural i l'ambiental.
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•

Definir l’Estratègia Turística de la RdBTE i adoptar les mesures que la implementen progressivament.

Línia d'Acció 3.5.2. Fomentar la creació de productes i experiències turístiques, rurals, de costa i marines, basades en
els valors del paisatge i de la biodiversitat, que siguin sostenibles.
En aquesta línia de treball s'impulsarà la creació de productes turístics complexos que tinguin per objectiu crear sinergies
entre els diferents actius patrimonials del territori i amb altres activitats existents, bàsicament les relacionades amb
l'activitat agrària i els productes agroalimentaris, el gaudiment de la natura i dels béns culturals. En aquest context,
l'àmbit territorial de la Reserva presenta un enorme potencial pel que fa a les activitats d'oci i esportives que es poden
realitzar en l'entorn natural, tant des del punt de vista d'un gaudiment familiar i amateur com des d'un enfocament més
professional. Les activitats a l'aire lliure i en contacte amb la natura també porten amb si uns cada vegada més tangibles
beneficis a la salut humana amb gran demanda i que han de ser aprofitats com a actiu turístic de primer ordre. D'altra
banda, la continuïtat biogeogràfica de Terres de l’Ebre té el seu reflex en la continuïtat de rutes de llarg de recorregut que
pel seu atractiu i dimensió constitueixen productes turístics amb una gran demanda potencial al mercat internacional.
D’altra banda, la diversa producció agroalimentària (mar i muntanya, secans i regadius), tenen el seu reflex en la qualitat
dels seus productes i dels seus paisatges i l'oferta gastronòmica que sustenta constitueixen actius turístics de primer nivell
i altament competitius que necessiten una millor estructuració i major visibilitat. Finalment, el llegat històric i
monumental amplia l'oferta turística del territori. Per tot això és necessari completar, millorar i renovar el catàleg d'actius
turístics, aprofundir en les seves característiques, en les seves fortaleses i debilitats perquè el sector pugui oferir
productes més singulars, diversificats i de major qualitat i valor afegit i els usuaris coneguin millor les característiques
naturals, culturals i socials de la Reserva.
Accions:
•

•

•

•

•

•

•

•

Dissenyar, recopilar, catalogar i actualitzar permanentment un Atles Turístic digital de la RdBTE i disponible en la
plataforma web que reuneixi els valors turístics del territori: gastronòmics, naturals, festius, històrics, culturals,
etc.
Crear i implementar el projecte “Camins del Sud de l’Ebre” que reuneixi i agrupi la xarxa de recorreguts de
cicloturisme, senderisme i BTT de l'àmbit de la Reserva, dirigit a un públic familiar però també a un altre més
esportiu que busca una xarxa extensa i diferents graus de dificultat. Aquest projecte pot crear sinergies amb el
calendari de carreres de muntanya de Terres de l’Ebre. Per a això cal identificar, recuperar, senyalitzar, equipar,
mantenir i valoritzar una xarxa bàsica d'infraestructures turístiques lineals, senderes, camins, carrils bici i vies
verdes, i una altra d'elements patrimonials. En aquesta acció cal buscar la cooperació amb tots els actors
implicats i, especialment, amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Crear un Pla Turístic basat en la gastronomia i a la posada en valor de la producció agroalimentària i dels
paisatges agraris: enoturisme, oleoturisme, turisme de pesca, aqüicultura, apicultura, etc. Prioritzant la creació
d’un espai de trobada per a una millor coordinació de les iniciatives de foment del turisme gastronòmic i la
producció agroalimentària de qualitat.
Crear un Pla Turístic basat en l'observació i gaudiment dels principals valors naturals (birdwatching, caça
fotogràfica, fotografia científica i del paisatge, etc.) i incrementar les sinergies amb les ofertes basades en la
gastronomia i la cultura. Prioritzant, de manera especial, la coordinació entre els diferents agents públics i
privats per reforçar el lideratge de les Terres de l’Ebre en aquest segment del mercat turístic.
Promoure el turisme cultural, mitjançant un Pla que estructuri els valors patrimonials des del punt de vista
turístic i que programi activitats culturals (exposicions, festivals, festes gastronòmiques, festes culturals,
esdeveniments, etc.) de forma coordinada per assolir propostes de major qualitat i nivell en tot l'àmbit
territorial i al servei de la desestacionalització.
Crear un espai de trobada entre la CHE, l’IDECE i els actors vinculats a la navegació i l’aprofitament turístic del
riu Ebre per a una millor coordinació i promoció del recurs de manera que pugui derivar en la proposta d’un Pla
d'Usos Turístics de l'entorn fluvial: navegació, pesca esportiva, piragüisme, etc.
Crear un Pla d'Usos Turístics de l'entorn costaner i litoral: caiac, busseig, pesca, etc., lligada a la creació d’una
Reserva Marina en el litoral de Terres de l’Ebre atenent els criteris del MAGRAMA i amb la complicitat i acord
dels ens locals i les corresponents confraries.
Crear productes i projectes turístics EbreBiosfera centrats únicament en els actius i recursos endogensde la
RdBTE i amb els valors i principis que inspiren el Programa MAB i els ODS’s de Nacions Unides.
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Línia d'Acció 3.5.3. Millora de la destinació turística i dels seus productes.
Els productes turístics necessiten desenvolupar‐se en entorns competitius on els usuaris trobin tot allò que necessiten per
concentrar‐se en la seva única activitat que ha de ser aprofitar el seu temps de descans i d'oci. En aquest sentit cal
emprendre mesures destinades a incrementar la qualitat dels equipaments turístics, la senyalització d'actius i productes,
la informació bàsica o especialitzada als usuaris, la formació de les empreses i dels professionals turístics, les condicions
de qualitat ambiental que els usuaris demanden, etc.
En aquest context, és especialment important disposar d'un Programa o Pla d'Interpretació del Territori i dels seus actius;
donada la diversitat de l'àmbit de la Reserva no és fàcil per al visitant penetrar en la complexitat de les seves
manifestacions culturals i naturals i en les potencialitats del seu gaudiment. Per això és molt important disposar de plans i
equipaments que ajudin als visitants a llegir el territori i a fidelitzar, en la mesura del possible, la seva freqüentació. El
Museu dels Terres de l’Ebre i els professionals que treballen en diferents aspectes de la interpretació i gestió del
patrimoni han de ser fonamentals en aquest Pla.
Finalment, el sector turístic convencional, de sol i platja, majoritari actualment ha de continuar sent el pilar fonamental de
l'activitat turística; però sense renunciar, per això, a ambientalitzar progressivament aquest sector i a redirigir als seus
usuaris a productes turístics més complexos perfectament complementaris del turisme convencional.
Accions:
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

Dissenyar i potenciar un Pla de Senyalització en les vies de comunicació més rellevants que identifiqui la RdBTE i
un Pla de Senyalística dels elements més rellevants del territori coherent amb el Pla director de senyalització
territorial i temàtica, de la Direcció general de Turisme.
Crear un Pla d'Interpretació del Territori i coordinar una Xarxa de Centres, Àrees i Rutes Interpretatives que
reuneixi els museus, centres d'interpretació, monuments o elements patrimonials i del paisatge, que es puguin
interrelacionar i tematitzar amb l'objectiu de generar un únic producte territorial: Art rupestre, poblats ibers,
activitats i oficis tradicionals, escenaris de la batalla de l'Ebre, fortificacions i patrimoni monumental, etc.
Promoure i fomentar una indústria cultural local que, arrelada en l'àmbit de la Reserva, els seus productes
puguin superar els seus límits, sobre la base del foment de la qualitat, contemporaneïtat i universalitat dels seus
continguts.
Crear i mantenir les condicions de confort ambiental necessàries per al benestar dels visitants: intensificar els
mitjans destinats al control dels mosquits en el Delta de l'Ebre i dels simúlids a la vall inferior del riu.
Impulsar la innovació i l'ús avançat de les noves tecnologies en l'activitat turística, tant a nivell empresarial, com
de promoció pública com d'usuari (servidors de rutes, web informativa, app's de serveis mitjançant QR, realitat
virtual, realitat augmentada, etc.).
Establir una coordinació permanent amb els principals centres de promoció activa del turisme de l'àmbit de la
Reserva; especialment amb el Centre EbreTerra de Deltebre i el Centre Delta Km0 d'Amposta.
Crear un mecanisme de coordinació entre les oficines de turisme de les Terres de l’Ebre aprofitant les
dinàmiques pròpies del col∙lectiu APTALC (Associació de professionals turístics de l’administració local de
Catalunya).
Avaluar la disposició i l'estat de conservació dels equipaments turístics del territori amb l'objectiu de promoure
mesures per a la seva millora.
Crear Pla de Millora i Formació contínua dels professionals del sector, incorporant de manera intensiva el
coneixement del territori i dels seus valors, que coordini el conjunt de propostes formatives adreçades al sector
per tal de garantir un major ajust a les necessitats reals i una calendarització més adient.
Renovar i sostenibilitzar un turisme de sol i platja que es base en la qualitat i en l'ús eficient dels recursos i
disposar de mitjans per desestacionalitzar aquest turisme i ampliar la seva temporada. Aprofundint en el
coneixement de les motivacions i conductes de la demanda associada a aquests productes turístics del litoral
per contribuir a una major mobilitat en el conjunt del territori de la Reserva, especialment cap els municipis de
l’interior de l'àmbit de la Reserva.

60

OBJECTIU 3.6. LAND MARQUETING PLA
L'aposta de la RdBTE per l'impuls de polítiques de sostenibilitat ambiental i de conservació dels valors patrimonials ha de
tenir com a conseqüència un àmbit territorial de qualitat, en el qual es donen les condicions perquè els seus habitants
puguin progressar en un entorn socialment cohesionat i econòmicament equilibrat, un territori on es donin les
oportunitats per millorar el benestar de les persones i que, per això, resulta atractiu per a la població visitant. En aquest
context, la RdBTE ha de disposar dels instruments perquè la qualitat territorial quedi reconeguda en la qualitat dels
productes i serveis que es desenvolupen en el seu àmbit territorial i que això contribueixi a dotar‐los de valor afegit i, en
definitiva, a augmentar la seva visibilitat en uns mercats cada vegada més globals. Això és especialment important en el
context de la indústria agroalimentària i en el turisme, on la qualitat i la singularització dels productes és un factor de
competitivitat de primer ordre. Cal traslladar el reconeixement internacional i el valor atorgat al territori als productes i
serveis que s’hi generen. En aquest context, la creació i ús d'una marca específica que acrediti els productes i serveis
desenvolupats en l'àmbit territorial de la RdBTE és imprescindible. En el sector agrari, això és especialment visible.
Existeixen productes agraris que han desenvolupat una cultura al voltant del seu consum i que el seu valor comercial es
basa en gran part per la seva aposta per la qualitat; seria el cas del vi, de l'oli, els formatges, etc. No obstant això, hi ha un
altre tipus de productes agroalimentaris que no han generat (encara) un comportament cultural del seu consum, la
competitivitat del qual depèn més del preu que de la qualitat. En aquest sentit, DOP i les IGP aporten un valor afegit molt
limitat als productes agraris o agroalimentaris com l'arròs, la fruita, les hortalisses, etc., productes que una vegada cuinats
o disposats en la taula són difícilment identificables i, en conseqüència, valorats. En aquests casos un factor de
competitivitat és el reconeixement dels mercats de proximitat (mercat català i mercat estatal), els únics capaços de
conèixer i reconèixer la seva qualitat, on encara és possible identificar l'origen geogràfic i atorgar‐li un valor (de qualitat,
sentimental, experiencial). És en aquest context on la marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera” pot aportar tot el
seu potencial; no tant per la seva indicació geogràfica sinó pel reconeixement internacional de les Reserves de la Biosfera
com a instrument del programa MaB i en última instància de la UNESCO. El producte, d'aquesta manera, s'escull primer
per la seva filosofia global (sostenibilitat, qualitat, compromís ambiental i territorial, localisme, etc.) i després pel seu
origen concret.
Per un altra banda, la qualitat territorial i l'ús de la marca ha de generar un entorn econòmic on la qualitat i sostenibilitat
ambiental dels productes i dels serveis siguin el primer objectiu de qualsevol cadena de valor i que això generi i estimuli
processos de millora continua. Tot això ha de vincular‐se a mig termini, amb un canvi cultural en el comportament
econòmic dels diferents sectors productius de Terres de l’Ebre.
Línia d'Acció 3.6.1. Dissenyar i regular la marca "Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera" com a instrument de mercat
de qualitat i de sostenibilitat dels sectors agroalimentaris i turístics de la RdBTE.
Aquesta marca acreditarà productes i serveis produïts en l'àmbit territorial de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre
que ho sol∙licitin prèviament i que en el seu procés d'acreditació adquireixin compromisos de millora en els àmbits de la
sostenibilitat ambiental, social i territorial. El Reglament de la marca i els annexos que la desenvolupen busquen un
equilibri entre l'accessibilitat a l'ús de la marca, i al mateix temps, la seva banalització. És a dir, que la marca no sigui un
instrument elitista a l'abast de pocs productes i que al mateix temps aporti el valor afegit desitjat. L'ús de la marca s'ha
establert per a un màxim de tres anys al cap dels quals l'usuari acreditat serà novament valorat i acreditat.
Accions:
•
•
•

Implementar, gestionar i supervisar el compliment de la normativa derivada de la marca “Terres de l’Ebre.
Reserva de la Biosfera”.
Donar visibilitat als productes i serveis acreditats amb la marca al portal web de la RdBTE i a les seves xarxes
socials.
Promoure l'ús combinat de la marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera” amb la marca de la Xarxa
Espanyola de Reserves de la Biosfera i la imatge de la UNESCO. Especialment en aquells productes i serveis
dirigits al mercat espanyol i a l'internacional.

Línia d’Acció 3.6.2. Vertebrar aliances i pactes entre agents del territori
La priorització del desenvolupament d’una marca ambiental porta implícit una anàlisi dels serveis ambientals i dels béns
comuns lligats a l’activitat agrària i que han de vertebrar accions clau del territori. Aquests vectors resultat de les
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externalitats positives de la natura conformen els elements clau per impulsar l’economia verda i per articular aliances i
pactes entre els agents del territori., pactes per la conservació d’espais i espècies, etc. L’objectiu rau en concebre
l’activitat agrària com a conjunt de variables indestriable del paisatge natural i cultural.
Accions:
•
•

Desplegar convenis de gestió agro‐natural amb els protagonistes del territori
Articular pactes per a la conservació d’espècies i d’espais entre diversos col∙lectius
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EIX ESTRATÈGIC 4: ECONOMIA VERDA I BIOECONOMIA.

L'Economia Verda serà, amb tota seguretat, un dels conceptes econòmics que emergiran reforçats de la crisi introduirà
profunds canvis, a nivell local i global, en el model econòmic actual. Per això, per l'incipient desenvolupament que ha
tingut en Terres de l’Ebre al llarg dels últims anys i, sobretot, pel seu enorme potencial en l'impuls econòmic de la Reserva
de la Biosfera de Terres de l’Ebre, l'Economia Verda constitueix un dels eixos estratègics del Pla de Gestió, tractant‐se de
forma independent i diferenciada.
No obstant això, l'Economia Verda no és un sector en si mateix, sinó que aglutina diferents activitats esteses en diferents
sectors econòmics, tant tradicionals com a emergents, que tenen com a objectiu comú proporcionar béns i serveis de
manera sostenible. Així doncs, l'Economia Verda té un caràcter eminentment transversal i, per tant, aconsegueix un
desenvolupament econòmic transversal de forma sostenible en base la innovació i la competitivitat, revitalitzant i
diversificant els diferents sectors econòmics i creant llocs de treball de qualitat.
El Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA) la defineix com aquella economia que millora el
benestar humà i l'equitat social, reduint significativament les externalitats negatives sobre les persones i el medi ambient.
És una economia baixa en carboni, circular i eficient en l'ús dels recursos, redueix la generació de residus i la contaminació
i és socialment inclusiva. Constitueix, per tant, un nou model econòmic basat en la innovació, en la incorporació del
coneixement i en la prospectiva en la presa de decisions econòmiques.
Aquest model econòmic està estretament vinculat al territori, la qual cosa pot contribuir a superar (o, com a mínim
esmorteir) els efectes de la crisi global en ser menys dependents i vulnerables de l’exterior. L'estreta relació amb l'entorn
natural i els recursos endògens confereix un caràcter identitari als bens bens i serveis que genera i pot induir una major
implicació dels ciutadans i aportar, d'aquesta forma, valor afegit. Proposa, en definitiva, un nou model econòmic més
inclusiu i resilient que activa els recursos propis del territori; com s'explicitava en la Memòria de Candidatura de la RdBTE
que “els valors del territori contribueixin a generar una societat i una economia amb valors”.
En aquest context, l'Economia Verda en Terres de l’Ebre ofereix noves oportunitats als sectors tradicionals del territori
(l'activitat agroalimentària, el turisme i el sector energètic) i promoure el desenvolupament de noves activitats per crear
economies més madures i reduir la incertesa de l'actual model.
Per tot això, l'Economia Verda i el desenvolupament dels sectors verds cal considerar‐los com a vectors de competitivitat,
creixement econòmic i sortida a la crisi. Les polítiques ambientals, degudament reestructurades i reorientades, han
d'influir i protagonitzar el canvi de model econòmic, actuant de motor per a la competitivitat empresarial i per a la creació
de llocs de treball de qualitat sobre la base de l'optimització dels recursos, l'eficàcia i l'eficiència.
Aquest Eix Estratègic s’estructura en 8 Objectius per tal de recollir els principals elements de l’economia verda per a la
RdBTE: recursos energètics i energies renovables, gestió i recuperació de residus, impuls a l’economia baixa en carboni,
cicle de l’aigua, aprofitaments forestals i biomassa forestal i agrària, serveis ecosistèmics i territori Smart.

OBJECTIU 4.1. FOMENTAR L'ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ENERGÈTICS, LA IMPLANTACIÓ
D'ENERGIES RENOVABLES I LA MILLORA EN LA SEVA DISTRIBUCIÓ.
Més del 60% de la potència elèctrica total instal∙lada a Catalunya es troba en l'àmbit administratiu de Terres de l’Ebre, no
obstant això el territori només representa el 13% del total de l'energia consumida a Catalunya. Pel que fa al tipus de
producció, en l'àmbit territorial de RdBTE la majoria de la potència instal∙lada té el seu origen en fonts renovables:
hidroelèctrica, eòlica i, en menor mesura, fotovoltaica. Existeix, per tant, una geografia del desenvolupament energètic
molt desigual entre Terres de l’Ebre i la resta de Catalunya; la qual cosa genera debat i al mateix temps demostra
l'existència d'un know how energètic que Terres de l’Ebre i del qual la RdBTE ha de saber aprofitar.
Aquest objectiu, d'acord amb la Memòria de la Candidatura de RdBTE, planteja la necessitat d'impulsar, des del marc que
ofereix el Programa MaB de la UNESCO, la transició cap a un nou paradigma energètic basat en la gestió de la demanda
(l'eficiència energètica), la gestió de l'oferta energètica (la producció distribuïda i les energies renovables) i la gestió de la
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distribució mitjançant xarxes intel∙ligents e integrades en multinivell. És necessari substituir progressivament el model de
producció energètica centralitzat per un altre de producció energètica distribuïda on s'incrementi el nombre
d'operadors/actors i amb major participació dels ciutadans/consumidors, amb una clara aposta per l'eficiència energètica
i per les energies renovables. Es pretén, així, cimentar les bases d'una futura Nova Cultura de l'Energia en Terres de l’Ebre.
Línia d'Acció 4.1.1. Consolidar i dotar de mitjans l'Agència de l'Energia de Terres de l’Ebre.
L'Agència Local de l'Energia dels Terres de l’Ebre està adscrita a l'Àrea de Serveis Tècnics del COPATE (òrgan gestor de la
RdBTE), constituït per les quatre administracions comarcals de l'àmbit de la Reserva, encara que de moment els seus
serveis se centren a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. La seva principal funció és el foment de l'estalvi i de
l'eficiència energètica, així com promocionar l'ús de les energies renovables, sempre en l'àmbit de les competències i
serveis municipals. Per a això utilitza diferents instruments: la comptabilitat energètica i les auditories, la contractació
agregada i la reforma de l'enllumenat públic mitjançant inversió pròpia o, sinó és possible, a través d'Empreses de Serveis
Energètics. Amb aquests instruments s'aconsegueixen estalvis de més del 50% del consum elèctric. L'Agència col∙labora
amb les administracions públiques provincials i autonòmiques en la implementació territorial dels seus plans i programes.
Accions:
•

•

•

•
•
•

•
•

Reforçar la dotació tècnica de l'Agència de l’Energia de Terres de l’Ebre que tal d’aconseguir amb major rapidesa
els objectius a les comarques on actualment desenvolupa les seves funcions (Baix Ebre i Montsià) i en extensió,
a les comarques de la Terra Alta i Ribera d’Ebre, i així intervenir en tot l'àmbit de la RdBTE. La voluntat és
d'ampliar i de protocol∙litzar la comptabilitat energètica i el seguiment continu dels consums i costos a tots els
municipis de l’àmbit territorial.
Redactar i implementar els Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES), en col∙laboració amb la Diputació
Provincial de Tarragona. Promoure l'adhesió de les administracions locals de l'àmbit de la RdBTE al Pacte
d'Alcaldes per la Sostenibilitat.
Promoure l'eficiència energètica en els serveis públics i en l'enllumenat municipal. Aquest tipus de projectes pot
representar un estalvi de més d'un 30% en el consum energètic a través de l'execució de mesures com la
substitució de llums de mercuri a sodi o halogenurs metàl∙lics, la implantació de sistemes de regulació de flux, la
generalització dels rellotges astronòmics en els sistemes d'encès i apagat, etc. En definitiva, totes aquelles
tecnologies capaces de ser gestionades mitjançant telecontrol.
Inventariar, des del punt de vista energètic, els edificis i els equipaments municipals per procedir a la seva
Certificació Energètica i a proposar mesures d'estalvi energètic i optimització de la contractació energètica.
Impulsar la contractació agregada de l’energia i dels serveis de manteniment d’instal∙lacions dels equipaments i
de les infraestructures públiques.
Fomentar el model d’Empresa de Serveis Energètics (ESE). L'Agència està impulsant la implantació del model
ASE o ESCO (Empreses de Serveis Energètics) en la gestió de consum elèctric a escala municipal. Aquest model,
en el context de l'actual crisi econòmica, és una clara aposta per la col∙laboració público‐privada, on l'estalvi
econòmic generat per la major eficiència energètica aconseguida per una renovació total dels equipaments
consumidors serveix per amortitzar i finançar la inversió inicial en la renovació de les infraestructures.
Elaborar, implementar i actualitzar periòdicament un Pla de prevenció de la contaminació lumínica,
especialment en els nuclis urbans propers a espais naturals.
Impulsar la implementació, tant a nivell del sector públic com en l’àmbit privat, d’un Sistema de Gestió
Energètica Integral conforme a la nova norma internacional ISO 50.001.

Línia d'Acció 4.1.2. Fomentar la implantació de l'energia renovable, prioritàriament de forma distribuïda.
És una línia de treball dirigida a ambientalitzar l'oferta energètica i augmentar l'autoconsum en equipaments públics i de
l'àmbit privat (industrial, comercial i domèstic). Terres de l’Ebre té un gran potencial per la implementació d’ energies
renovables, que són la forma més segura i neta de produir energia, i amb un llarg camí per recórrer: energia fotovoltaica
en cobertes i espais públics, solar tèrmica en l'àmbit domèstic i equipaments municipals, cogeneració i calor residual en la
indústria, minieòlica en l'àmbit urbà, minihidráulica associada a les xarxes de proveïment d'aigua potable i de reg, etc. En
aquesta línia d'acció no es té en consideració la biomassa forestal i agrària com a font d'energia renovable. La biomassa es
tracta de forma particular en l’Objectiu 4.6 d’aquest Eix Estratègic
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Accions:
•
•

•

•
•

Avaluar el potencial de Terres de l’Ebre per aplicar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012‐2020 de
la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de fomentar les energies renovables en el territori.
Estudiar el potencial de l’energia eòlicaen el sector agrari i de la microeòlica en l'àmbit urbà. Partint dels
projectes eòlics executats en l’àmbit de la RTBE (analitzant el mapa de recursos eòlics de Catalunya i el mapa de
la implementació d’energia eòlica, l’objectiu és conèixer la capacitat real del territori per implementar aquest
tipus d’energia renovable, els espais més òptims per a la seva instal∙lació, l’eficiència d’aquest recurs i l’estalvi
energètic i econòmic que comportaria. A partir d’aquí es pot plantejar un Pla per a la planificació i execució de
mesures en l’àmbit de la RdBTE.
Estudiar el potencial de l'energia fotovoltaica i la termosolar en l'àmbit domèstic, urbà, agrari i industrial de
Terres de l’Ebre. Contribuirà amb l’impuls de la Generalitat de Catalunya per a la consolidació dels principis
d’assegurar un servei energètic de qualitat als nuclis petits i/o aïllats i al reequilibri territorial de Catalunya, tal
com recull el Pla d’electrificació rural de Catalunya (PERC).
Estudiar el potencial de la minihidráulica i microhidràulica associada a xarxes de proveïment d'aigua i de reg. En
aquest estudi es tindrà en compta el Pla de regadius de Catalunya 2008‐2020..
Estudi d’avaluació d'altres energies renovables en Terres de l’Ebre (residus ramaders, gasificació, mareomotriu,
etc.).

Línia d'Acció 4.1.3. Disposar d'un Pla Estratègic de l'Energia en l'àmbit de la RdBTE que impulsi l'energia distribuïda i
les xarxes intel∙ligents.
De la formulació i la redacció d’un Pla Estratègic de l’Energia de la RdBTE s'ocuparà l'Agència Local de l'Energia en
col∙laboració amb els organismes competents de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla s'orientarà, tal com indica
l’apartat 10.4.3 de la Memòria de la Candidatura de la RdBTE, en els principis inspirats pel model denominat Smart Grid, a
la promoció i la implementació de l'autoconsum i del balanç zero en tots els nivells d'usuari energètic. D'aquesta forma, el
debat de l'energia a escala local o municipal madura cap a un nou model energètic territorial de producció distribuïda, on
les administracions locals han de ser un dels principals actors. Un model de xarxa computeritzada, el Smart Grid, on cada
node és emissor i receptor, productor i consumidor i aposta clarament per transitar progressivament del model de
producció energètica centralitzada al de producció energètica distribuïda. Això és possible a partir de la integració de les
TIC en la gestió de xarxes i en la cogestió en xarxa de centres de producció basats en les diferents possibilitats que
ofereixen les renovables, centrals de biomassa que aprofitin residus agroforestals per produir energia, centrals de
cogeneració i d'energia tèrmica, etc. En aquest model, tot consumidor potencial (o unitat de consum: municipi, activitat
econòmica, edifici o habitatge, etc.) pot convertir‐se en un productor energètic potencial. El model Smart Grid territorial a
Terres de l’Ebre es pot veure afavorit pel gran potencial que per a les energies renovables té aquest territori.
Accions:
•
•
•
•

Redactar el Pla Estratègic de l'Energia de la RdBTE en la línia del model de Smart Grid.
Crear microxarxes i xarxes locals interconnectades (Smart Grid).
Impulsar sistemes de regulació d'energia renovable, especialment aprofitant la multifuncionalitat oferta per les
infraestructures de regadiu.
Promoure l'autoconsum i el balanç zero en diferents nivells de consum.

Línia d'Acció 4.1.4. Definir i implementar bones pràctiques energètiques en la indústria, l'agricultura i en l'àmbit
domèstic.
La informació, la formació continuada i l'assessorament des de les administracions locals són fonamentals per produir
canvis en els hàbits de consum de l'energia. Per a això la RdBTE impulsarà mesures de divulgació dirigides als principals
sectors econòmics i a la ciutadania en general.
Accions:
•

Fomentar el consum energètic responsable en l'àmbit domèstic mitjançant l'educació i la comunicació.
S’articularà a través d’una campanya de comunicació visible als serveis públics de transport i a la premsa local.
en format digital també es podrà trobar informació a través de la web de la RdBTEi
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•

•
•

Fomentar el consum energètic responsable en edificis i equipaments públics destinada als treballadors
d’aquests espais a través de cartells informatius. Especialment en l’àmbit escolar on es desenvolupara el
Programa Escola/Energia 50:50.
Programar cicles de conferències i de cursos d’estalvi energètic específics per cada sector econòmic: indústria,
comerç, turisme i agricultura.
Distingir les entitats públiques, les empreses i altres ens i centres del territori que incloguin dintre del pla
formatiu dels treballadors, o dintre de la política social de l’empresa, informació i formació sobre l’estalvi de
recursos i les bones pràctiques energètiques.

OBJECTIU 4.2. IMPULSAR LA GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE RESIDUS.
Les comunitats compromeses amb la conservació del medi ambient i, especialment, en el marc dels valors promoguts per
la UNESCO han d'executar una correcta de gestió de residus, obtenint alts graus de recuperació i valorització, utilitzant les
millors tecnologies disponibles. Aquesta gestió no solament tindrà efectes positius en els vectors ambientals sinó que
repercutirà en la generació d'ocupació verda, i per tant, en la millora les oportunitats del territori en el seu conjunt. En
aquest context, la gestió dels residus en l'àmbit de la RdBTE compta amb bons nivells de recuperació, sent la demarcació
que lidera el percentatge de recuperació en el conjunt de Catalunya, amb una taxa ponderada del 48% en el conjunt de
l'àmbit territorial de la RdBTE i havent‐hi 13 dels 45 municipis amb taxa superiors al 60%.
Des del punt de vista competencial, la gestió dels residus a Terres de l’Ebre la tenen encomanada dos consorcis d'àmbits
locals segregats: el Consorci per a la Gestió dels Residus municipals dels comarques de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i
Priorat i el Consorci de Polítiques Ambientals dels Terres de l’Ebre (COPATE), aquest últim en l'àmbit de les comarques
del Baix Ebre i del Montsià. En tot cas, la gestió mancomunada ha facilitat amb èxit el desplegament de les
infraestructures necessàries per a una correcta gestió de residus en l'àmbit Terres de l’Ebre: models de recollida cinc
fraccions en superfície, soterrats i porta a porta; una àmplia xarxa de punts nets, fins a 25 en l'àmbit de la RdBTE; un
dipòsit controlat de classe II, una planta de compostatge de fracció orgànica i una planta de transferència de gestió
pública, totes elles de titularitat pública. A aquests equipaments cal sumar un abocador de titularitat privada i una
incipient activitat empresarial amb les seves respectives instal∙lacions dedicades a la logística, a la recuperació i a
l'economia circular en el sector dels residus.
En aquest context, intensificar la cooperació a nivell territorial entre els dos ens de gestió serà un dels principals objectius.
Compartir experiències d'èxit, incrementar l'eficiència i tractar en definitiva, de desenvolupar una estratègia comuna i
coherent quant a la gestió de residus. Es pretén, per tant, aconseguir l'excel∙lència incrementant la recuperació neta de
les diferents fraccions i això passa per involucrar i sensibilitzar a la població i als agents implicats. D'igual manera, caldrà
repensar i estendre els models de recollida més eficients i amb menor petjada ambiental (petjada de carboni i d’aigua) i
millorar (si és necessari, redimensionar) les infraestructures de tractament de l'àmbit.
Línia d'Acció 4.2.1. Promoure la reducció, reutilització i la valorització dels residus.
Encara que la taxa de producció de residus per càpita és relativament baixa en els municipis de la RdBTE, amb una mitjana
d'1,16 kg per habitant i dia, en relacióa Catalunya, amb una mitjana d'1,30 kg per habitant i dia, aquesta línia d'actuació
preveu l'impuls d'actuacions concretes per aconseguir majors índexs de reducció, reutilització i valoració dels residus en
l'àmbit de la RdBTE.
Accions:
•

•

Elaborar un Pla de Reducció de Residus de la RdBTE. L'elaboració d'aquest pla permetrà fer una diagnosi de la
generació de residus dels diferents agents (grans productors com la indústria, empreses i establiments
turístiques, petit comerç, empreses agràries i forestals, empreses pesqueres, administració i institucions
públiques, escoles , etc.) i plantejar una sèrie de mesures per promoure el consum de menys recursos i la
progressiva desmaterialització de part de l'economia. Els seus objectius seran revisables per tal de fer un
seguiment de les accions plantejades i executades.
Intensificar la valorització dels residus, mitjançant l'anàlisi dels fluxos de tots els residus, especialment aquells
que actualment es tracten fora de l'àmbit territorial de la RdBTE: tèxtils, olis vegetals, RAEE, fustes, etc., de
manera que el pla detecti les oportunitats per a la millora de la valorització dels diferents fluxos i detalli els
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•

•

mecanismes per a la promoció d'un mercat intern de matèries secundàries per al seu aprofitament energètic i
industrial.
Millorar el tractament de la fracció orgànica dels residus (metanització i gasificació). a través d’accions público‐
privades per a l'aprofitament i la gestió dels diferents fluxos de la matèria orgànica , mitjançant instal∙lacions de
biometanització, com per exemple: residus orgànics industrials i residus de cooperatives agràries, residus
ramaders i agrícoles com restes de poda i biomassa en general, entre altres..
Produir compost de qualitat, fomentar el seu ús i millorar la seva distribució i comercialització. El compost
produït en la planta del Mas de Barberans és de qualitat B, per tant és de bona qualitat. No obstant això, per al
seu ús en agricultura ecològica és necessari millorar el procés i obtenir qualitat A.

Línia d'Acció 4.2.2. Mantenir, millorar i completar la dotació de les infraestructures de tractament i gestió de residus
necessàries en l'àmbit de la RdBTE.
És indispensable comptar amb les infraestructures necessàries per a un correcte tractament dels residus. Les accions van
en la línia de crear una xarxa integrada de totes les infraestructures, públiques i privades, utilitzant els mètodes i
tecnologies més adequats per garantir un nivell elevat de protecció del medi ambient i de la salut pública.
Accions:
•

•

•
•

Construir una planta de pretriatje i transferència d'envasos lleugers en les instal∙lacions de l’Aldea, que
permetrà millorar la logística del seu transport, reduir els materials impropis i incrementar la recuperació de
plàstics no envasos, tancant el flux de la fracció envasis lleugers.
Construir una planta de tractament i estabilització de la fracció resta dels residus municipals en el Mas de
Barberans i en el dipòsit de Tivissa. Aquesta acció es planteja dins del marc legislatiu europeu per al tractament
dels biorresiduos amb el propòsit de minimitzar la quantitat destinada a abocament. Malgrat disposar de
projectes d’instal∙lacions, actualment en el Pla Territorial Sectorial d'Infrastructures de gestió de residus de la
Generalitat de Catalunya no hi ha una previsió de finançament d'aquestes instal∙lacions. Per tant, serà necessari
explorar la viabilitat d'una col∙laboració público‐privada.
Ampliar la capacitat operativa de la planta de compostatge de Mas de Barberans per tal de doblar la seva
capacitat de tractament, donat els actuals nivells de recuperació viària de fracció orgànica.
Ampliar la xarxa de microplantes de compostatge a les comarques de Ribera d’Ebre i Terra Alta i ,si escau, a la
resata del territori. Aquestes plantes de petita capacitat i amb tecnologia bàsica permetran millorar la logística i
tractar la matèria orgànica en l'àmbit local de proximitat.

Línia d'Acció 4.2.3. Fomentar la innovació en l'àmbit de la recuperació i reciclatge de materials, així com millorar la
gestió de les deixalleries municipals.
La innovació en l'àmbit de la gestió de residus permetrà implementar mecanismes d'eficiència i amb un major control
dels diferents serveis i alhora possibilitarà la proximitat i la participació de la ciutadania en la gestió i recuperació dels
residus. D'altra banda, és necessari millorar la gestió de la xarxa de deixalleries municipals donat que actualment només
gestionen el 12% del total de residus generats. Aquesta xarxa és susceptible de millorar en termes de volum i d’eficiència
en la gestió, de ser molt més proactiva i de convertir‐se en veritables punts d'educació i de recuperació, exercint tasques
de reparació i de preparació per al reciclatge, d’intercanvi, etc.
Accions:
•

•

•

Incrementar la proactivitat de les deixalleries municipals o punts nets. Per a la seva articulació caldria elaborar
un reglament que estableixi el rol dels punts nets i determini les bases per tal que siguin instal∙lacions on que
promoguin i permetin la separació i la preparació per al reciclatge, s’orienti la reparació d’objectes per a la seva
reutilització i s'afavoreixi l'intercanvi i la col∙laboració amb empreses d'inserció sociolaboral i la informació a la
ciutadania.
Introduir dispositius de control a les deixalleries o punts nets per tal de per poder implementar polítiques de
bonificacions per l'ús d’aquets equipaments. Per a això caldrà millorar el grau de formació i implicació del
personal dels punts nets i dotar‐los d’un protocol estandarditzat i obert a tots els usuaris.
Establir mecanismes de tornada d'envasos a través de màquines expenedores habilitades per aquesta funció
localitzades en els supermercats, especialment en els municipis turístics. El retorn d’envasos serà premiat en
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•

•

forma de bonificacions.. El projecte serà viable si es busca un incentiu atractiu, com a descompte a la xarxa
d'establiments adherits a la RdBTE, etc.
Establir progressivament mecanismes de pagament per generació de residusen l'àmbit comercial. Es definiran
unes taxes de residus en l'àmbit de RdBTE coherents i homologues, que discriminin segons la generació de
residus seguint el principi de qui contamina paga, aquest element és en si mateix altament educatiu i de
promoció de bones praxis.
Ampliar i millorar les tecnologies Smart en l'àmbit de la recollida de residus com el control de recollides amb
sistemes de pesatge embarcat i programes de control de flotes, recorreguts i freqüències de pas. La qual cosa
permet el correcte dimensionament del servei i dels mitjans adscrits. Així i tot, es pretén que en els propers
anys es duguin a terme accions relacionades amb sensors d'ompliment en els punts de recollida aïllats i
introducció de rutes òptimes (recollides a partir del 80%).

Línia d'Acció 4.2.4. Augmentar el grau de sensibilització i de participació de la població i dels agents implicats a fi
d'augmentar la taxa de recuperació de residus.
Estendre els models més reeixits de recollida i implementar la recollida comercial són accions necessàries que poden
ajudar a incrementar de forma molt notòria els índexs de recuperació de residus en la RdBTE. Aquest objectiu
s’aconsegueix mitjançant la implementació de models de recollida que demostren una major taxa de recuperació, com és
el cas del model porta a porta.
Accions:
•

•

•

Estendre el model cinc fraccions a la totalitat de l'àmbit RdBTE. Estendre el model cinc fraccions, ampliar la
xarxa de punts d'aportació complets a la ciutat de Tortosa i a la zona d'Alcanar platja. Aquesta actuació implica
la instal∙lació de 465 nous contenidors.
Dotar amb assistència tècnica i suport logístic la introducció del model de recollida selectiva porta a porta en
tots els municipis de menys de 2.000 habitants. Les poblacions amb majors taxes de recuperació (superiors al
75%) i a més amb unes fraccions amb un nivell d'impropis reduït són les que posseeixen un model porta a porta.
Aquest sistema facilitarà la introducció del pagament per generació.
Millorar la gestió dels residus dels grans productors de l'àmbit de la restauració i l'hostaleria. Cal inventariar les
activitats generadores de matèria orgànica i introduir recollides comercials. Amb aquesta acció s'aconseguiria
millorar la separació i tractament dels residus tant en quantitat com en qualitat. Aquestes logístiques comercials
han d'anar acompanyades de sistemes de mesura i recompte de recollides per vincular‐ho a sistemes tarifaris
de pagament per generació o per esforç de recollida.

Línia d'Acció 4.2.5. Fomentar l'emprenedoria en l'àmbit de la recuperació i reciclatge de residus.
La restauració, la reparació i la preparació per al reciclatge són activitats que generen ocupació i estan en concordança
amb els objectius de les administracions competents. Per aquesta raó és necessari establir vies de promoció i de
desenvolupament d'aquest tipus d'iniciatives.
Accions:
•

•

Donar suport tècnic i administratiu a les iniciatives privades, destinades a la creació d'empreses de gestió de
residus, el seu reciclatge, recuperació o reparació. Per exemple, a través de la creació de punts d’atenció a
l’emprenedor.
Fomentar l'adopció de convenis de col∙laboració amb entitats del Tercer Sector Social i implicades en l'ocupació
de persones amb dificultats d'inserció en el teixit laboral, per fomentar accions de conscienciació i de
recuperació (tallers de restauració mobles o objectes, de reparació d'electrodomèstics, etc.).
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OBJECTIU 4.3.
CONTRIBUIR A UNA ECONOMIA DESCARBONATA, EL BALANÇ NEUTRE
D'EMISSIONS, L’EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE L’AIGUA I LA CREACIÓ DE MERCATS PER A PRODUCTES I
SERVEIS AMB CERTIFICACIÓ AMBIENTAL.
La RdBTE ha de contribuir, en el seu modest context, a una activitat econòmica i social progressivament hipocarbònica,
més responsable amb l’ús dels recursos, especialment energia i aigua. D'una banda per conèixer millor la petjada
ambiental i el balanç del carboni i de l’aigua dels productes i processos d’aquest àmbit territorial. Per una altra, per
programar accions per a disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, reduir el consum de l’aigua i fomentant
pràctiques i costums de consum dirigits a discriminar positivament aquells serveis o productes amb millor balanç de
carboni i d’aigua.
Línia d'Acció 4.3.1. Millorar el maneig de la informació referida al balanç de carboni i introduir l'anàlisi del cicle de vida
de productes i serveis de l'àmbit de la RdBTE.
El coneixement del balanç de carboni i d’aigua en l'àmbit territorial de la RdBTE és molt escàs. No obstant això, és
necessari disposar d'informació per plantejar noves polítiques ambientals i revisar les actuals i per tenir un millor
coneixement de l'evolució de la problemàtica ambiental a escala local.
Accions:
•

•

•
•

Divulgar les eines i mètodes de càlcul de la petjada de carboni i de la petjada hídrica a través de l’anàlisi de cicle
de vida (ACV) de productes i serveis. La finalitat és divulgar aquestes eines ambientals i estandarditzar la presa
de resultats. L’Agència de l’Energia de Terres de l’Ebre serà l’encarregada de desenvolupar aquesta acció.
Establir un registre d'emissions i fixacions de Gasos d'Efecte Hivernacle i un sistema de monitoreig, seguint el
sistema de registre del Ministerio de Agricultura (RD 163/2014 pel qual es crea el registre de petjada de carboni,
compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni) i el de la Generalitat de Catalunya. Pemetrà la
recopilació, el catàleg i l’actualització periòdica en un sistema d'informació geogràfica de l'estat actual dels
emissors, tant locals com difuses. L’Agència de l’Energia de Terres de l’Ebre recopilarà aquestes dades.
Reconèixer a les empreses que calculin la seva petjada de carboni i la petjada hídrica amb un segell, seguint el
sistema del registre del Ministerio de Agricultura i el de la Generalitat de Catalunya.
Introduir de forma progressiva l'anàlisi de la petjada de carboni i de la petjada hídrica en els requisits dels
productes/serveis que desitgin l'obtenció de l'ús de la marca.

Línia d'Acció 4.3.2. Impulsar un transport de baixa emissió GEI.
Des de les administracions locals de l'àmbit de la RdBTE es pot donar un important impuls a la mobilitat amb vehicles de
baixa emissió de carboni. D'una banda de forma demostrativa substituint progressivament les dotacions de vehicles, per
l'altre disposant de serveis de recarrega per a qualsevol tipus d'usuari (públic o privat) i mitjançant mesures de fiscalitat
local. És necessari redoblar l'esforç en l'ús del transport públic, el vehicle compartit i la mobilitat urbana amb bicicleta.
Accions:
•

•
•
•
•
•

Redactar i implementar un Pla d'impuls dels vehicles elèctrics i híbrids i d'altres vehicles amb baixa emissió de
GEI. El Pla tindrà caràcter demostratiu i establirà dues fases d'implementació en dos àmbits diferents. La
primera tindrà per objectiu introduir l'ús d'aquests vehicles en les flotes municipals (recollida de residus, policia)
i d'altres administracions territorials i en les flotes de les empreses que presten serveis per a l'administració. La
segona fase identificarà aquelles flotes industrials que operativament poden utilitzar aquests vehicles i
prenguessin mesurades per a la seva progressiva introducció.
Dotar dels equipaments necessaris para la recarrega de vehicles elèctrics, per tal de disposar d'almenys un punt
de recarrega en cada municipi.
Estudiar la bonificació de taxes i impostos municipals als vehicles de baixa emissió de carboni.
Introduir la bicicleta elèctrica en els serveis i productes turístics.
Fomentar els serveis públics de transport mitjançant campanyes d'informació sobre els avantatges ambientals
del seu ús.
Fomentar la mobilitat interurbana en bicicleta i amb circuits urbans de carril‐bici.
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•
•
•

Informar i impulsar sobre les diferents modalitats de transport compartit.
Impulsar la cooperació amb iniciatives que tenen per objectiu l'avaluació i la implementació de noves fonts
d'energia renovables en el transport: cèl∙lules de combustible, hidrogeno, gas liquat, etc.
Crear un punt d’atenció a emprenedors entorn a sistemes de mobilitat urbana amb energia renovable.

Línia d'Acció 4.3.3. Establir, mantenir, millorar i monitoritzar una xarxa d'embornals de carboni que garanteixin el
balanç neutre d'emissions.
Els espais forestals de la RdBTE compleixen una funció d'embornal de carboni que cal estudiar amb detall per conèixer el
seu funcionament i aconseguir majors taxes de captura. En aquest sentit, les empreses de la RdBTE, i especialment les de
transports, energètiques, turístiques i totes aquelles que calculin la seva petjada de carboni i donin informació per a
configurar un registre de dades tal com s’apunta en la Línia d’Acció 4.3.1, són fermes candidates per a compensar les
seves emissions de gasos d’efecte hivernacle establint aliances per a la conservació d’espais forestals amb funció
d’embornal de carboni.
Accions:
•
•

•

Identificar, delimitar i dotar de figura administrativa a les masses forestals amb funció embornal com a factors
de fixació de CO2.
Definir i implementar un model de partenariat que garanteixi el manteniment i la millora d'aquests boscos. Per
exemple, aliances de cooperació amb empreses de transport i d'infraestructura de comunicació amb la finalitat
de desenvolupar projectes destinats a la compensació d'emissions difuses de CO2.
Planificar i aplicar silvicultura proactiva per incrementar la capacitat de fixació de CO2.

Línies d'Acció 4.3.4. Impuls de polítiques de generació de demanda i de creació de mercats verds.
L'adopció de les premisses de l'economia verda implica necessàriament el desenvolupament de sistemes i protocols
innovadors basats en la qualitat i la sostenibilitat ambiental tant en els sectors tradicionals com en els emergents,
generant nous nínxols de mercat. D'aquesta manera, certs instruments permetran verificar i analitzar la qualitat de
productes, béns i serveis presents en la RdBTE i a més, actuar com a motor i catalitzador per generar noves demandes i
nous mercats en el nostre àmbit. En aquest sentit és important la contribució dels sistemes d'etiquetatge i certificació
ambiental: Normes ISO 14.001, Norma ISO 50.001, Reglament EMAS i ecoetiquetes, com per exemple: Distintiu de
Qualitat Ambiental de Catalunya, AENOR (Espanya), Etiqueta Ecològica Europea de la Comissió Europea. Així com altres
sistemes de càlcul de la petjada de carboni i petjada hídrica en serveis i organitzacions i anàlisis del cicle de vida (ACV) de
productes. Aquests distintius van més enllà d'una eina de màrqueting, és una aposta per marcar un comportament tècnic
i ambiental competitiu i viable econòmicament. A més també juga el factor exemplificant, ja que si certes empreses, béns
o serveis aconsegueixen l'excel∙lència ambiental són reconegudes a nivell general per al seu compromís o responsabilitat
ambiental, i al mateix temps tenen una major atenció de les institucions i dels col∙laboradors de la RdBTE per introduir
canvis al mercat. Altres mesures que col∙laboren en la creació de mercats ecoeficients són les que fomenten la compra
verda en l'àmbit de les administracions públiques.
Accions:
•

•

•

Impulsar l'obtenció de les ecoetiquetes i/o la certificació ambiental dels productes acreditats de la RdBTE.
Complint les exigències de qualitat del segell de la RdBTE ja es garanteix l’ús d'uns estàndards i valors de
qualitat dins de l'àmbit RdBTE, però si a més, els productes acreditats van acompanyats de distintius reconeguts
a nivell europeu i mundial, es facilita la seva penetració a un mercat més ampli.
Fomentar la compra pública d'aquests productes entre les administracions participants de la RdBTE. Prioritzar
el consum intern entre les administracions de la RdBTE de productes acreditats per la seva qualitat i
excel∙lència, és vital si es vol actuar de motor per a l'estímul de l'activitat econòmica i a més actuar com a agent
de canvi per a nous models més sostenibles.
Introduir clàusules ambientals en els plecs de contractació en els processos administratius de licitació de béns i
serveis. Aquests elements permetran una millor estratègia de contractació i valoració dels actius d'innovació i
excel∙lència ambiental que al seu torn, millorant l'eficiència i la qualitat dels serveis públics.
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•

•

Fomentar l'ús dels productes acreditats de la RdBTE entre els agents econòmics i els consumidors. La
potenciació del mercat local i del consum de proximitat de béns i serveis és part de l’estratègia per aconseguir
el desenvolupament de les comunitats locals de forma verda, ètica i social.
Desenvolupar i implementar una plataforma de compra de béns, productes i serveis acreditats, i crear una xarxa
d’intercanvi d’experiències La xarxa serà fàcilment consultable tant per a les administracions de la RdBTE com
per a clients de dins i de fora de l'àmbit, i que també serveixi per a la interrelació entre empreses. Aquesta xarxa
o plataforma virtual es vincularà amb altres més generals, a escala autonòmica, estatal o europea, que es
puguin desenvolupar.

OBJECTIU 4.4. CICLE DE L'AIGUA.
El cicle de l'aigua comprèn les activitats de captació i potabilització de l'aigua, la distribució i el consum, la depuració
d'aigües residuals per retornar‐les al mitjà natural sense perjudicar‐ho o bé la regeneració i reutilització per a usos d'aigua
no potable. En els Terres de l’Ebre la majoria d'aquestes activitats estan realitzades per diferents actors, per la qual cosa
no és fàcil una gestió integral del subministrament d'aigua potable i del sanejament al territori. Per això, seria interessant
la creació d'un Servei Integral d'Aigües dels Terres de l’Ebre, que impulsi una gestió de l'aigua basada en actuacions més
racionals, sostenibles i amb sensibilitat ambiental i amb l'objectiu de poder proveir aigua de qualitat i amb garantia; és a
dir, disposar dels recursos hídrics raonables i necessaris però sense prejudici dels ecosistemes aquàtics, del propi delta i
dels valors patrimonials, estètics i lúdics dels rius, les fonts i els cursos fluvials de la RdBTE. Pel que fa al sanejament
municipal, des de l'any 1997 l'Àrea de Serveis Tècnics del COPATE (òrgan gestor de la RdBTE) ha desenvolupat
conjuntament amb els Consells Comarcals del Baix Ebre i el Montsià la creació dels serveis comarcals de sanejament. Al
llarg d'aquests han gestionat, explotat i mantingut les instal∙lacions de sanejament en alta i han realitzat la inspecció i el
control dels abocaments industrials a la xarxa, per retornar l'aigua utilitzada als rius, lleres fluvials i el mar en millors
condicions i garantir la preservació de la salut pública i del mitjà natural.
La captació i el subministrament d'aigua potable en els municipis del territori es realitza a nivell local i per mitjà de
diferents figures administratives com la gestió municipal, la concessió a empreses privades o la creació d'empresa mixtes.
Quant a infraestructures es disposa de pous, dipòsits d'acumulació, xarxes de distribució local i es disposa de dues xarxes
en alta, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) i el Consorci Delta 3.
Línia d'Acció 4.4.1. Completar les infraestructures de sanejament d'aigües residuals en l'àmbit de RdBTE.
Actualment, atenent a criteris geogràfics, l'explotació i sanejament dels recursos hídrics està organitzada en dos serveis
comarcals, el del Baix Ebre i del Montsià, que gestionen un total de 20 depuradores i les seves infraestructures auxiliars
que suposen el sanejament del 82% del total dels 150.265 habitants censats a les dues comarques. D'altra banda els
sistemes de sanejament de les comarques de la Ribera d’Ebre i de la Terra Alta, estan gestionats directament per
l'Agència Catalana de l'Aigua i no disposen de serveis comarcals. En l'actualitat hi ha 12 depuradores que suposen el
sanejament del 65% de la població dels 35.036 censats en 2014 en aquestes altres dues comarques.
Accions:
•

•

•

Crear els serveis comarcals de sanejament d'aigües residuals urbanes a les comarques de la Ribera d’Ebre i de la
Terra Alta. L'execució de competències mitjançant els principis de proximitat per garantir un millor servei i
control de les operacions de sanejament. A mig termini, s’avaluarà la idoneïtat de que els serveis comarcals o el
propi ens gestor de la Reserva esdevingui Entitat Local de l’Aigua en matèria de sanejament (ELA).
Executar les obres pendents en el PSARU (Pla Sanejament Aigües Residuals Urbanes) en l'àmbit de les
comarques del Baix Ebre i del Montsià que permetin aconseguir el sanejament per al 100% de la població.
Actualment hi ha 6 depuradores construïdes i pendents de posada en servei i quedarien pendents 6
depuradores en petites poblacions i 14 sistemes de depuració en petits nuclis urbans.
Implementar el tractament de les aigües residuals en la totalitat de les comarques de la Terra Alta i la Ribera
d’Ebre, mitjançant la posada en servei de 3 petites depuradores construïdes i l'execució de 4 depuradores en
petites poblacions i 4 sistemes de depuració en petits nuclis urbans. Amb aquesta acció i l’anterior
s'aconseguiria que el 100% dels municipis i de la població de l'àmbit de la RdBTE estiguin sanejats.
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•

Ampliar i millorar les instal∙lacions de sanejament actualment infradimensionades. Alguns dels sistemes actuals
de depuració tenen més de 20 anys i per tant en un futur proper serà necessari la seva remodelació. També hi
ha pendent 9 actuacions d'ampliacions de depuradores i remodelacions de sistemes de depuració, per estar al
límit de saturació, per haver quedat obsolets i no complir la normativa d'abocament.

Línia d'Acció 4.4.2. Desenvolupament d'un programa de reutilització d'aigües depurades en la RdBTE.
En els últims anys el concepte de l'ús de l'aigua regenerada s'ha estès entre els sectors de la societat més conscients en
temes ambientals. L'aigua és un recurs renovable però en determinats espais i determinats moments és consumida amb
un volum superior a la qual ofereix la natura. Per aquest motiu urgeix la reutilització d'unes aigües que fins al moment no
computaven com un recurs, ja que simplement eren abocades una vegada tractades. La reutilització aporta noves i
interessants oportunitats a l'hora d'alliberar cabals de qualitat superior i representaria posar en valor un nou recurs en un
àmbit local que permetria una certa reorganització d'usos i demandes de la zona. Segons els usos posteriors s'han de
dissenyar els tractaments addicionals. Actualment en l'àmbit de la RdBTE l'ús de l'aigua regenerada és molt baix,
solament en la depuradora de la Sénia es reutilitza l'aigua de depurada com a reg de suport dels camps d'oliveres de la
Comunitat de Regants de la Depuradora.
Accions:
•

•

Impulsar l'ús de l'aigua regenerada per a finalitats econòmiques, agraris i ambientals. L'ús de l'aigua regenerada
es podria destinar a la recarrega d'aqüífers, a reg agrícola, a usos ambientals i a usos urbans no potables. A
aquest efecte, l'any 2010 el Consell Comarcal del Montsià va elaborar el “Estudi de regeneració i aprofitament
de l'aigua depurada en les depuradores de la Comarca”. Es van elaborar 10 projectes alguns dels quals tenen un
interès especial per possibilitar l'aportació d'aigua per a usos urbans no potable o per a regs de grans zones
enjardinades que permetrien l'estalvi de gran quantitat d'aigua potabilitzada i d'energia.
Crear filtres verds i sistemes terciaris de tractament amb aprofitament secundari de biomassa. Aquest tipus de
projectes estarien relacionats amb sistemes de depuració en els quals es disposa parcel∙les agrícoles properes.
La creació d'espais agroforestals suposaria la valorització de terrenys en desús, la producció de biomassa, la
producció de fusta per a usos posteriors, la creació d'ocupació associada al manteniment, explotació i
comercialització dels productes resultants dels espais agroforestals.

Línia d'Acció 4.4.3. Garantir la qualitat de l'aigua, reduir la contaminació i millorar la xarxa de distribució de l'aigua
amb destinació a consum humà.
La millora de les captacions i de les xarxes de distribució en alta milloraria les condicions de subministrament en una part
significativa de la RdBTE, tant en garantia dels volums necessaris com en qualitat de l'aigua en alguns casos sensible a la
contaminació per nitrogen, metalls i altres elements o per la salinització dels aqüífers costaners. Per això és necessari
garantir i monitoritzar de forma permanent la qualitat de l'aigua superficial i dels aqüífers susceptibles de ser utilitzades
en el proveïment urbà. La renovació de la xarxa de proveïment en alta, la telegestió dels consums i l'educació per a un
consum més sostenible del recurs aigua comportarien, així mateix, una millora en la seva eficiència. Aquestes accions
haurien de realitzar‐se mitjançant fórmules de concertació plurimunicipal.
Accions:
•

•

•
•

Dotar d’un instrument públic per gestionar i coordinar el proveïment en alta, mitjançant la creació d'un ens
públic que tingui per objectiu la gestió en comú dels serveis públics locals de proveïment d'aigua potable dels
municipis i comarques que ho integrin, la programació de plans i projectes, l'elaboració d'estudis i l'execució
d'infraestructures.
Impulsar la creació d'un SIG de les masses d'aigua dolça existents a la zona d'àmbit de la RdBTE per conèixer la
reserves disponibles d'aigua i la seva qualitat. Disposar d'aquesta informació és de vital importància per a un
gestió més sostenible del recurs aigua.
Elaborar una cartografia de detall de la qualitat de les aigües superficials i freàtiques de l'àmbit de la RdBTE.
Elaborar un Pla de reducció de la contaminació i de millora de la qualitat de l'aigua per a consum humà,
considerant tant els recursos superficials com els freàtics.
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•

Conscienciació ciutadana en matèria de consum i de cicle de l'aigua, campanyes d'informació i de promoció de
l'estalvi de l'aigua.

Línia d'Acció 4.4.4. Identificar i millorar l'estat ecològic del riu Sénia, els barrancs i els cursos i masses d'aigua
temporals del sistema superficial de drenatge territorial.
La importància ambiental dels barrancs i dels cursos fluvials temporals i/o discontinus és sovint infravalorada i en alguns
punts del territori sofreixen processos greus de deteriorament. En aquest context, el sanejament i la depuració de les
aigües residuals han aportat en els últims anys la recuperació de l'estat ecològic d'alguns barrancs, que hi havia estat
absent en les últimes dècades.
Accions:
•

•

Redactar i implementar els Planes dels Espais Fluvials (PEF) dels cursos discontinus i temporals de l'àmbit de la
RdBTE. Per disposar d'un millor coneixement del seu estat ecològic, avaluar i poder elaborar propostes de
protecció d'aquests ecosistemes inequívocament mediterranis i desenvolupar un seguiment mediambiental que
tingui per objectiu el manteniment del bon estat ecològic d'aquests hàbitats.
Realitzar una avaluació ambiental de l'impacte dels abocaments de l'EDAR sobre les lleres temporals, els
barrancs i el riu Sénia. L'estudi servirà per conèixer l'estat ecològic de les lleres naturals abans i després dels
abocaments de les depuradores, avaluar el seu comportament ambiental i el dels seus ecosistemes referent als
abocaments d'aigua depurada i, si escau, potenciar els impactes favorables en el manteniment i millora de la
biodiversitat.

Línia d'Acció 4.4.5. Millores en els processos que intervenen en el cicle de l'aigua.
Per a un millor funcionament dels sistemes de sanejament i depuració d’aigua s'ha de tenir una especial atenció en la
prevenció de la contaminació en origen, és a dir, a la disminució de la càrrega contaminant de les aigües residuals que
arriben a les EDAR, així com a la minimització de les aportacions d'aigües pluvials o blanques als sistemes de depuració.
Accions:
•

•

•

Potenciar la planificació i la construcció de xarxes separatives d’aigües pluvials i de drenatge de les aigües grises
a través de la creació de dipòsits d’aigües pluvials i de drenatge i el seu tractament posterior. Així s’evita
l'aportació d'aquestes aigües blanques a les depuradores i es regulen les aportacions d'aigües pluvials al medi
natural sense tractar per tal de disposar d'un nou recurs per a usos no potables. En aquest sentit, es redactarà i
implementarà un Reglament de Xarxes separatives amb l’objectiu és separar les aigües pluvials de les aigües
residuals domestiques de manera que a les instal∙lacions de sanejament només siguin tractades les aigües
residuals, la qual cosa comportarà un estalvi important d'energia i de manteniment d'equips i inversió.
Crear un Reglament de Xarxes separatives d’aigües de proveïment. Aquest pla contemplarà dues escales: una
urbana i una altra domèstica. Una de les pràctiques per aconseguir una millor eficiència en l'ús i l’estalvi de
l'aigua és aprofitar l'aigua no potable que una vegada tractada, és un recurs d'alta qualitat per a aquelles
accions quotidianes que no requereixin aigua apta per al consum humà.
Millorar el tractament i l'aplicació dels llots en espais agrícoles i naturals. Aquest residu es genera com a
resultat de les diferents etapes de depuració de les aigües residuals. La destinació final dels llots generats en les
depuradores de les Comarques del Baix Ebre i del Montsià és la utilització agrícola, ja sigui després del seu
compostatge o de l'aplicació. Com a reptes de futur es planteja la minimització de les quantitats de fangs
generades, el control i inspecció dels abocaments industrials per disminuir la contaminació present en els fangs
i generar fangs de qualitat per continuar amb l'aplicació de fangs en agricultura i desenvolupar el restofangs,
rehabilitació de substrats edàfics amb llots de depuradora (restauració d'activitats extractives).

Línia d'Acció 4.4.6. Racionalitzar el consum de l'aigua en l'agricultura.
El regadiu és una de les estratègies de l’agricultura per augmentar la productivitat dels cultius, i per tant, una eina per
incrementar, o en alguns casos assegurar a mínims, la viabilitat de les explotacions agràries en termes de rendibilitat
econòmica. En definitiva, afavoreix la millora de la competitivitat del sector agrari. Val a dir que el regadiu comporta de
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manera implícita la gestió del territori, amb una important funció de generació i conservació de la biodiversitat i dels
serveis ecosistèmics associats a aquesta pràctica.
A Terres de l’Ebre, els cultius ocupen 111.869 hectàrees, de les quals només 45.265 hectàrees són en regadiu (dades del
cens agrari de 2009 publicades a idescat.cat). A la comarques del Baix Ebre i Montsià, l'aigua de reg prové en
majoritàriament del riu Ebre i es distribueix a través del Canal de l’Esquerra de l’Ebre i el Canal de la Dreta de l’Ebre, i que
es destina en gran part al cultiu d'arròs (cultiu que durant un període mínim de sis mesos l’any requereix d’inundació
permanent del terreny amb aigua corrent), els cítrics i l'horta. Existeixen diferents Comunitats de Regants que gestionen
les diferents xarxes de proveïment. Quant a l'eficiència de les xarxes de distribució, en les últimes dècades i especialment
en el Delta de l'Ebre s'han revestit els canals de terra. A la comarca de la Terra Alta existeix una comunitat de Regants de
la zona oriental de la Terra Alta, que subministra aigua a unes 7.000 hectàrees de vinya des d'un captació de l'Ebre en
l'embassament de Ribaroja.
L'agricultura de Terres de l’Ebre constitueix és el sector econòmic amb una major demanda hídrica i un major percentatge
en volum d'aigua consumida. Tota l’aigua consumida per l’agricultura no és aprofitable pels conreus. Es produeixen
pèrdues inevitables degudes al drenatge, la filtració i l’evaporació de l’aigua de reg i l’evapotranspiració dels cultius, i
també en les conduccions i les sèquies, tot acompanyades de regadius que en alguns casos poden resultar poc eficients.
Aquestes són les principals causes de l'actual consum d’aquest recurs tan escàs. La component social també és un factor
de pes. Les deficiències de moltes zones de regadiu són degudes a l'absència d'una adequada gestió, associada a
problemes socials, administratius i econòmics. El repte de la RdBTE és d'aconseguir un major ús racional de l'aigua per a
l’agricultura i en equilibri amb la multifuncionalitat del regadiu, és a dir compatibilitzi tant les necessitats humanes amb la
conservació del medi natural i la conservació del cabdal ecològic del riu Ebre. Per això cal actuar en la modernització del
regadiu, la innovació en els cultius i la incorporació de tecnologia, així com en l’aplicació d’una correcta gestió, la resolució
de problemes administratius i la generació de debat entre els diferents usos de l’aigua (no només l’agrícola) per formular
pactes i resoldre els conflictes. Com a resultat és s’incrementarà l’eficiència en l’ús de l’aigua per a produir aliments.
Accions:
•

•

•

•

Proposar la creació d’una Taula de l’aigua, o Comunitat d’Usuaris d’Aigües, en la qual estiguin representats i hi
participin tots els agents i usuaris de l’aigua. L‘objectiu és el debat i proposta d’estratègies al voltant de la gestió
de l’aigua.
Fomentar els Plans de modernització de regadiu. La modernització del regadiu suposa el replantejament del
sistema de reg, considerant els aspectes econòmics, socials i ambientals implicats. Els projectes de
modernització del regadiu hauran de contemplar: la viabilitat econòmica i social de la inversió, la reconsideració
de les superfícies en regadiu, la millora de les xarxes de distribució, la construcció de basses de regulació
compatibles amb altres usos, fomentar el reg localitzat i la distribució mitjançant canonades en baixa pressió i
una major participació dels agricultors en la presa de decisions de les Comunitats de Regants.
Implementar l'ús de les TIC en la gestió de l'aigua en el sector agrari. El sector agrícola està davant una nova
revolució, de la mà de les TIC i mitjançant l’agricultura intel∙ligent i de precisió. Aquestes tecnologies han
d'estendre's en l'àmbit de la RdBTE per controlar l'ús de l'aigua, la seva quantitat i qualitat i l’ús dels fertilitzants
de manera més eficient.
Impulsar la formació en el marc de les Comunitats de Regants al voltant dels regadius eficients i de les noves
tecnologies.

OBJECTIU 4.5. FOMENTAR L'APROFITAMENT SOSTENIBLE DELS PRODUCTES FORESTALS DE
TERRES DE L’EBRE.
Els diversos productes forestals de l'àmbit de la RdBTE han estat aprofitats intensament al llarg de la història. Si bé és cert
que en alguns moments s'han sobreexplotat aquests recursos, en l'actualitat la situació és totalment oposada tant a
Catalunya com en la pròpia RdBTE. En la RdBTE no hi ha una potent indústria forestal i l'aprofitament fuster que es venia
fent fins a mitjans anys 70 del s.XX va disminuir dràsticament amb la pèrdua de valor dels productes forestals
experimentada en aquell moment. Avui dia es planteja l'aprofitament sostenible d'aquests recursos que permeti
implantar un sector econòmic estratègic als territoris rurals i que garanteixin la persistència dels boscos front a
determinats riscos naturals com els incendis forestals o els propis efectes del canvi climàtic. Però del bosc no només
s'obté fusta i llenya (productes fusters) sinó també s'obtenen productes forestals no fusters (PFNF) o secundaris
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(pastures, tòfona, resina, mel, etc.) que en determinades zones de la RdBTE constitueixen una important oportunitat per
generar activitat econòmica. L'impuls de tots aquests productes forestals, aprofitats de manera sostenible, ha de crear
una activitat econòmica que posi en valor el territori i permeti la fixació de la població rural. En aquest sentit, la pròpia
Generalitat de Catalunya està impulsant el Programa d'activació del sector forestal de Catalunya (aprovat al juny de 2014 i
que permet desenvolupar el Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024,) que potenciï la gestió forestal sota
criteris de millora silvícoles, prevenció d'incendis, control de l'erosió, la multifuncionalitat i l'aprofitament de recursos de
forma sostenible, que proporcioni matèria primera a les empreses transformadores i millorar l'equilibri territorial. Per la
seva recent i creixent importància, la biomassa forestal constitueix un de les possibles destinacions de la fusta que serà
treballada en l'objectiu específic següent.
Línia d'acció 4.5.1. Desenvolupar i concretar per a l'àmbit de la RdBTE l'estructura de planificació forestal d'àmbit
estratègic (Pla general de política forestal, PGPF) i tàctic (Plans d’ordenació dels recursos forestals, PORF), facilitar la
d'àmbit operatiu (Plans de gestió/ordenació) i impulsar la concertació del sector.
Aquesta estructura de planificació és necessària per abordar la gestió sostenible i multifuncional dels espais forestals i
garantir l'aprofitament ordenat dels diferents productes, béns i serveis. Aquesta planificació atén a les diferents funcions
dels sistemes forestals (econòmiques, ambientals i socials). En aquesta línia s'incideix en els aspectes econòmics i socials, i
específicament en els productes i funcions amb valor de mercat. No obstant això, el desenvolupament d'aquesta
planificació ha de coordinar‐se amb la seva important funció de conservació dels valors naturals, potencial que s'aborda
en la línia d'acció 1.1.4 de l'Eix Estratègic 1.
Accions:
•
•

Redactar dels Plans d’ordenació dels recursos forestals (PORF) de les comarques que integren la RdBTE, en el
qual es desplegui el Pla general de política forestal.
Crear una Taula de coordinació amb els diferents actors implicats en el sector forestal de la RdBTE que coordinin
la visió, l’estratègia i l’acció entorn dels recursos i de les funcions forestals (produccions fusteres i no fusteres,
prevenció d'incendis, conservació, ús social, promoció de productes i entorn per a l'activitat turística)
l'establiment i la priorització de les línies de treball i dels programes d'acció. Una de les seves funcions serà
dinamitzar i desenvolupar les línies d'acció del PORF.

Línia d'acció. 4.5.2. Impulsar l'aprofitament sostenible dels productes forestals fusters i no fusters (tòfona i bolets,
PAM, caça, apícoles i mel, resina, etc.) en l'àmbit de la RdBTE.
La major part de la fusta que s'obté dels boscos catalans no és de la qualitat dels països més propers. Així, la principal
destinació de la fusta dels nostres boscos és la fabricació de palets, d’envasos i d’embalatges. Les petites empreses o
indústries que encara queden en la RdBTE importen el producte d'altres països. Però, com a la resta de Catalunya, la
indústria de la fusta torna a demandar fusta dels boscos catalans, un factor que el territori ha d'aprofitar consolidant les
empreses del sector presents en la RdBTE i impulsant la creació de noves empreses de transformació forestal. El
recentment aprovat Pla General de Política Forestal de Catalunya (2014‐2024) estableix els reptes estratègics que els
boscos de Catalunya han d'afrontar, com és el cas de la intensificació de la gestió, la gestió associada a aprofitaments
fusters, la tecnificació dels treballs forestals, la millora de la xarxa viària bàsica d'accés a les muntanyes i la diversificat de
l'activitat forestal sobre la base de la seva multifuncionalitat. Els objectius d'aquest pla han de desenvolupar‐se al territori
de la RdBTE.
D'altra banda, en els ecosistemes mediterranis, són molts els productes tangibles no fusters que es poden obtenir dels
boscos. Alguns dels productes i de les activitats associades a aquests, van deixar de ser aprofitats per la falta de
rendibilitat econòmica o la dificultat per dur‐los a terme, com és el cas de l'aprofitament de la resina. En altres casos, mai
s'han deixat d'aprofitar aquests productes, com en el cas de la mel, arribant‐se a crear una important activitat econòmica
en algunes zones del territori. Finalment, determinades zones de la RdBTE tenen un gran potencial per aprofitar aquests
productes com les plantes aromàtiques o de gran valor comercial com la tòfona negra. L'impuls de tots aquests productes
secundaris ha d'ajudar al manteniment dels ecosistemes forestals d'on són extrets alhora que suposin un complement
per a l’economia rural, i en alguns casos creïn nous nínxols, en els municipis de la RdBTE, mitjançant la seva transformació
i comercialització per operadors locals.
Accions:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Impulsar la certificació forestal i les marques de garantia i origen (CATFOREST) en el cas dels productes forestals
fusters (PFF) i dels no fusters (PFNF).
Impulsar la producció de productes forestals no fusters elaborant estudis de viabilitat o, si és el cas, plans
estratègics per a la resina, la mel, la tòfona i les plantes aromàtiques, entre d’altres PFNF.
Fomentar la conversió a la producció ecològica dels productes forestals no fusters.
Promoure la comercialització dels productes forestals a través de circuits curts o de proximitat i la creació de
nous productes comercials.
Desenvolupar productes i difondre els PFNF i els seus derivats com a productes locals amb especificitats
gastronòmiques i com a reclam turístic, especialment en els àmbits de la caça i la micologia.
Donar suport a la propietat forestal i a la indústria forestal fomentant l'assistència tècnica, l'extensió forestal,
l'associacionisme i el cooperativisme.
Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure els seus productes i la seva certificació de
qualitat.
Crear un instrument de comercialització coordinada o conjunta d'aprofitaments forestals: aprofitaments de PFF
o de PFNF, en muntanyes privades o públics. De manera que s'obri al màxim d'empreses i s'obtinguin millors
preus de venda.

OBJECTIU 4.6. FOMENTAR L'ÚS DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÀRIA.
El govern de la Generalitat de Catalunya treballa per l'activació del sector forestal del territori. Una vegada aprovat el Pla
General de Política Forestal de Catalunya per al període 2014‐2024 ja s'ha engegat l'Estratègia per promoure
l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola 2014‐2016. En aquest context, la biomassa forestal (i l'agrícola)
constitueix un valuós recurs energètic renovable i endogen, que disminueix la dependència energètica externa i que crea
llocs de treball al mateix territori. Per tot això és necessari impulsar l'ús de la biomassa de proximitat. D'altra banda,
l'activació del sector forestal no solament vindrà per la part de la biomassa sinó també per l’impuls de la indústria forestal
catalana. Una indústria que al territori de la RdBTE és pràcticament inexistent i que ha de rebre un impuls considerable
per així fomentar un desenvolupament rural sostenible amb mesures de competitivitat i de creixement.
Línia d'Acció 4.6.1. Redacció d'un pla director de la biomassa de la RdBTE per l’avaluació de la disponibilitat i dels usos
potencials.
En els últims anys s'ha desenvolupat una nova tecnologia al voltant de l'aprofitament de la biomassa forestal i agrícola per
produir, principalment, energia tèrmica. La biomassa valoritza productes forestals i agrícola que fins ara no tenien valor
comercial i que feia inviables econòmicament certs treballs. Al seu torn, l'oferta de biomassa forestal amb finalitats
energètiques pot ser complementada per alguns subproductes agrícoles (poda, pela d'ametlla, orujo, etc.) que poden
actuar com a estocs reguladors o de garantia. En aquest context, el territori de la RdBTE té un gran potencial en provisió
de biomassa amb més de 160.000 ha de superfície forestal, on s'haurà de realitzar un estudi per saber la disponibilitat
real de biomassa forestal, la seva accessibilitat, els costos reals d'extracció i els seus usos potencials. De la mateixa
manera, s'haurà d'estudiar l'aprofitament potencial de la biomassa agrícola en la RdBTE. Aquest aprofitament sostenible
tindrà associat un impacte econòmic i laboral que també haurà de ser analitzat.
Accions:
•
•

Impulsar el Pla General de Política Forestal de Catalunya en l'àmbit de la RdBTE.
Redactar el Pla Director de la Biomassa en la RdBTE. L’objectiu és conèixer el potencial del territori, la facilitat
d’accés i d’obtenció, els usos potencials de la biomassa (per a equipaments públics, i per l’àmbit privat, la
demanda i el mercat disponibles i potencial, la logística d’emmagatzemat i de distribució (Línia d’Acció 4.6.3),
entre altres qüestions econòmiques i polítiques.

Línia d'Acció 4.6.2. Promoure instal∙lacions tèrmiques: pla de calderes i xarxes de calor (districte heatings) pilot.
La implantació de calderes de biomassa en la RdBTE se centra en el sector agrari i forestal, especialment en el sector
ramader estabulat. No obstant això, existeix una incipient instal∙lació de calderes de biomassa en el sector domèstic i
públic que encara està molt lluny de la seva màxima potència. En aquest context, la Generalitat de Catalunya desenvolupa
un pla de foment de la biomassa per a ús tèrmic, impulsant des del sector públic, com a base per generar economia local

76

al territori i avançar d'aquesta manera en el compliment del Pla de l'energia i del canvi climàtic de Catalunya (2012‐2020).
Al territori de la RdBTE s'ha de redactar un pla d'impuls de les instal∙lacions de calderes de biomassa així com estudiar la
viabilitat de xarxes de calor, les quals permeten agrupar consums, crear economies d'escala i donar major viabilitat
econòmica a les instal∙lacions.
Accions:
•
•

•

Establir una Taula de treball entre administracions públiques per a l'impuls en la instal∙lació de calderes de
biomassa encarregada de la redacció del Pla d’impuls i d’engegar projectes d’aquesta temàtica
Redactar un Pla d'impuls d'instal∙lació de calderes de biomassa en l'àmbit de la RdBTE. El pla haurà de cobrir
tots els aspectes de la instal∙lació, conservació i reparació dels sistemes de calderes de biomassa. Haurà
d’establir els criteris de priorització en la instal∙lació.
Emprendre projectes pilot, emblemàtics i demostratius, de “districtes de calor” d'èxit; actualment estan en fase
de projecte i avantprojecte diferents iniciativa a la Fatarella, Tortosa i Gandesa.

Línia d'Acció 4.6.3. Impulsar centres logístics públics i/o privats de distribució i regulació d'estocs de biomassa.
La biomassa serà de proximitat o no serà. Cada vegada és més notori que el factor de proximitat d'aquests combustibles
incideix en la seva viabilitat econòmica i en l'impacte positiu que les economies associades tenen al territori. La majoria
de la biomassa agrícola que avui dia s'utilitza ja compta amb centres o espais que poden ser utilitzats com a centres
logístics, són les cooperatives agrícoles. La majoria de poblacions de la RdBTE compta amb una cooperativa agrícola i
algunes d'elles ja han començat a comercialitzar la biomassa i fins i tot l'autoconsumeixen. És necessari que amb la
perspectiva d'un augment del seu consum i comercialització s'elabori un estudi que identifiqui i situï les necessitats
logístiques del sector.
Accions:
•
•
•

Impulsar un estudi d'ubicació dels centres logístics de gestió i de distribució de biomassa.
Estudiar les fórmules legals més avantatjoses dels centres logístics de biomassa.
Crear cooperatives de biomassa o promoure la creació de la secció de biomassa en les cooperatives existents)
per activar i concertar el sector de la biomassa en l’àmbit de la petita i mitjana propietat privada.

Línia d'Acció 4.6.4. Potenciar un clúster empresarial a l'entorn de l'aprovisionament, transformació i subministrament
de biomassa i de l'enginyeria, la instal∙lació i el manteniment d'equips tèrmics de biomassa.
Una vegada s'incrementi la instal∙lació de calderes i per tant, el consum de biomassa, s'incrementarà l'economia local,
estructurant‐se un mercat de proximitat local amb circuits logístics curts i amb garantia de qualitat i de subministro. Tota
aquesta economia que es generarà entorn d'aquesta tecnologia hauria de donar lloc a un clúster empresarial local que
tanqui, el màxim possible, el cercle productiu en totes les seves fases des de l'extracció de la biomassa fins al seu consum.
Així, productors de biomassa, transformadors, instal∙ladors i mantenidors de calderes, enginyeries industrials, entre
altres, permetran estructurar un mercat local de la biomassa.
Accions:
•

Incrementar i concertar les diferents activitats de la cadena de valor del sector de la biomassa a manera clúster
empresarial local.

OBJECTIU 4.7. POTENCIAR ELS SERVEIS I BÉNS ECOSISTÈMICS.
El medi natural ofereix serveis i béns necessaris per sostenir la vida al planeta, aquests serveis són els anomenats serveis
ecosistèmics, o també serveis ambientals. Del bon funcionament dels ecosistemes aquàtics i terrestres i de la
biodiversitat que aquests ecosistemes alberguen depèn en gran mesura la qualitat de vida i el futur social, cultural i
econòmic de la població que viu en la pròpia RdBTE. Els tres tipus de serveis dels ecosistemes que determinen
principalment el benestar de les persones són: els serveis de proveïment, els serveis de regulació i els serveis culturals. Els
serveis de proveïment possibiliten l'estructura geòtica i biòtica dels ecosistemes. Dins dels serveis de proveïment es
troben els aliments procedents de l'agricultura, la ramaderia, l'apicultura, la pesca, l'aigua, les matèries primeres d'origen
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biòtic i geòtic o els medicaments naturals provinents de plantes silvestres, etc. Els serveis de regulació són les
contribucions indirectes al benestar humà provinent del funcionament dels ecosistemes com és la regulació de la qualitat
de l'aire, la depuració de l'aigua, el control de l'erosió i la fertilitat del sòl, el control d'inundacions o la pol∙linització dels
cultius agrícoles. Finalment, els serveis culturals són les contribucions intangibles que la població obté a través de
l'experiència directa amb els ecosistemes i la seva biodiversitat. Dins d'aquests es troba la identitat cultural, el
coneixement científic, el gaudi estètic dels paisatges o les activitats recreatives en la natura.
Línia d'Acció 4.7.1. Promoure estudis per identificar i avaluar correctament els serveis ecosistèmics en l'àmbit de
RdBTE.
Els ecosistemes de l'àmbit territorial de la RdBTE produeixen béns indispensables per a l'economia, la salut pública i el
benestar general de la població que cal identificar, avaluar i quantificar. Per això es proposa elaborar un estudi perquè, a
més identificar els béns i serveis ecosistèmics més importants, determini les amenaces més significatives que posin en risc
la seva funció i el seu valor. A partir d'aquesta informació és necessari la redacció d'un Pla Director dels serveis
ecosistèmics on es defineixin els serveis i béns de proveïment, regulació i culturals. Aquest pla ha de dibuixar les accions a
realitzar per a la recuperació i la potenciació de cadascun dels ecosistemes presents en la RdBTE, fer‐ne seguiment, fer‐ne
valoració ja sigui lligada al valor econòmic dels béns i serveis o lligada al valor ecològic i social i finalment proposar
diferents sistemes de recuperació del seu valor econòmic.
Accions:
•
•
•
•

Elaborar estudis de base que identifiquin i avaluïn els serveis ecosistèmics de la RdBTE.
Redactar el Pla Director dels Serveis Ecosistèmics de la RdBTE.
Elaborar un estudi per tal d’identificar els espais de la RdBTE més idonis per a la conservació i/o millora dels
serveis ecosistèmics.
Establir els mecanismes de conservació i/o millora dels serveis ecosistèmics de la RdBTE. Aquestes mecanismes
poden ser des de la formulació de convenis i aliances de gestió d’espais, a nivell públic i/o privat, fins a establir
un Sistema de Pagament per Serveis Ecosistèmics.

Línia d'Acció 4.7.2. Avaluar i enfortir els beneficis dels espais naturals sobre la salut i el benestar personal de la
població resident i visitant.
En els últims anys, es comença a valorar i a quantificar les contribucions, inicialment considerades intangibles, que
s'obtenen de l'experiència i del contacte directe amb l'entorn natural i rural. Nombrosos estudis científics posen en relleu
els beneficis terapèutics dels ecosistemes: tractament de malalties de molt diferent índole, prevenció de patologies
físiques i psíquiques diverses, recuperació de postoperatoris, etc. La RdBTE, a causa de la seva gran diversitat
d'ecosistemes, té un gran potencial en aquest context, però és necessari identificar i fitar una sèrie d'espais terapèutics
per programar i protocol∙litzar activitats, difondre'ls i donar‐los visibilitat en el context sociosanitari, millorar
l'accessibilitat, dotar‐los dels equipaments necessaris per a la seva funció i obtenir, en la mesura del possible, la
recuperació de costos que donin viabilitat econòmica al seu manteniment.
Accions:
•

•
•
•

Inventariar i cartografiar els espais naturals terapèutics. Seran els espais forestals singulars, els boscos madurs,
els mosaics agroforestals panoràmics, espais fluvials singulars, etc. Caldrà fer una anàlisi de les fonts
bibliogràfiques existents entorn al paisatge i als espais forestals, i també dels estudis de percepció de la
població.
Elaborar estudis que quantifiquin els beneficis dels espais naturals de la RdBTE sobre el benestar de la població,
local i visitant.
Estudiar la millora de l'accessibilitat d'aquestes zones i la potencial instal∙lació d'espais d'acolliment de
persones.
Estudiar mecanismes de promoció i publicitat d’aquestes experiències terapèutiques a través d’aliances entre el
sistema de salut local públic, l’administració local en general i altres agents del territori com els agents turístics.
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OBJECTIU 4.8. IMPULS DE LA RdBTE COM A SMART AREA O TERRITORI INTEL∙LIGENT.
Les Smart Areas són espais on conflueixen la gestió eficient dels serveis i recursos, les noves formes d'interacció entre les
persones i les institucions i la integració de noves tecnologies de la informació i la comunicació. És a dir, sota les premisses
d'innovació, sostenibilitat econòmica i ambiental, s'aconsegueix una major eficiència i una millor habitabilitat, impulsant
el desenvolupament local, la participació dels ciutadans i generant un valor per a la societat. Els projectes Smart, en
aquest sentit, serien els qui millor representarien i integrarien els valors i potencials de l'Economia Verda.
La Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre es postula com a territori o Smart Area convençuda del potencial que
aquests nous enfocaments (noves tecnologies, sensors, monitoritzant diferents vectors) poden aportar a l'estudi i el
manteniment dels actius paisatgístics, ecològics i ambientals de la RdBTE. Per l'altre banda, també es planteja generar
noves activitats entorn del turisme, l'educació i la formació, i facilitar mecanismes de participació i d’intercanvi
d'informació entre ciutadans i institucions. No obstant això, el principal actiu d'aquesta línia de treball és la possibilitat
que la població local de la RdBTE percebi a aquesta no només com a un instrument de conservació del patrimoni i
d'impuls dels sectors més tradicionals del territori, sinó també com a un instrument que homologui, en la seva deguda
escala i mesura, a la RdBTE amb aquells sistemes metropolitans que han apostat de forma més clara per l'impuls de la
societat del coneixement i de la indústria cultural.
Encara que els avantatges del corrent Smart són molts, sí que planteja certs perills potencials que hem de ser capaços de
superar. Pot convertir‐se en una oportunitat per acumular infinitat de dades envaint la intimitat i la privadesa, una eina
de control intrusiu que permetria l'accés a dades personals amb finalitats comercials; o bé, que les administracions siguin
enteses com a gestors al servei de certs lobbys empresarials de subministrament de serveis vitals. Per això des de la
“Smart Area RdBTE” s'incidirà en l'aspecte més inclusiu d'aquest tipus de tecnologies, com a eines que facilitin i facin més
eficaços certs processos i que contribueixin a la creació de noves arquitectures socials més inclusives i participades. Una
administració propera, facilitadora i col∙laborativa en contraposició d'una unidireccional i controladora. Per tant, i
entenent que el vessant Smart és transversal, es pretén introduir la metodologia Smart en la immensa majoria d'accions
plantejades en aquest document, però es plantegen algunes línies d'acció que contextualitzaran tota l’activitat Smart en
l’àmbit de la RdBTE.
Línia d'Acció 4.8.1. Millora de la connectivitat tecnològica en tots els àmbits de la RdBTE i especialment en l'entorn
rural (fibra òptica, etc.).
Una Smart Area ha de possibilitar a tots els seus ciutadans la connectivitat i l'accés a les noves tecnologies. Per això
s'avaluarà el grau de cobertura i de penetració dels sistemes de comunicació que permeten l'ús de tecnologia avançada.
Accions:
•
•
•

Avaluar el grau de cobertura de la telefonia mòbil en l'entorn rural, cartografiar les àrees aombrades i contribuir
a fomentar la seva solució.
Impulsar la implementació de xarxes de fibra òptica en tots els municipis de l'àmbit de la RdBTE.
Avaluar el grau de penetració social de les noves tecnologies i fomentar accions formatives amb l'objectiu de
disminuir la fractura digital.

Línia d'Acció 4.8.2. Introduir les TIC com a instruments per al desenvolupament d'altres sectors (producció agrària,
comercialització de productes agroalimentaris, serveis turístics, indústria cultural, etc.).
Fomentar l'ús de les TIC en els sectors productius i les administracions locals de Terres de l’Ebre, destacant el valor afegit
que aporten i el seu impacte favorable en els diferents nivells de l'escala de valor: disseny de productes, producció,
distribució i comercialització.
Accions:
•

•
•

Desenvolupar aplicacions per a mòbil i la xarxa aplicades a la venda de productes agraris de proximitat a través
d’un mercat de pagès digital. Aquestes aplicacions aproparan els productes i els productors als consumidors, i
afavorirà a conèixer els productes locals, la seva temporalitat i els seus beneficis i propietats.
Desenvolupar aplicacions per a mòbil i la xarxa aplicades als productes agroalimentaris.
Desenvolupar aplicacions per a la creació de cooperatives de consumidors de productes agroalimentaris.
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•
•

Crear plataformes digitals per promoure la venda conjunta de productes turístics i agroalimentaris.
Crear cooperatives digitals de serveis, del Tercer Sector Social o altres.

Línia d'Acció 4.8.3. Impulsar projectes tecnològics col∙laboratius i complementaris amb altres escales de treball,
consolidant l'aliança estratègica entre Barcelona Smart City i la RdBTE.
Al maig de 2015 es va formalitzar un conveni de col∙laboració interadministrativa per a l'impuls d'iniciatives de la
Sostenibilitat i Ecoeficiència de les ciutats i territoris intel∙ligents (Smart Areas) amb l'Ajuntament de Barcelona. Aquest
vincle es contextualitza i encaixa perfectament dins la declaració de Shanghái de 2010 “International Symposium on
Urban Futures and Human and Ecosystem Wellbeing” sobre el tema “Better City, Better Life” i que va estar impulsada per
la UNESCO. En aquesta declaració es posa en valor el potencial immens de les grans ciutats com a motor de la innovació
cap a economies respectuoses amb el medi ambient i eficients amb l'ús dels recursos, i promou una relació positiva entre
les grans ciutats, els territoris i els espais naturals. Així mateix, es posa en relleu el paper de les Reserves de la Biosfera
com a espais per a l'assaig de models de cooperació entre les ciutats i les regions on se situen. Per tant, aquest acord
entre la RdBTE i Barcelona, ciutat que és un referent global de les Smart Cities, projectarà les possibilitats que les accions
plantejades del Smart Area RdBTE tinguin un recorregut i una viabilitat més enllà del discurs.
Accions:
•

•
•
•

•

•

Formulació de nous paradigmes d'autosuficiència, i especialment l'energètica. La complementarietat d'escales
entre una illa autosuficient de Barcelona (concepte superilles autosuficients) i un nucli petit de població rural,
pot ser beneficiós amb vista a poder testar i implementar aquest concepte d'una forma més òptima en l'àmbit
RdBTE i que pugui ser extrapolable a la realitat urbana. Aquesta acció és complementària a l'assaig de les Smart
Grids tractades amb anterioritat a l’Objectiu 4.1.
Aprofundir en l'aplicabilitat de noves tecnologies, com el cas de les aplicacions civils, agràries i ambientals dels
drons, que en espais rurals i oberts es poden testar millor que en àrees metropolitanes densament poblades.
Aprofundir en aplicacions mòbils d'interès comú, especialment en la indústria cultural, el turisme i la
interpretació del patrimoni.
Creació d'un “Ateneu de Fabricació” en RdBTE, aprofitant l'experiència de Barcelona, que ja compta amb
diversos ateneus de fabricació inspirats en els Fab Lab americans, es pretén crear un “Ateneu de Fabricació” en
la RdBTE per a aplicacions de tecnologies amb drons. L'objectiu primordial és fomentar la creació pròpia i la
col∙laboració entre tot tipus de persones interessades en ciència i tecnologia, posant a la seva disposició un
material que està fora de l'abast econòmic particular. Així mateix, aquest en concret també serviria per
completar la línia Smart Education de l'ajuntament de Barcelona, amb estades educatives d'alumnes de
Barcelona.
Compartir el coneixement i la innovació que li arriba o que genera Barcelona entre aquesta i la RdBTE, i
viceversa. Intercanvi de projectes, molts de col∙laboració públic‐privada, que estan relacionats amb el
monitoratge i anàlisi de dades relacionades amb la gestió de serveis públics: telegestió i seguiment en
enllumenat públic, cicle de l'aigua i gestió de residus, xarxa de sensors i indicadors, Smart Grids, realitat
augmentada de serveis culturals i turístics, models inclusius de governança, etc.
Analitzar l'aplicabilitat de dades obertes d'interès (Open Source / Big Data) en la participació ciutadana i en el
desenvolupament de noves oportunitats econòmiques. Aprofitant l'arquitectura de dades desenvolupada a
Barcelona per poder compartir amb la societat una sèrie de dades que poden donar opció a nova emprendria i a
noves oportunitats en diferents àmbits (per exemple creació de start‐ups, etc.).

Línia d'Acció 4.8.4. Promoure mecanismes de participació inclusius i de difusió i intercanvi d'informació.
En el context del Conveni formalitzat entre l'Ajuntament de Barcelona i la RdBTE, també es dedica atenció als intangibles
que poden aportar a la RdBTE la seva identificació com una de les primeres Smart Area del país. En aquest sentit es
proposa:
Accions:
•

Visibilitat de RdBTE en la fira Smart City Expo. Aprofitar l'impacte mundial d'aquesta exposició i tenir un espai
permanent en aquest esdeveniment. Concretant uns espais mínims de visibilitat de la RdBTE en alguns mitjans
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•

on es promocioni o estigui present BCN Smart City, es tindria un mecanisme molt potent de promoció
internacional.
Organitzar un cicle permanent de conferències sobre temàtica Smart en la RdBTE. Un fòrum anual on compartir
experiències de temàtica Smart per tal de situar la RdBTE en el context Smart i ser el motor d'altres
experiències.

Línia d'Acció 4.8.5. Promoure línies de col∙laboració entre la Reserva de la Biosfera del Montseny i la Direcció general
de Polítiques Ambientals (DGPA) de la Generalitat de Catalunya per promoure en aquests àmbits projectes d'Economia
Verda i de l’Economia Circular.
S'ha obert una línia de col∙laboració entre aquestes institucions amb un objectiu comú: ser territoris on es desenvolupin
projectes innovadors, emmarcats sota les premisses d'Economia Verda i que puguin donar a lloc a experiències reeixides i
replicables a altres àmbits.
Accions:
•
•

•

•

Crear un grup de treball conjunt per a impuls de l'Economia Verda en els àmbits d'estudi de les Reserves de la
Biosfera.
Identificar projectes pilot a desenvolupar en comú al voltant de l’Economia Verda i l’Economia Circular que
poden ser coincidents al Montseny i Terres de l’Ebre o poden tenir especialització territorial. Dins de l'àmbit
d'ambdues Reserves de la Biosfera s'han desenvolupat experiències pilot dels sectors clau de l'economia verda,
com per exemple la xarxa de district heating amb biomassa a Aiguafreda (Montseny) i a Tortosa i la Fatarella
(l'un i l'altre, municipis de Terres de l’Ebre). Es tractaria d'analitzar les experiències realitzades així com
aprofundir en possibles proves i projectes amb potencial d'èxit. Els sectors que s'identifiquen a priori són:
eficiència energètica i renovables, gestió forestal i biomassa, espais naturals i serveis ecosistèmics, gestió de
residus i economia social, gestió de l'aigua i la seva recuperació, Smart Regions o Smart Areas i mobilitat
sostenible.
Realitzar un “Cas d’Estudi” en l'àmbit de les Reserves de la Biosfera de Montseny i de Terres de l’Ebre, coordinat
per la Direcció general de Polítiques Ambientals. Amb l'objectiu d'analitzar un problema coincident a ambdues
zones i buscar solucions d'èxit contrastat i portar experts mundials per col∙laborar amb una solució. Aquesta
experiència també pretén que sigui una eina per donar a conèixer entre la població en general el concepte
d'economia verda. Per a l'estudi de cas s'està avançant en la línia del sector del moble. El sector del moble és
l'activitat principal de La Sénia (Terres de l’Ebre) i de la Garriga (Montseny), i en ambdues zones s'està
travessant per una situació delicada i complexa, on s'ha notat amb molta duresa els estralls de la crisi. Aquest
sector, com a tants, s'ha de reorientar per assegurar la seva supervivència. Reorientar‐se sota les premisses de
l'economia verda, amb noves demandes, nous usos, noves formes de procedir.
Cercar finançament exterior a través d'un programa LIFE o similar. Presentació d'un projecte entre les dues
Reserves de la Biosfera catalanes, el DGPA, la Diputació de Barcelona, etc., sota el marc “ Reserves de la Biosfera
de Catalunya: territoris per impulsar l'economia verda”.
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EIX ESTRATÈGIC 5: IMPULS DE LA INVESTIGACIÓ, LA INNOVACIÓ I LA TRANSFERÈNCIA DEL
CONEIXEMENT EN L'ÀMBIT DE La RdBTE.

D’acord amb el Marc Estatutari del Programa MaB, les Reserves de Biosfera han de servir de forma veritable i eficaç com
a territoris per generar i adquirir coneixement al voltant del desenvolupament sostenible a escala local, regional i global i
per assajar la posada en practica dels coneixements adquirits. En aquest eix, el desenvolupament local sostenible es
considera el marc conceptual útil al voltant del qual articular sinergies entre els actors de la quàdruple hèlix: la comunitat
científica, els responsables i gestors de les administracions locals i la població local, tant pel que fa als seus agents
econòmics com socials. Aquestes sinergies han de permetre crear processos dinàmics d'investigació participativa basada
en la construcció conjunta de coneixements entre investigadors i els principals actors de la comunitat local. En aquest
sentit, els objectius que inspiren les accions d’aquest eix estan alineats amb els objectius de l’estratègia Europa 2020 i de
l’estratègia Catalunya 2020 concretada, pel que fa a les estratègies de recerca i de innovació, pel programa RIS3CAT.
Existeixen grans coincidències entre els objectius i les estratègies de l’actual Marc Estratègic Comú i la missió i els
objectius de les Reserves de la Biosfera expressats en els darrers documents estratègics, tant de la xarxa mundial com de
la xarxa espanyola. Així doncs, entre els propòsits per a l’especialització intel∙ligent d’Europa i dels territoris que en
formem part i els objectius de les Reserves de la Biosfera en quant recerca, innovació i transferència del coneixement
s’estableixen uns paral∙lelismes i coincidències que aquest Pla de Gestió ha de mantenir i aprofundir. D’aquesta manera,
entre els instruments que preveu el RIS3CAT estan els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) que
degudament liderats per les administracions locals i dotats de representativitat territorial i massa crítica poden articular
projectes de transformació econòmica del territori en base la R+I.
Per la seva banda, l'objectiu 16 del PAMO‐RERB 2009‐2013, considera important que cada Reserva de Biosfera identifiqui
una sèrie de programes d'investigació, subjectes a les característiques i demandes del seu territori i els resultats del qual
serveixin per formular polítiques que responguin a les necessitats reals. Aquí, entre d’altres, podria ser exemplificant l’
estratègia d'investigació en xarxa al voltant del canvi climàtic que es realitza en l'àmbit de la RdBTE i que a pesar que
actualment encara no estan plenament concertades, els diferents centres es proposen consolidar en termes de
col∙laboració activa entre els mateixos: Observatori de l’Ebre, el Centre de Canvi Climàtic ‐C3 de la URV i la Unitat
d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA. Això contribuirà, així mateix, al ple compliment de l'objectiu 24 del PAMO‐RERB 2009‐
2013, que situa a la investigació a l’entorn de l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic com un dels principals objectius
de les Reserves de la Biosfera.
Per tot això, en el cas de la producció de coneixement i la seva transferència, fa necessari incrementar els intercanvis i les
relacions entre programes internacionals, estatals i regionals on el treball en xarxes àmplies és la millor fórmula
operativa. En aquest sentit, es considera oportú que els diferents centres d'investigació presents en la Reserva de Biosfera
organitzin mecanismes de col∙laboració i coordinació entre ells i entre grups semblants d'altres Reserves, així com també,
entre departaments, grups i investigació, universitats, càtedres, administracions, etc.
Els objectius que a continuació es desenvolupen esta orientats, per tant, a aconseguir que la Reserva de la Biosfera de
Terres de l’Ebre esdevingui un subjecte actiu en la promoció de l’activitat R+D del seu àmbit territorial. D’altra banda, en
promoure, que l’àmbit territorial de la Reserva i les problemàtiques i els valors existents siguin un objecte de recerca i de
coneixement prioritària per a grups de recerca capdavanters. Tot plegat amb la finalitat de que el coneixement adquirit
pugui esdevenir fonamental a l’hora de gestionar els valors patrimonials de la Reserva i participi de la captació de talent i
la consolidació progressiva d’una societat i una economia del coneixement a Terres de l’Ebre.
Per a tot això serà necessari comptar amb la complicitat i coordinació dels diferents Centres Tecnològics del territori. Molt
especialment, per la relació amb els temes troncals de la RdBTE, amb els diferents centres de l’IRTA de Terres de l’Ebre,
amb l’Observatori de l’Ebre i amb la URV. La presència del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili ha
suposat un important impacte positiu en molts sectors del territori i en al cas de la RdBTE també ha d’estar així. La URV, el
seu Campus i l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement ha de constituir l’element central de les accions i les estructures
d’adquisició i transferència del coneixement que impulsi la Reserva de la Biosfera, fins al punt que caldrà institucionalitzar
els diferents acords de col∙laboració que es puguin establir.
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OBJECTIU 5.1. AFAVORIR L'ENTORN D'INNOVACIÓ I PROMOURE INSTRUMENTS QUE FACILITIN LA
CAPACITAT DEL TERRITORI PER GENERAR CONEIXEMENT, INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ. LA
RESERVA COM A SUBJECTE ACTIU.
En els últims anys, les administracions locals i territorials presents a l’àmbit territorial de la RdBTE, juntament amb la
societat civil, han fet un important esforç per desenvolupar centres d'investigació i de coneixement al territori. Ara és
l’hora de consolidar‐ne la seva activitat i, s’escau , ampliar‐la. Per a això, és necessari la creació d'un entorn que afavoreixi
la investigació mitjançant la creació i el manteniment de les estructures necessàries i la dotació de recursos econòmics,
materials i personals que possibiliten que l’àmbit de la Reserva esdevingui un subjecte actiu amb la promoció de l’activitat
R+D en el seu àmbit territorial.
Línia d'acció 5.1.1. Crear una unitat coordinadora de la R+D+i que elabori i coordini l'Agenda Estratègica d'Investigació
per la RdBTE.
Per al període 2014‐2020, la Comissió Europea ha definit un enfocament integrat de tots els fons de la política de cohesió,
mitjançant un marc estratègic comú i amb una fixació clara de prioritats i resultats a aconseguir. L'especialització
intel∙ligent és una condició prèvia per a la Comissió Europea amb l’objectiu de que les regions avancin en una estratègia
d'investigació i innovació (Research Innovation Strategies for Smart Specialisation, RIS3) que s'ajustin al potencial de la
zona i sobre la base dels actius i les capacitats del territori. A Catalunya s'ha definit l'estratègia RIS3CAT adaptant la RIS3,
amb uns objectius estratègics definits, així com els eixos estratègics i els principis generals que han de guiar els
instruments. Partint d'aquest marc de treball, en l'àmbit territorial de la Reserva s'ha de definir una agenda estratègica
d'investigació pròpia mitjançant la creació d'un hàbitat de coordinació i de col∙laboració activa entre els principals actors,
universitats, centres tecnològics, centres d'investigació, el teixit empresarial, agents socials i la pròpia RdBTE que
identifiquin les futures línies d'investigació i d'innovació. D'aquesta manera, la Reserva haurà de definir (o contribuir a
definir) l'especialització intel∙ligent del seu àmbit territorial, els sectors capdavanters i tractors i els projectes
d'especialització i competitivitat (PECT) que ho desenvolupin.
Per determinar amb encert l'àmbit o àmbits d'especialització cal reunir en forma d'Agenda Estratègica els principals
reptes de futur en matèria de generació de coneixement, foment de la innovació i d'impuls de l'economia i de la societat
del coneixement. L'Agenda serà elaborada mitjançant la constitució d'un Consell Científic de la Reserva que reuneixi a tots
els actors amb responsabilitats i tasques relacionades amb la investigació i l'adquisició de coneixement.
Accions:
•

•

•
•

Crear el Consell Científic de la Reserva, al si del qual es constituirà una Comissió Delegada com a unitat
coordinadora de la recerca i transferència. Per la qual cosa caldrà definir la seva estructura i el seu marc
funcional.
Redactar, aprovar e implementar una Agenda Estratègica d'Investigació que alineï la relació entre agents, plans
i actuacions amb els objectius prioritaris identificats i les polítiques existents i reculli les necessitats i interessos
d'investigació dels sectors i transferir‐los al programa RIS3CAT perquè puguin ser finançats a càrrec dels
programes que la UE ha destinat amb aquesta finalitat.
Identificar els àmbits sectorials líders de la RdBTE per definir l'especialització intel∙ligent de l'àmbit de la Reserva
i concretar els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) dins del marc del RIS3Cat.
Transformar el Pla de Gestió (o algun dels seus eixos estratègics) en Projecte de Especialització i Competitivitat
Territorial amb la col∙laboració activa d’altres actors territorials, en especial la Universitat i el sectors econòmics
de referència.

Línia d'Acció 5.1.2. Creació d'un marc institucional que afavoreixi la investigació, innovació i la seva transferència per a
un desenvolupament intel∙ligent, sostenible i inclusiu en l'àmbit de l'activitat productiva i econòmica.
La Unitat Coordinadora de la Recerca haurà de impulsar el dia a dia dels temes de R+D+i, emprendre iniciatives
(contactes, coordinació amb institucions locals‐regionals, formalitzar convenis, captació de projectes, coordinar projectes
de múltiple partenariat, crear xarxes de treball i intercanvi d'informació dins de la RdBTE, etc.) i crear xarxes de treball i
intercanvi d'informació dins de la RdBTE. Per a això s'haurà de crear un marc institucional que afavoreixi la innovació i la
transferència d'aquesta al sistema econòmic de la RdBTE i del seu entorn. Aquest marc passa per l'enfortiment del
Campus de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, l'ampliació de la seva oferta acadèmica amb graus i màsters relacionats
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amb l'especialització territorial de l'àmbit de la Reserva i l'enfortiment de les relacions amb els altres centres i grups
d'investigació del territori o de fora del territori (com per exemple l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental – ICTA).
Actualment, dins de la RdBTE, es troben diverses institucions d'investigació com la Universitat Rovira i Virgili (URV) que
alhora alberga la seu del Center for Climate Change (C3), l'Observatori de l’Ebre o l'Institut per la Recerca i Tecnologies
Agroalimentàries (IRTA), entre uns altres. Totes aquestes institucions han d'establir sinergies per poder impulsar la
captació d'investigació per aconseguir que dins de la Reserva es duguin a terme projectes pilot, demostratius, replicables i
innovadors. Tot això hauria d'estar alineat amb l'especialització i el model de desenvolupament sostenible pel qual
treballa el territori.
D’altra banda, al voltant de la investigació s'implementen nous enfocaments, noves visions com l'European Innovation
Partnership (EPI). L'enfocament EPI aposta per passar de la innovació tecnològica a la innovació sistèmica en la qual
s'implica al conjunt de la societat. En aquesta mateixa línia, sota una visió sistèmica, la innovació es converteix en un
fenomen complex que dóna resposta a les necessitats del ciutadà/usuari qui pot participar del procés de creació o
cocreació i més encara quan s'implica als “stakeholders” implicats directa o indirectament en tot el procés de creació i
disseny de productes.
En aquest sentit, s'hauran de crear xarxes col∙laboratives de R+D+i que valoritzin el coneixement i la innovació a la base
de l'activitat productiva que doni forma a nous productes i serveis amb impacte econòmic en la societat. Amb aquest
objectiu, s'haurà de fomentar la innovació sistèmica, l'impuls d'ajuda cooperatives entre les empreses i els centres
d'investigació i impulsar i coordinar projectes dirigits a l'obtenció de resultats específics.
Accions:
•

•

•

•

•

•

•
•

Creació d'un marc institucional que afavoreixi la innovació i la seva transferència al sistema econòmic. Caldrà
establir un vincle permanent entre el Consell Científic de la Reserva i les administracions competents en R+D.
Tanmateix, el Consell Científic treballarà coordinadament amb el Grup de Treball de Recerca constituït al
Consell Consultiu.
Consolidar l’oferta universitària actual i ampliar‐la amb nous estudis reglats alineats i coherents, en la mesura
de lo possible, amb l’especialització territorial: Graus, masters i doctorats (en aquest cas, amb col∙laboració amb
la URV i l’ICTA, entre altres).
Consolidar els Centres de Recerca existents a l’àmbit territorial; en especial, cal garantir la viabilitat i continuïtat
l’Observatori de l’Ebre que per trajectòria històrica i resultats ocupa un lloc destacat en el context de la recerca
científica a Catalunya.
Establir mitjançant convenis un marc que faciliti la utilització d'instal∙lacions i de recursos públics de les diferents
administracions de la RdBTE per a la realització d'activitats d'investigació en el seu àmbit territorial (oficines,
laboratoris, allotjament per estatges d'investigadors, etc.).
Intensificar i protocol∙litzar, dotant‐los d’un reglament intern, el funcionament del Grup de Treball de Recerca,
amb l’objectiu de crear xarxes de treball i intercanvi d'informació dins de la RdBTE i establir una xarxa
permanent de contactes entre professionals, actors e institucions relacionades amb la investigació amb els
gestors d’espais naturals de la RdBTE, les administracions locals i regionals, mitjançant la programació de
trobades “ad hoc” o aprofitant programes específics de transferència.
Establir convenis i altres mecanismes de coordinació‐col∙laboració entre la RdBTE, les entitats públiques locals,
regionals i estatals i Universitats (URV, UNED Tortosa i altres) i Centres d'IDiT (IRTA, Observatori de l’Ebre, etc.),
que impulsin una major captació d'investigació al territori.. Afavorint la realització de projectes col∙laboratius en
àmbits estratègics de l'economia de la RdBTE.
Fomentar la innovació sistèmica fent partícip a la societat mitjançant l'impuls i coordinació de les “Ajudes
col∙laboratives” entre empreses i els centres de recerca.
Inventariar els projectes i estudis realitzats per posar‐los a la disposició d'equips d'investigació fora de la RdBTE.
(5.2.1) Finalment, i per facilitar la investigació d'equips de fora de la reserva, s'haurien d'inventariar els
projectes ja realitzats dins de la RdBTE perquè siguin aprofitats per equips d'investigació.

Línia d'Acció 5.1.3. Facilitar la creació de pols de generació de coneixement i d'implementació sobre temes de màxim
interès per la RdBTE que garanteixin les sinergies, d'ajuda o col∙laboració, entre els membres.

84

En la definició de l’Agenda Estrategica de Recerca i dels projectes d’especialització territorial, però sobre tot, en els
processos de implementació i consolidació i durant el desenvolupament d’aquests instruments i, especialment, si es
busca un enfocament sistèmic de les polítiques i accions de R+D poden ser de gran utilitat la creació de pols de
coneixement. En aquest sentit, els pols de coneixement han d’esdevenir espais per a la col∙laboració transdisciplinar i
interinstitucional que es defineixen en clau de reptes socials i globals. En els pols de coneixement, és la pròpia comunitat
científica i tecnològica la que participa directament en la identificació dels reptes que han de definir cada espai de
col∙laboració. Al seu torn, els processos de cocreació que es generen en els processos participatius, és la pròpia comunitat
qui es fa les preguntes i genera les seves respostes per resoldre aquests reptes. Al territori de la RdBTE, per l'estructura
econòmica actual i per les seves potencialitats, s'haurien de crear alguns pols de coneixement al voltant dels temes que a
continuació es proposen.
Accions:
•
•
•
•
•

Crear un pol de coneixement sobre el canvi climàtic, es podria articular entorn l'Observatori de l'Ebre amb la
participació de la URV i de l’IRTA..
Crear un pol de coneixement sobre incendis forestals.
Crear un pol de coneixement d'economia verda.
Crear un pol d'energia, es podria articular entorn la Càtedra de l'Energia‐MADE de la URV.
Crear un pol de coneixement sobre l'economia de l'entorn marí/economia blava: nàutica, pesca i marisqueig,
renovables marines, busseig, esports nàutics, recursos renovables marins, etc.

Línia d'Acció 5.1.4. Foment de la investigació i la cooperació internacional en matèria de recerca científica.
La Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre ha de intentar projectar‐se i posicionar‐se en el marc regional, europeu i
mundial de les Reserves de la Biosfera. Malgrat que la RdBTE té particularitats que la fan diferent a la resta de reserves,
molts dels reptes son globals i esdevenen problemàtiques que afronten altres reserves d’arreu del món. Cal intensificar,
per tant, el treball en xarxa a nivell internacional i establir convenis de col∙laboració i marcs de cooperació amb altres
reserves, universitats i centres de recerca per tal de participar en projectes internacionals.
Accions:
•

•

•
•

Establir convenis de col∙laboració amb altres Reserves de la Biosfera per participar de projectes europeus i
globals. En aquest context serà de gran utilitat el treball impulsat pel Centre UNESCO per a la Reserves
Mediterrànies. Altres Xarxes importants seran la Renforus (energia en espais Patrimoni de la Humanitat) o la
Xarxa d'Illes i Zones Costaneres (sobre l'adaptació al canvi global).
Participació en projectes demostratius i de transferència d'àmbit internacional de temàtiques relacionades amb
el desenvolupament sostenible, en els quals el partenariat local pugui intercanviar coneixements i establir
xarxes de R+D+i amb altres partners europeus. Per exemple: programes LIFE, INTERREG, entre d’altres.
Establir convenis de col∙laboració i cooperació entre universitats i amb entitats relacionades amb la investigació
a nivell internacional.
Reforçar les relacions amb altres institucions, entitats o administracions internacionals, mitjançant xarxes o
convenis bilaterals d'innovació i investigació.

Línia d'Acció 5.1.5. Implicar entitats públiques i privades en el finançament de la investigació.
Malgrat la crisi econòmica, ells centres de recerca a Catalunya han incrementat els seus ingressos mitjançant a les
aportacions i partenariat privat i als fons europeus. Aquest model que ja esta donant resultats hauria d'impulsar‐se als
centres que es troben dins de la RdBTE. D’aquesta manera, les institucions públiques haurien d'impulsar les relacions de
mecenatge i partenariat entre entitats públiques i privades, així com establir marcs de cooperació que no solament
atreguin fons privats sinó també fons europeus perquè els centres que investiguen dins de la RdBTE augmentin la seva
capacitat d'investigació.
Accions:
•

Impulsar la cooperació públic‐privada en la investigació, establint relacions de mecenatge i partenariat entre
entitats públiques i privades (ppp).
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•

Impulsar la recerca de fons europeus per a la investigació de forma coordinada amb els organismes competents
de l’administració catalana i estatal i amb l’ajut de l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement adscrita a la
Universitat Rovira i Virgili.

OBJECTIU 5.2. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I EL CONEIXEMENT DELS ACTIUS
ESPECÍFICS DE LA RdBTE. LA RESERVA COM A OBJECTE DE RECERCA.
Aquest objectiu agrupa les línies de treball i les accions destinades a consolidar el àmbit territorial de la Reserva i els seus
valors patrimonials com objectes prioritaris de l’activitat R+D, tant dels grups de recerca establerts al territori sinó que
també, i de forma molt especial, d’equips de recerca plenament consolidats i amb seu fora de la Reserva que poden
trobar a les Terres de l’Ebre, els elements i problemàtiques per centrar i desenvolupar la seva activitat. D’aquesta
manera, en l'estratègia de sostenibilitat de la RdBTE, la investigació i el coneixement són pilars fonamentals per posar en
valor els recursos endògens del territori, tant agraris, com naturals i idiosincràtics. Á mes a més, aquesta activitat pot
consolidar el paper de la Reserva i dels grups de recerca existents en el seu àmbit com a subjectes de recerca i ajudarà a
retenir talent en el territori.
Línia d'acció 5.2.1. Millora de l'accessibilitat a la investigació relacionada amb l'àmbit territorial de la RdBTE.
La creació d'una plataforma científica en format de base de dades on disposar i estructurar tota la informació generada
en els diferents projectes d'investigació facilitarà l'accés a la mateixa. Tanmateix, servirà per detectar les llacunes
d'informació en els camps del coneixement on no hi ha dades científiques disponibles o no son suficients i generar eines
facilitadores de les dades per ajudar als investigadors a desenvolupar les potencialitats d'aquests camps. El procés de
creació d'aquesta plataforma també ha de aprofitar‐se per reflexionar sobre la informació científica existent i trobar els
mitjans per fer‐la assequible i entenedora a la ciutadania en general no habituada al llenguatge científic mitjançant un
programa de divulgació que socialitzi el coneixement científic posant‐lo a disposició de la població en general
(Comunicació).
Accions:
•

•

•
•

Creació d'una Plataforma Científica de la Reserva, en forma de base de dades que habilite espais a la xarxa que
donin cabuda als treballs de recerca rellevants relacionats amb l'àmbit territorial i temàtic de la RdBTE: tesis
doctorals, articles SCI, literatura gris, dossiers, dades obertes diverses,etc.
Inventariar els projectes i estudis realitzats per posar‐los a la disposició d'equips d'investigació fora de la RdBTE.
(5.2.1) Finalment, i per facilitar la investigació d'equips de fora de la reserva, s'haurien d'inventariar els
projectes ja realitzats dins de la RdBTE perquè siguin aprofitats per equips d'investigació.
Elaboració anual o bianual d'un dossier dels projectes i línies d'IDiT en l'àmbit de la RdBTE: projectes iniciats o
en marxa (presentació d'objectius, partenariat, etc.) i projectes finalitzats (resultats, outputs).
Programa de divulgació científica per no científics.

Línia d'Acció 5.2.2. Fomentar la investigació i generar coneixement relacionat amb la gestió del patrimoni natural i dels
espais naturals protegits.
Un dels actius més importants que té la RdBTE és el seu patrimoni natural format per dos parcs naturals iuna Xarxa
Natura 2000 que abasta més del 35% de la seva superfície. Dins d'aquests espais, es troben ecosistemes molt diversos des
del mar a la muntanya, passant pel riu Ebre, amb infinitat de particularitats. Aquest patrimoni natural ofereix una àmplia
gamma de possibilitats per adquirir coneixement científic i aplicat a l'entorn de la biodiversitat, les especies, els hàbitats i
ecosistemes, els geotops i els paisatges existents a l’àmbit de la Reserva. També cal desenvolupar línies de recerca
aplicada sobre les problemàtiques associades a la gestió dels espais protegits i el seu ús públic. En aquest context, serà
necessari establir una xarxa d'espècies indicadores per establir pautes i criteris de gestió. S'han de destinar majors
esforços d'investigació a les zones on els equips o entitats d'investigació ho requereixin. Finalment s'han de centrar
esforços en la investigació de cultius emblemàtics en àrees d'interès, en la investigació dels serveis ecosistèmics i en els
seus impactes econòmics en la RdBTE, redactar un pla de protecció integral en el tram final del riu Ebre, entre uns altres.
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Accions:
•

•

•
•
•
•
•

Crear una comissió de coordinació amb experts i actors implicats en la investigació dels espais naturals i estudis
en la RdBTE. (Parcs naturals, DAAM, universitats, IRTA, ICTA, CTFC, CREAF, etc.) per contribuir a consolidar un
entorn estable de relacions entre professionals i institucions relacionades amb la investigació en espais naturals
de la RdBTE.
Establir sistemes d'indicadors ambientals i biològics als espais naturals protegits (marins i terrestres), mitjançant
l'elecció d'espècies sentinella . Sempre que sigui possible es prioritzarà l’elecció d’espècies conegudes pel gran
públic, amb l’objecte de fer participar a mig i llarg termini a segments importants de la societat. L'objectiu és
obtenir un gran nombre d'observacions vàlides per a treballs a gran escala i fins i tot poder traçar un mapa
fenològic de l'evolució durant els propers anys en relació al canvi global i altres problemàtiques ambientals.
Designar àrees i sectors de coneixement on prioritzar els esforços d'investigació.
Estudiar i investigar, donant suport als Parcs Naturals en la seva labor, al respecte de l'estat de conservació dels
ecosistemes dels ENP amb l'objectiu d'establir pautes i criteris per a la seva gestió.
Catalogar els espais on el patrimoni natural i la biodiversitat són extremadament sensibles i estiguin
insuficientment definit.
Elaborar una base de dades relacionada amb un SIG que reuneixi tots els projectes de conservació de patrimoni
natural en relació amb la conservació del territori.
Estudiar la viabilitat tècnica i la sostenibilitat econòmica dels cultius emblemàtics en àrees d'interès
contemplades en un futur Pla Especial d’Espais Agraris de la Reserva (Custòdia, parcs agraris, parcs
agroecològics, etc.).

Línia d'Acció 5.2.3. Fomentar la investigació en l'àmbit del patrimoni cultural immaterial i les ciències socials.
El patrimoni cultural immaterial ha estat motiu de catalogació en l'eix estratègic 2 de cohesió territorial; però més enllà
de la catalogació es deu treballar en la coordinació dels organismes i equips relacionats amb la investigació cultural i
social de l'àmbit de la RdBTE. Aquesta coordinació haurà d'impulsar els estudis sobre patrimoni cultural immoble i sobre
la cultura immaterial i l'etnografia. També s'haurà d'impulsar l'aplicabilitat d'aquests estudis, amb especial atenció en les
activitats i oficis tradicionals en el medi rural que actualment estan desapareixent o són gradualment substituïts. Tot i
així, la societat demanda en molts casos la seva recuperació en ser percebudes com a part del seu patrimoni cultural i en
molts casos, més respectuoses amb el medi ambient. Alguns exemples amb relatiu èxit ja han estat implementats en la
Reserva com és el cas del “Triangle dels oficis”, on la comarca del Montsià ha conservat oficis tradicionals com el de fer
pinzells amb fusta, els objectes fets de ceràmica o els objectes amb palmell. Aquesta experiència que porta associat un
treball de recerca, es pot fer extensiva a la resta de la Reserva. Al seu torn, s'han de desenvolupar projectes pilot
d'activitats tradicionals de la RdBTE que aportin valor afegit a les activitats turístiques i agroalimentàries. Finalment, es
realitzaran estudis relatius a l'evolució de la percepció que la població local té respecte a la implementació de la RdBTE i
de la seva evolució.
Accions:
•
•
•
•
•
•

Establir mecanismes de coordinació entre organismes, consorcis i ens relacionats amb la investigació cultural,
immaterial i social.
Portar a terme l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de la Reserva de la Biosfera.
Impulsar estudis en l’àmbit del coneixement històric de Terres de l’Ebre i promoure la seva aplicabilitat en una
incipient industria de la cultura.
Executar estudis relatius a la percepció de la població local respecte la implementació de la RdBTE.
Fer extensiu el “Triangle dels oficis” a la resta de la RdBTE.
Desenvolupar projectes pilot d'activitats tradicionals de la RdBTE que incrementin la seva rendibilitat.

Línia d'Acció: 5.2.4. Impulsar la innovació i la investigació de models intel∙ligents, sostenibles i inclusius dels sectors
agroalimentaris i de recursos naturals característics de la RdBTE.
La gran diversitat d'ecosistemes i agrosistemes de la RdBTE comporta l’existència d’una extensa gama de productes
primaris i derivats dels mateixos, alguns d'ells molt característics i identicatius del territori. Cal impulsar la investigació
aplicada a l’entorn d’ aquests productes per incrementar el valor afegit del sector primari de Terres de l’Ebre.

87

Desenvolupar estudis i investigacions aplicades a la gestió i aprofitament sostenible dels recursos naturals i els productes
agroalimentaris ens permetrà avançar cap a models intel∙ligents, sostenibles i inclusius.
Accions:
•
•

Desenvolupar estudis i investigacions aplicades en la gestió i aprofitament sostenible dels recursos naturals
(forestals, ramaders, cinegètics, apícoles, marins, etc.).
Portar a terme estudis i investigació aplicada als productes agroalimentaris (fruita dolça, cítrics, va venir, oli,
arròs, productes del mar, etc.).

Línia d'Acció: 5.2.5. Impulsar la investigació i el coneixement dels espècies invasores presents i potencials, així com les
plagues massives presents en la RdBTE.
Un dels principals problemes als quals s'enfronta la RdBTE és l’impacte, sempre negatiu, que tenen les espècies invasores
i les plagues massives. Aquests impactes són sobre l’entorn natural i la qualitat mediambiental del territori, però, també,
sobre la població en general i en la seva activitat econòmica, especialment en el sector primari i en el sector turístic. En
aquest context, la Reserva ha de dotar‐se del coneixement i les eines necessàries no solament per eradicar o mitigar els
efectes de les espècies invasores i les plagues presents sinó també prevenir les potencials. Per a tal fi és necessari
impulsar la investigació i el coneixement de les espècies invasores presents i les potencials, així com les plagues massives
presents en la RdBTE.
Accions:
•

•
•
•
•

Impulsar estudis per avaluar la problemàtica de la ictiofauna al∙lòctona en el riu Ebre: la seva relació amb la
qualitat i règim fluvial, la seva relació amb la flora autòctona i la seva incidència en les activitats econòmiques,
esportives i turístiques (embassament de Ribaroja i l'economia del silur).
Impulsar mesures de control i mitigació dels efectes sobre la població resident i visitatnst causats per l’expansió
del mosquit tigre (Aedes atroparvus).
Impulsar estudis per avaluar la problemàtica de la fauna marina invasora que afecta la producció de bivalves
(Mnemiopsis leidy, Phyllorhiza punctata, etc.).
Impulsar estudis de les espècies invasores: cranc de riu americà (Procambarus clarkii), el musclo zebra
(Dreissena polymorpha) i la mosca negra (Symulium sp.) en els rius i zona humides presents en la RdBTE.
Impulsar estudis de les plagues massives amb més afectació com són el caragol poma (Pomacea insularum), la
mosca de l'olivera (Bactrocera oleae) i la del cítric (Ceratitis capitata).

Línia d'Acció: 5.2.6. Impulsar un programa d'investigació centrat en els vectors ambientals i l'energia en la RdBTE.
La RdBTE compta amb organismes i entitats l'activitat de les quals està relacionada amb els recursos naturals i energètics.
La gestió del cicle de l'aigua i del reciclatge o el tractament dels residus, així com l'estalvi i l'eficiència energètica que el
COPATE realitza o la investigació desenvolupada de la descontaminació dels sediments contaminats de l'embassament de
Flix, són alguns dels exemples dels quals s'ha d'aprofitar la seva experiència i donar‐li continuïtat. Totes aquestes
activitats s'haurien de consolidar i desenvolupar gradualment mitjançant la implementació de programes per a la millora
de la seva activitat ja que són sectors clau en el present però ho seran també el futur més immediat.
Accions:
•
•

Desenvolupar programes per a la gestió dels recursos energètics i naturals, cicle de l'aigua i del reciclatge i
tractament de residus, estalvi i eficiència energètica, energies renovables, etc.
Coordinar‐se amb els projectes i propostes de reindustrialització de l’ajuntament de Flix per tal d’aprofitar el
know‐how existent en enginyeria ambiental, descontaminació de sols i tractament de residus per impulsar un
centre de testatge, monitoreg i posada a punt de noves tecnologies de tractament de residus a escala
preindustrial.
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OBJECTIU 5.3. GARANTIR LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT GENERAT ALS SECTORS
PRODUCTIUS I A LA POBLACIÓ EN GENERAL.
La investigació, el coneixement i els avanços científics adquireixen la seva significació principal quan són socialitzats i es fa
partícip d'ells a la població en general. Per a això, cal disposar dels instruments i mètodes que apropin el llenguatge
científic a la comprensió de la població no experta. Això no solament tindrà el seu efecte en una major valoració social de
l'activitat científica, amb el que comporta d'estimular noves vocacions, sinó que també assegurarà a mitjà i llarg termini
una major permeabilitat de les activitats econòmiques als valors i potencials que aporta la ciència i la tècnica. Creant en
definitiva un cercle virtuós que es retroalimenta.
Línia d'Acció: 5.3.1. Fomentar les activitats de transferència d'àmbit local i regional.
Tota la investigació i coneixement generat dins de la RdBTE hauria de ser transferit per facilitar el seu ús, la seva aplicació
i la seva explotació de la universitat o del centre d'investigació cap a fora de l'àmbit acadèmic, ja sigui per altres
institucions d'investigació i desenvolupament, ja sigui cap als sectors productius o la societat en general. Per a tal fi
s'hauran d'organitzar simpòsiums, congressos i jornades tècniques que facilitin aquesta transferència. Al seu torn, s'haurà
de col∙laborar amb totes les plataformes de transferència existents i si és necessari, facilitar la seva creació tant en l'àmbit
local com a nivell regional.
Accions:
•
•

•

Organització de simpòsiums, congressos i jornades tècniques en la RdBTE, sobre les matèries objecte de recerca
i en especial dels pols de coneixement que determinen l’especialització territorial.
Crear la Jornada de la Ciència i el Coneixement a Terres de l’Ebre, amb peridiocitat anual i de forma itinerant i
descentralitzada; expressament orientada a la divulgació de la recerca en el camp de les ciències naturals i
socials i de la tecnologia que tinguin per objecte i/o subjecte a les Terres de l’Ebre.
Col∙laboracions amb les plataformes de transferència existents (Projecte 7 Comarques a les comarques de
l’Ebre, URV, etc.).
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EIX ESTRATÈGIC 6: COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I EDUCACIÓ EN LA RdBTE.

Les Reserves de Biosfera com a instruments de la UNESCO i en compliment de les funcions del Marc Estatutari, han de
convertir‐se en espais per a l'educació i la capacitació ambiental des de l'experiència pròpia. En aquest context, les
Reserves han d'adquirir i ampliar el coneixement de les interaccions entre l'activitat socioeconòmica i els principals
paràmetres ambientals, l'entorn natural i la biosfera en general.
Però això no és suficient, és necessari disposar dels mecanismes que permeti una transferència fluïda d'aquest
coneixement al conjunt de la societat, fomentat l'educació ambiental i la consciència social, millorant la formació
d'experts i administracions en matèria de desenvolupament sostenible i creant els canals que permetin la participació al
debat i la presa de decisions.
Per tot això, en aquest Eix Estratègic es consideren rellevants les estratègies de comunicació, difusió i educació en l'àmbit
de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre tant aquelles dirigides als principals actors territorials implicats en ella
com la societat en general.
En el marc dels programes Decenni de l'Educació pel Desenvolupament Sostenible (EDS) de la UNESCO, l'objectiu 21 del
PAMO‐RERB 2009‐2013, determina que les Reserves de Biosfera s'han de convertir en llocs d'excel∙lència per a
l'aprenentatge en matèria de desenvolupament sostenible, posant en valor les potents i complexes interrelacions entre
els serveis i les funcions dels ecosistemes i el benestar i desenvolupament equilibrat tant social com a econòmic de les
comunitats locals. Posteriorment, com a continuació al Decenni d'EDS, el Programa d'Acció Mundial sobre EDS, concebut
com a contribució a l'Agenda post‐2015 per a la transició a la sostenibilitat, se centra en cinc àmbits d'acció prioritaris,
rellevants en aquest Eix Estratègic, entre els quals trobem la integració de les pràctiques de sostenibilitat en els contextos
pedagògics i de capacitació; augmentar les capacitats dels educadors i formadors, dotar d'autonomia als joves i
mobilitzar‐los i instar a les comunitats locals i les autoritats municipals al fet que elaborin i implementin programes EDS
de base comunitària.
Tota aquests principis inspiren aquest eix sisè que s’estructura en 4 Objectius que articulen el paper de la Reserva com a
territori per a l’educació i la capacitació ambiental.

OBJECTIU 6.1. DEFINIR L'ESTRATÈGIA GLOBAL DE COMUNICACIÓ I DE DIFUSIÓ DE LA RESERVA
QUE TINGUI EN COMPTE LA MISSIÓ, ELS VALORS I ELS OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC.
Part de l'èxit de la Reserva de la Biosfera i de la implementació del present Pla d’Acció residirà en la capacitat d'involucrar
al conjunt de la societat de Terres de l’Ebre. Per això, és fonamental poder comunicar de manera clara i fluïda els
objectius, valors, assoliments i dificultats que succeiran en el dia a dia de l'aplicació del Pla. Per aconseguir aquest
objectiu s’haurà de treballar la identitat corporativa pròpia de la RdBTE així com articular el corresponent pla de
comunicació i difusió dels valors de la Reserva.
Línia d'acció 6.1.1. Crear una identitat corporativa pròpia de la RdBTE associada la Marca “Terres de l’Ebre. Reserva de
la Biosfera” en el marc del COPATE, ens gestor.
La Reserva es dotarà d'una identitat corporativa que reguli la imatge representativa de la RdBTE i el seu ús davant la
població i davant els potencials visitants. Per a això, s'haurà d'elaborar un manual d'imatge de la marca amb la seva
imatge gràfica, logotip, lema i relat propi associat a ella. L'ús correcte dels signes bàsics d'identitat en les seves múltiples
aplicacions és fonamental per mantenir una integritat corporativa pròpia. Això implica una labor minuciosa per
aconseguir que totes les manifestacions de la Reserva adoptin una forma unitària i coherent, aconseguint sinergies que
potenciïn el valor i el sentit de la Reserva de la Biosfera com a projecte col∙lectiu del conjunt de la societat ebrenca. Per
això, s'haurà d'elaborar un manual d'estil per a la difusió de la RdBTE, així com definir els requeriments d'utilització.
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Accions:
•

Desenvolupar i implementar un manual d'identitat corporativa amb la imatge gràfica, logotip, lema i el relat
propi. S'elaborarà un manual d'estil amb les normes bàsiques d'aplicació de la imatge corporativa segons les
diferents tipologies d'usuaris i els requeriments d'utilització.

Línia d'acció 6.1.2. Articular un pla de comunicació i de difusió de la RdBTE que transmeti la visió global i organitzativa
de la RdBTE mitjançant el desenvolupament d'una plataforma web i la presència activa a les xarxes socials.
La comunicació és fonamental en l'èxit de tot projecte. Aquesta comunicació ha de tenir ben definida unes estratègies i
uns canals que responguin a la realitat del projecte i als objectius que es vol transmetre. Per aconseguir‐ho s'haurà de
redactar el pla de comunicació de la RdBTE on s'analitzarà la informació interna, els objectius a aconseguir, el públic a qui
anirà dirigida cada acció, el missatge que es vol comunicar, l'estratègia que es va a seguir, etc. Un instrument important
serà una plataforma digital on se doni visibilitat, davant la població, a les empreses acreditades amb la marca com a
contraprestació de la Reserva als compromisos adquirits pels usuaris de la Marca i un espai privat per a la comunicació i
intercanvi de documentació entre els membres dels diferents Grups de Treball del Consell Consultiu. La plataforma web
estarà estretament vinculada a la web institucional de l'òrgan gestor COPATE i de la web del Patronat de Turisme de
Terres de l’Ebre.
Així mateix, la participació en xarxes socials i l'estratègia online és fonamental per enfortir la imatge corporativa de la
RdBTE, proporcionar informació en temps real sobre activitats desenvolupades i, aspecte molt important, obtenir un
feed‐back immediat sobre la percepció de la societat respecte al funcionament, activitats o propostes de la RdBTE. La
implementació del Pla haurà de comptar amb el suport de l'equip de comunicació per fer arribar al màxim nombre de
persones les accions i activitats que es duen a terme. Finalment, s'haurà de fer el seguiment de les mateixes per valorar el
grau de compliment dels objectius per poder‐los millorar, adaptar o canviar.
Accions:
•
•

•

•

•

Redactar i implementar un Pla de Comunicació de la RdBTE on s'inclogui el Pla de comunicació social media.
Desenvolupar un espai web amb informació rellevant sobre els productes i serveis turístics existents en l'àmbit
de la Reserva, els valors patrimonials tant naturals com a culturals i informació sobre l'evolució dels paràmetres
ambientals, un espai destinat a la Marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera”.
Establir un equip de comunicació sota la responsabilitat d'un community manager integrat en l'oficina tècnica
de la Reserva encarregat del seguiment de les accions contemplades en el Pla de Comunicació i responsable de
mantenir la presència continuada de la Reserva i de la seva marca a les xarxes socials més importants, almenys
Facebook i Twitter.
Elaborar un Dossier/Presentació de la RdBTE per al seu ús amb finalitats institucionals i promocionals, on
s'expressi de forma clara, sintètica i atractiva els objectius i finalitats de la Reserva (la visió i la missió), els valors
patrimonials més rellevants i els serveis a la disposició del públic en general.
Editar material audiovisual amb finalitats institucionals, promocionals i educatius per a la seva emissió en TV i
canals i plataformes digitals (canal youtube, etc.).

OBJECTIU 6.2. RECOPILAR, ORGANITZAR I DIFONDRE ELS RECURSOS DISPONIBLES EN EL CAMP DE
L'EDUCACIÓ I LA DIVULGACIÓ AMBIENTAL DE L’AMBIT DE LA RESERVA.
Al territori de la RdBTE tenen la seva seu un conjunt d'organismes i entitats relacionats amb la divulgació dels valors
mediambientals de la Reserva que generen un ampli i variat conjunt de recursos pedagògics. No obstant això, aquests
centres no es troben coordinats i els materials generats, en moltes ocasions, no són compartits entre ells. En aquest
context, és necessària d'una banda la coordinació d'aquests centres de documentació i d'altra banda la creació d'un fons
documental dels materials pedagògics per poder ser compartits amb suports on‐line.
Línia d'Acció 6.2.1. Coordinació amb els centres de documentació mediambiental existents en la RdBTE.
Actualment, dins de la RdBTE es compta amb diversos centres i espais d'informació i documentació ambiental molt actius
però escassament coordinats. Per això s'han d'establir els mecanismes de coordinació entre ells, i oferir un context comú
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respectant l’autonomia i l'especialització de cada centre, tant pel que fa a temàtiques com a la tipologia de públic al com
es dirigeix, però buscant en tot moment la seva complementarietat.
Accions:
•
•
•

Crear una Taula de Coordinació de centres de documentació i un catàleg general de recursos. Establiment de
mecanismes de coordinació.
Crear una xarxa de centres d'informació dels valors de la RdBTE (museus, centres d'interpretació, punts
d'informació, etc.).
Establir una plataforma unificada de consulta on‐line de la documentació allotjada als diferents centres de
documentació de la RdBTE (exemple de webs de CENEAM i centre de la UNESCO per a les Reserves de la
Biosfera Mediterrànies).

Línia d'Acció 6.2.2. Recopilar i crear un fons documental de materials pedagògics sobre el desenvolupament sostenible
i els serveis i productes ecosistèmics de la RdBTE, amb materials preexistents o la creació de nous continguts.
En el marc territorial de les Terres de l’Ebre s'han generat i es generen, gran quantitat de material pedagògic sobre el
desenvolupament sostenible i els serveis i productes ecosistèmics que la RdBTE ha d'aprofitar. Per a això s'haurà de
recopilar els documents i materials per generar una base de dades. Una vegada generada aquesta base de dades s'haurà
d'establir una plataforma de consulta que englobi tota la informació i fer‐la accessible per a la seva consulta mitjançant
una web i altres plataforma digitals.
Accions:
•
•

Generar una base de dades mitjançant la recopilació de documents, materials i projectes pedagògics referents
a la RdBTE.
Establir una plataforma de consulta unificada que englobi la informació, documents i materials referents a
l'educació i divulgació ambiental, amb un entorn accessible de consulta i allotjada a la web de la Reserva i
accessible per a tots els centres de documentació de la RdBTE i els seus usuaris.

OBJECTIU 6.3. IMPULSAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE MANERA TRANSVERSAL PER
AL CONJUNT DE LA POBLACIÓ DE TERRES DE L’EBRE.
L'objectiu principal de l’educació ambiental és ensenyar com funcionen els ambients naturals i com el conjunt de la
societat pot gestionar els ecosistemes d'una manera sostenible, minimitzant la seva degradació, la contaminació de l'aire,
de l'aigua i del sòl, i disminuint els riscos de pèrdua de biodiversitat. Per tant, l’objectiu de l’educació ambiental no només
queda restringida en la comunitat escolar sinó que vol anar més enllà, arribant al conjunt de la població. En aquest sentit,
la RdBTE vol treballar per convertir‐se en un referent a nivell regional, intensificant l'intercanvi d'experiències i el treball
en xarxa.
Línia d'Acció 6.3.1. Recopilar i analitzar les activitats d'educació ambiental existents en la RdBTE accessible al conjunt
social.
A causa del gran valor ambiental dels espais que conformen el territori de les Terres de l’Ebre, s'han implementat diverses
iniciatives centrades a l'educació ambiental a la zona deltaica, marina, forestal i al voltant del riu Ebre. Així, en primera
instància, serà necessari recopilar tota la informació de les activitats d'educació ambiental que es vénen fent en la RdBTE.
Una vegada feta aquesta recopilació podrem analitzar i trobar les mancances que encara poden existir per així produir
nou material educatiu que complementi l'oferta i també dissenyar noves ofertes i programes formatius.
Accions:
•
•

Recopilar la informació de les activitats d'educació ambiental en la RdBTE. Analitzar la informació i completar les
mancances en l'educació ambiental.
Dissenyar noves ofertes i programes formatius amb l'objectiu de promoure hàbits compatibles amb la
conservació i millora dels paràmetres ambientals.
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Línia d'Acció 6.3.2. Coordinar i articular un programa de divulgació i educació ambiental de la RdBTE.
Una de les labors més importants que s'haurà d'impulsar dins de la RdBTE és l'acostament de població, sobretot la local,
als valors de la RdBTE. Dins de la reserva ja hi ha en marxa diverses activitats divulgatives i informatives al voltant de
l'educació ambiental que s'haurien d'articular totes elles en un programa de divulgació i educació plurianual, mitjançant
l'establiment d'una taula de coordinació. Aquest programa permetrà disposar d'un pla anual d'activitats formatives i
divulgatives que haurà d'estar coordinat per les entitats i organismes que ofereixen aquestes activitats. També s'haurà
d'articular una guia d'activitats virtual de la RdBTE i fer‐la arribar al màxim de població possible a través de les xarxes
socials i suports online. També serà necessari impulsar una escola de desenvolupament sostenible per a responsables i
treballadors de les administracions públiques.
Accions:
•
•
•
•

•
•

•

•

Establir una Taula de Participació del Tercer Sector de l'Educació Ambiental per coordinar de forma efectiva les
entitats i organismes responsables.
Articular un programa de divulgació i d'educació ambiental plurianual des de la RdBTE de manera conjunta amb
el Tercer Sector i impulsar la seva activitat.
Articular una guia d'activitats virtual de la RdBTE, i difondre les activitats mitjançant tot tipus de suports.
Establir cursos de formació ambiental específica per a grups professionals determinats (administració local,
hostaleria, agricultura, etc.) Impulsar una escola de desenvolupament sostenible per a responsables i
treballadors de les administracions públiques.
Organitzar, coordinar i promocionar seminaris, jornades i cursos a nivell regional, estatal i internacional de
formació ambiental, sobre temes d'especial interès en la RdBTE.
Emprendre accions de formació continuada en metodologia d’educació i divulgació ambiental per al personal de
responsable d'Espais Naturals Protegits i la Reserva de la Biosfera, adaptada a diferents perfils: responsables,
gestors, tècnics i personal de camp.
Promocionar actuacions d'intercanvi d'experiències sobre desenvolupament sostenible per a professionals
d'empresa privada i administració (diferents àmbits: tecnologia i enginyeria, gestió, indústria, sanitat, educació,
etc. i diferents escales: regional, estatal, internacional).
Impulsar un cicle formatiu permanent sobre desenvolupament sostenible per a gestors i personal de les
administracions públiques.

OBJECTIU 6.4. IMPULSAR L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (EDS) EN LA
COMUNITAT EDUCATIVA DE TERRES DE L’EBRE.
Segons defineix la pròpia UNESCO, l'educació per al desenvolupament sostenible (EDS) significa incorporar els temes
fonamentals del desenvolupament sostenible a l'ensenyament i l'aprenentatge, per exemple, el canvi climàtic, la reducció
del risc de desastres, la biodiversitat, la reducció de la pobresa i el consum sostenible. Les escoles i centres educatius
presents en la RdBTE han d'impulsar l'EDS per a què els alumnes prenguin consciència d'aquests valors i els interioritzin
en el seu desenvolupament personal.
Línia d'Acció 6.4.1.‐ Dissenyar una estratègia d'educació ambiental de la RdBTE alineada amb l'Educació per al
Desenvolupament Sostenible (EDS).
L'EDS exigeix mètodes participatius d'ensenyament i aprenentatge que motivin als alumnes i els dotin d'autonomia, a fi
de canviar la seva conducta i facilitar l'adopció de mesures en pro del desenvolupament sostenible. Davant d'aquest gran
repte, s'hauria de crear un grup de treball especialitzat en l'EDS que dissenyi l'estratègia que ha de seguir la RdBTE i
treballar per a la implementació de les accions definides en l'estratègia.
Accions:
•

Crear un Grup de Treball Intercentres en l’àmbit de les Terres de l’Ebre especialitzat en l'EDS de forma
coordinada amb el Departament d’Ensenyament que designarà un membre de la comunitat escolar com a
responsable del Grup de Treball i de la implementació dels programes que en derivin.
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•

•
•
•

•

Dissenyar l'estratègia a seguir de la RdBTE per l'EDS que es pugui incorporar al contingut curricular de l'etapa
escolar. Implementar, amb l'ajuda del professorat i del grup de treball especialitzat, les accions recollides en
l'estratègia de la RdBTE per l'EDS.
Intervenir en el disseny curricular i de continguts de l’educació reglada, introduint els objectius i principis de la
Reserva de la Biosfera de manera transversal.
Crear un premi escolar, sobre temàtica ambiental i desenvolupament sostenible, per als millors treballs escolars
individuals i/o col∙lectius efectuats per alumnes en distintes etapes del cicle formatiu.
Establir un marc i programa d'accions de formació especialitzada: cursos de post‐grau i d'especialització
professional en temàtiques específiques per avançar cap al desenvolupament sostenible (energia, aigua,
residus, RSC, gestió sostenible de recursos naturals, política ambiental, societat, etc.).
Crear un Programa de Formació de formadors: formació al professorat de cicles reglats i no reglats (escoles
taller, granges escola, educadors ambientals, etc.). Diferents nivells: iniciació, aprofundiment i expert.

Línia d'Acció 6.4.2. Promoure i impulsar la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de la RdBTE.
Els centres educatius dels nostres pobles i ciutats són els espais on es formen les persones que conduiran el nostre futur.
Dins d'aquests espais ja hi ha propostes en marxa com el projecte “Escoles Verdes” de la Generalitat de Catalunya que es
proposa ampliar amb el programa EDS de la UNESCO. Es proposa integrar tots dos projectes i alhora impulsar una xarxa
local d'escoles per la sostenibilitat. Per a tal fi, s'establirà un programa d'educadors sostenibles que ajudin al professorat
en la formació cap a l'EDS mitjançant propostes de formació en els diferents nivells d'educació.
Accions:
•
•
•
•

Integrar l'EDS en els projectes educatius que actualment són “Escoles Verds”.
Impulsar la xarxa local d'escoles per la sostenibilitat, posant especial atenció a l'adopció de comportaments
responsables als propis centres en matèria de residus, consum d'aigua i d'energia.
Establir un programa d'educadors sostenibles que ajudin al professorat en les tasques de reorientar l'educació
cap al desenvolupament sostenible.
Generar propostes de formació al professorat en diferents nivells: iniciació, aprofundiment, expert.

Línia d'Acció 6.4.3. Organitzar i coordinar programes educatius entre els centres educatius i els centres d'educació
ambiental.
Els centres educatius de la RdBTE s'han de sincronitzar amb els centres d'educació ambiental, el Consell Escolar, les
AMPA, equips docents, etc. per coordinar i organitzar els programes educatius de manera conjunta, mitjançant nous
enfocaments. D'aquesta manera s'aconseguirà adaptar els currículums dels centres educatius de la RdBTE.
Accions:
•
•
•
•

Establir relacions més estables entre el sistema educatiu (Consell escolar, AMPA, equips docents, etc.) i els
centres d'educació ambiental.
Cogestionar idees, programes, innovació educativa i cooperació.
Crear programes educatius conjunts.
Adaptació curricular dels programes educatius de les escoles.

Línia d'Acció 6.4.4. Establir una càtedra UNESCO de gestió del medi ambient i canvi global.
L'espai de la RdBTE reuneix les condicions necessàries per impulsar, en el si del Campus de l’Ebre de la URV, una càtedra
UNESCO de gestió del medi ambient i del canvi global. Mitjançant aquesta càtedra es pretén aprofundir en l'estudi
especialitzat dels elements que envolten a aquestes problemàtiques que avui dia són una realitat també en la reserva. Per
tant, en primer lloc s'haurà d'organitzar la taula d'experts que estructuri la càtedra i defineixi el seu contingut. Finalment,
s'hauran de definir els espais de col∙laboració amb el món acadèmic, els agents socials i polítics i la societat.
Accions:
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•
•

Organitzar una taula per a l'estructuració i definició dels continguts de la càtedra.
Establir els espais de col∙laboració amb el món acadèmic, els agents socials i polítics i la societat.
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