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La Via Blava De l’Ebre
El nou projecte sostenible per reactivar l’economia del territori

◾ Energia neta i renovable
◾ Turisme fluvial real al llarg de 80 Km
◾ 125 milions d’euros d’inversió
◾ 850 llocs de treball
◾ 16 municipis amb noves infraestructures mirant al riu
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SERCOSA ofereix un gran projecte de turisme 
fluvial combinat amb la producció d’energia

Les pèrdues del 
passat poden 
reconvertir-se ara en 
oportunitats de futur

La història de les Terres de l’Ebre té una llarga llista 
de projectes fallits. Un dels grans projectes històrics 
que també pretenia potenciar la navegació va ser el 
canal de Carles III. Transcorria el segle XVIII i aquest 
monarca pretenia unir Amposta i la Ràpita (el riu amb 
el mar), amb un canal navegable, per competir amb 
Nàpols i crear un gran port al Mediterrani.  I ja abans, 
al segle XVI, quan Tortosa es mirava Barcelona o Va-
lència sense complexes, l’anomenat Port Fangós era 
molt important per a la producció i transport de sal, i 
per al comerç que arribava de tota la conca.

No tan lluny, el ferrocarril de la ‘Val de Zafán’, ara re-
cuperat per al cicloturisme com a Via Verda, havia de 
ser un eix ferroviari per unir el territori amb l’interior.  
Pocs anys desprès, pel 1980, els promotors d’Euro-
disney buscaven terrenys a l’Ametlla de Mar enlloc 
de París i, més tard, ho feien també els promotors de 
Port Aventura, abans d’escollir Vila-Seca i Salou.

Amb la mirada actual, l’Ebre ha convertit en virtut 
el que, en el seu temps, podrien ser pèrdues i projec-
tes fallits. Seria el cas de dos casos paradigmàtics: 
no haver recepcionat la indústria petroquímica que 
va acabar aterrant a Tarragona; i els 50 anys que s’ha 
estat construint i intentant posar en marxa el canal 
Xerta-Sénia, evitant possibles transvasaments. Final-
ment, però, el 2022 es podrà començar a regar amb 
aquesta infraestructura, fent bo el que fins ara s’havia 
vist com una amenaça.

Produir l’energia renovable més neta, combinant-ho 
amb una navegabilitat fluvial més realista, no pot ser 
cap amenaça. Potser en el primer intent de SERCOSA 
el projecte no es va entendre i no va reeixir enmig 
de la confusió creada pel que va venir després (PHN), 
però estem creant un nou futur, necessàriament sos-
tenible per a tots.

Comencen a florir 
els primers brots 
verds però cal 
créixer en població

L’any 2022 pot convertir-se en “L’any del SÍ al crei-
xement econòmic”, el punt d’inflexió que pot rever-
tir la situació de subdesenvolupament econòmic 
de les Terres de l’Ebre durant dècades, situant-la 
a la cua dels indicadors econòmics de Catalunya. 
“Sense més població no hi pot haver creixement, i 
per créixer necessitem més població”, ha sentenciat 
recentment Juan Antonio Duro, director de la Càte-
dra d’Economia de la URV al Campus de les Terres 
de l’Ebre. “Perquè torni el talent manquen llocs de 
treball amb perspectives de futur”, deia fa pocs dies 
en una ponència que estudiava el despoblament.

Ara, però, sembla que comença a canviar la ten-
dència. Fa unes setmanes es presentava el projecte 
industrial de Kronospan, que ha comprat tots els 
terrenys del polígon Catalunya Sud. I s’observen 
més ‘brots verds’:

• La indústria ha de ser el gran motor que cal re-
activar. A Kronospan cal afegir Florette (transforma-
ció de productes agroalimentaris), el renaixement 
de la indústria del moble a La Sénia i també a Am-
posta (amb Antaix 2), a més d’altres projectes a Gan-
desa i altres ciutats del territori. 

• El sector energètic també està a l’alça i ha fet 
reaccionar agents com les comunitats de regants, 
que estudien com instal·lar cent quilòmetres de 
plaques solars tapant els seus canals de reg. O la 
gran central també hidroelèctrica, la més gran del 
món, que avança pas a pas i que està projectada 
entre Riba-roja d’Ebre i La Fatarella.

• El turisme. La restauració està vivint un esclat. 
I el cicloturisme també està creixent exponencial-
ment (com ho ha fet els últims anys el turisme de 
natura) de la mà de la Via Verda, que té dipositats 
en els fons Next Generation grans expectatives d’un 
major creixement.

2022

L’ANY DE LES OPORTUNITATS?
EL PASSAT EL FUTUR

Aquest DOSSIER presenta a les Ter-
res de l’Ebre UNA GRAN INVERSIÓ 
per a la gent que hi viu. És la matei-
xa que es va donar a conèixer l’any 
1997, actualitzada. Aquesta proposta 
representa una segona oportunitat 
per a un territori on les inversions són 
escasses, amb una idea central molt 
clara per part dels promotors:  “execu-
tarem el projecte només si la gent la 
comparteix i la vol majoritàriament”, 
subratlla Xavier Vinyals, propietari de 
SERCOSA.

El projecte és clar i transparent: 
construir tres miniassuts fluents per 
produir energia hidroelèctrica, amb 
assuts que deixen passar tant l’aigua 
com els sediments per sobre seu, a 
diferència dels embassaments, que 
necessiten comportes de buidatge a 
la part inferior. Els assuts fluents, en 
canvi, al ser de baixa alçada, no re-
presenten cap obstacle substancial 
perquè, durant les riuades, els llims 
circulin igualment riu avall.        

Els assuts són necessaris per fer 
funcionar les centrals hidroelèctri-

ques. Un bon exemple el trobem a 
Xerta, on la planta de producció elèc-
trica, ubicada al costat de l’assut his-
tòric, ha aportat beneficis econòmics 
al municipi de Xerta, així com un mi-
llor i més sostenible subministrament 
elèctric. Això és el que SERCOSA vol 
realitzar a Garcia, a la Ribera d’Ebre, 
i a dos localitats del Baix Ebre: Beni-
fallet i Tortosa-Campredó (més infor-
mació a la pàgina 4). 

La navegabilitat
Aquest projecte implica una altra 

derivada molt important: el tram ca-
talà del riu Ebre passaria a tenir sis 
assuts, tres de nous i els ja existents 
a Flix, Ascó i Xerta. Tots junts confi-
gurarien un canal de navegació de 80 
quilòmetres, sense interrupcions, ja 

que la làmina d’aigua que es crea a la 
part superior d’un assut, anomenada 
“remanso”,  genera un nivell estable 
d’aigua més elevat, independentment  
de quin sigui el cabal regulat. El nivell 
d’elevació seria l’equivalent a un ca-
bal de 400m3/s, una xifra que en més 
d’una ocasió s’ha demanat com la idò-
nia per a un cabal ecològic.

Aquesta elevació del nivell del riu, 
d’altra banda, no és excepcional, ja 
que al llarg de les vuit comunitats 
autònomes que formen la conca de 
l’Ebre, abans que aquest arribi a Ca-
talunya, ja compta amb més de 200 
obres hidràuliques que regulen el 
nivell del riu. Les que es volen exe-
cutar al tram català, com es demostra 
a Xerta, són sostenibles mediambien-
talment, i aniran avalades pels corres-
ponents estudis d’impacte ambiental.

La part més positiva del projecte 
és que, a banda d’apostar per la pro-
ducció d’energia neta i renovable, la 
navegabilitat del riu generarà un tu-
risme fluvial únic i sense competèn-
cia, en una zona a la vora del Medi-

terrani, en una Reserva de la Biosfera, 
amb setze nuclis urbans que poden 

convertir el riu en un actiu econòmic, 
aprofitant-lo i gaudint-lo al màxim i, a 
la vegada, protegint-lo.

La navegabilitat no és l’activitat 
pròpia de SERCOSA, i dependrà de les 
administracions treure el màxim par-
tit d’això. La finalitat del projecte de 
SERCOSA és ubicar els assuts allí on 
es puguin generar trams navegables, 
i que això generi en conseqüència un 
turisme de qualitat i sostenible, apor-
tant un valor afegit a la Reserva de 
la Biosfera, ja que s’aposta clarament 
per la producció d’una energia neta i 
sostenible, en contraposició a altres 
tipus de centrals ubicades a la vora 
del riu Ebre. (Continua pàgina següent).           

Una nova mirada
La clau en tot aquest procés és donar 

una mirada renovada vers al riu, sense 
prejudicis ni estigmes. Territorialment, 
l’Ebre serà un eix encara més vertebra-
dor, i un actiu econòmic de primer or-
dre, perquè és clarament diferenciador 
i aporta un gran valor afegit: la crea-
ció d’una VIA BLAVA per resseguir l’èxit 
que ja està aconseguint la Via Verda, 
traient profit d’una malaurada pèrdua 
històrica, la via del tren de la ‘Val de 
Zafán’.    

Interpel·lar al territori i a la gent
L’empresa veu factible que al riu hi 

puguin haver creuers fluvials, ports flu-
vials i marines seques, terrasses i zo-
nes lúdiques, i també àrees d’educació 
ambiental. L’actuació ha d’anar acom-
panyada d’una clara sensibilitat medi-
ambiental i, el que és fonamental, ha 
de tenir la complicitat del territori, de 
la seua gent, i que se la puguin sentir 
com a pròpia.

SERCOSA ja té fets els avantprojec-
tes dels assuts i de les centrals hidro-
elèctriques. El que cal ara és aconse-
guir que la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE) tramiti els expedients 
(les concessions d’aigua sol·licitades 
fa anys), fins ara paralitzats. Només els 
ha d’enviar al ministeri, cosa que no ha 
succeït, excusant-se en una suposada 
oposició al projecte.

Fins ara la CHE no ha posat en va-
lor la unanimitat existent al territori en 
l’àmbit polític i social (veure la pàgi-
na 11). Però si actualment el projecte 
compta amb un ampli suport, i se n’hi 
afegeixen de nous, el desbloqueig serà 
inevitable. Per això es demana suport, 
si cal a títol particular, signant un ma-
nifest-butlleta de suport (apareix a la 
contraportada).  

El delegat de l’empresa a les Terres 
de l’Ebre, el tortosí Joaquim Vallés,  en-
carregat de presentar el projecte ar-
reu del territori, afirma: “si la gent de 
l’Ebre diu que SÍ vol la inversió, de la 
que es compleixen tots els requisits i 
s’ha respost a totes les al·legacions en 
temps i forma, almenys ens respondran 
i podrem actuar. El projecte ja no pot 
esperar més. Cal preguntar-se: perquè 
a l’Aragó s’aproven projectes com el 
nostre, i aquí no?”.  Arriba el moment 
de decidir quin és el futur que volem.

La construcció de tres noves 
centrals hidroelèctriques i tres 
nous assuts aportarien més de 

800 llocs de treball en tres anys

25 anys després torna el 
projecte d’elevar la làmina 

d’aigua al nivell de 400 m3/s, 
per iniciar-lo l’any 2022 

Des de la desembocadura fins 
a Flix hi hauria 80 km de tram 

navegable, i beneficiaria les 
setze poblacions que banya el riu

L’empresa catalana proposa 
instar la CHE i el Ministeri a 
desencallar els expedients 

paralitzats de fa anys a Saragossa

SERCOSA: “només 
invertirem si la 
gent ho vol i ho 
comparteix”

La central hidroelèctrica de Xerta, construïda al costat de l’assut històric, és igual a les que es volen construir a Garcia, Benifallet i Tortosa-Campredó. 

La Via Verda, amb el riu Ebre al seu costat.

SERCOSA: “és el mateix 
que té Xerta. Una 
obra sostenible i 
mediambiental”

SERCOSA: “cada ebrenc 
pot decidir quin és el 
futur que vol, perquè 
és possible fer-ho” 

El canal Carles III d’Amposta a La Ràpita, projectat al s. XVIII.
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Així serien les tres centrals hidroelèctriques 
projectades a Garcia, Benifallet i Campredó

Un projecte positiu i beneficiós 
per posar en valor el riu Ebre i 
aprofitar-lo, que s’ha retardat 
pels prejudicis i estigmes del 
moment en què es va presentar

El motiu pel qual el projecte de SERCOSA, presentant l’any 1997, 
ha estat fins a vint-i-cinc anys als calaixos de la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre (CHE), no té una resposta clara, concisa i contre-
ta, tot i que és la pregunta que tothom es faria. En la primera fase 
pràcticament cap ajuntament va presentar preguntes o al·legacions, 
a excepció d’Amposta, que posteriorment va retirar. Sí ho van fer les 
comunitats de regants del delta de l’Ebre, i una entitat conservacio-
nista. Totes es van respondre i justificar en el temps i forma que el 
procediment requereix, però els avantprojectes van quedar en l’oblit.  
A finals de 2021, 25 anys després, la petició de cabals d’aigua és la 
mateixa i es continua esperant resposta.

L’any 1997 el govern de l’Estat, en la sisena legislatura, estava en 
mans del PP, amb José Maria Aznar de president, i Isabel Tocino de 
Ministra de Medi Ambient. Des de llavors han passat 8 legislatures 
més (ara estem a la catorzena), i de presidents del Govern d’Espanya 
n’han passat tres més (José Luís Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy i 
Pedro Sánchez), i de ministres responsables i presidents de l’òrgan de 
conca, n’és una llarga llista 
més de noms. I el mateix es 
podria dir del Govern de la 
Generalitat, el qual, tot i no 
tenir competències en ca-
bals, sí les té en el projecte 
de navegabilitat, delegades 
a l’IDECE. Un espai des d’on 
sí es va donar suport “unà-
nim” al projecte de SERCO-
SA l’any 2016, va ser el Con-
sell Econòmic i Social (més informació a la pàgina 10).

Què ha pogut passar? Un seguit de raons podrien explicar els mo-
tius de les dificultats per tirar endavant el projecte. D’entrada, el con-
text temporal en el qual apareix. Ja llavors era una aposta clarament 
positiva, però es va donar a conèixer en un moment ‘no apte’ per va-
lorar-la així: 2 o 3 anys abans que el PP d’Aznar presentés el projecte 
macrotransvassista del PHN i provoqués l’aixecament d’una històrica 
protesta social, en la qual qualsevol actuació al riu era sospitosa.  En-
lloc de veure la proposta com una garantia per a la retenció de cabals, 
se la va valorar com “una obra estranya” en un moment de moltes 
desconfiances.

Per altra banda, s’obria una llarga etapa (que encara perdura actu-
alment) de permanents canvis polítics tant a Madrid com a Barcelona, 
un escenari ‘perfecte’ perquè, a la pràctica, siguin els funcionaris els 
que determinin si un expedient té recorregut o no, davant la manca 
d’altres criteris de caire més sociopolítics.

Durant aquests anys, a més a més, quan SERCOSA ha continuat in-
sistint davant les administracions, el tractament del projecte per part 
dels mitjans de comunicació ha estat igualment influït per la inèrcia 
dels estigmes inicials.  Ara és possible reescriure la història, i par-
lar-ne racionalment. És el que l’empresa pretén amb aquesta campa-
nya de difusió dirigida a la societat civil.

El projecte ha sofert 
l’estigma inicial 
de considerar-
se una obra que 
altera el riu, quan   
és una garantia

L’ANÀLISI

125 milions d’euros

857 treballadors /any 
durant la construcció

64.000 kW (3 centrals)

Indústria i tecnologia 
al territori

Per a 72.000 famílies

325 milions kWh

Inferior a la de Xerta

218.997 milions kg/any CO2

L’assut és, a Viquipèdia, una obra 
“de poca alçària i construïda trans-
versalment en un riu per fer pujar el 
nivell” de la làmina d’aigua.  En canvi, 
un embassament és “una obstrucció 
en el jaç d’un riu que tanca el seu llit”. 
A les Terres de l’Ebre això és molt fàcil 
d’entendre perquè fa segles que està 
construït l’Assut de Xerta a Tivenys, 
d’on arrenquen els dos canals de reg 
que nodreixen el delta de l’Ebre.

Els assuts projectats a Garcia, Be-
nifallet i Tortosa-Campredó, seran 
semblants al de Xerta pel que fa a la 
central hidroelèctrica, però de menys 
alçària. Xerta és el gran banc de pro-
ves que es pot visitar per comprovar 
qualsevol dubte respecte quines són 
les obres que es faran.

SERCOSA té presentats els tres pro-
jectes per separat, si bé ha demanat 
la unificació dels tres expedients per 
evitar nous retards. La inversió total 
suma 125 milions d’euros, 81 dels 
quals serien obra civil (27ME per cada 
assut). Hi ha demanats 400m3/s de 
cabal d’aigua a la CHE per a cada cen-
tral, i quan es confirmen els avantpro-
jectes, aquests derivaran en projectes 
constructius. 

SERCOSA ja té previst que les obres 
les dugui a terme una enginyeria que 
depèn del mateix grup inversor, FROM 
& INYPSA, i també preveu que hi par-
ticipin “constructores locals”. Serà el 
delegat Joaquim Vallès qui s’encarre-
garà de la corresponent tria i selecció.

Energia per a 72.000 famílies
La producció d’energia que gene-

raran les tres minicentrals hidroelèc-
triques és equivalent a la que consu-

meixen 72.000 famílies en un any. La 
potència de cadascuna, en megawatts 
(MW) és d’onze per a Garcia i quinze 
per a les de Benifallet i Tortosa-Cam-
predó, amb una mitjana de producció 
de 50, 70 i 70 GW, respectivament. Les 
tres hidroelèctriques estalviaran una 
contaminació equivalent a 218.997 
milions de kg de C02 a l’any.

De la inversió també es coneix la 
procedència dels equips electromag-
nètics, per als que se’n destinaran tres        
de 200 m/segon, amb generadors de 
la marca Alstrom, amb seu a Barce-
lona. Cal posar en valor que aquesta 
maquinària és de llarga durada i pot 
estar-se utilitzant fins a set dècades, 
una dada que cal destacar des del 
punt de vista mediambiental, ja que 

altres de les energies renovables ac-
tuals necessiten renovar els equipa-
ments cada 15 o 20 anys.

Projectes ambientals
L’alçada de l’assut de Xerta és de 5’4 

metres . A Benifallet i Garcia serà de 

4’3 metres, i a Tortosa-Campredó de 
3’3 metres. En el cas dels assuts de 

Garcia i Benifallet es faria l’assut amb 
formigó, però en el cas de Campredó, 
que té un pendent inferior, s’estudiarà 
la utilització d’un material alternatiu, 
el cautxú inflable, que permetria ins-
tal·lar comportes inferiors. Si fos així, 
qui subministraria aquest material 
seria una empresa xinesa especialit-
zada en aquests tipus de materials.

Les tres centrals, com la de Xer-
ta, inclouen la construcció  d’una 
resclosa per a la navegació fluvial, 
d’una escala per al trànsit dels peixos 
i d’un pas per a canoes o caiacs. No 
totes són exactament iguals, ja que 
es busca la millor solució per a cada 
cas, ajustant-se a les característiques 
del paisatge, però es busca el menor 
impacte, tal i com es va fer a Xerta, 

INVERSIÓ POTÈNCIA TOTAL

S’estudiarà si l’assut 
de Tortosa pot 
fer-se amb 
cautxú inflable, 
un nou material 
que prove de Xina

La qualitat constructiva i 
la cura als aspectes
mediambientals i 
paisatgística, com 
Xerta

ENERGIA (mitjana) ALÇADA DELS ASSUTS

FEINA CONSOLIDA ENERGIA (mitjana) EVITA COMBUSTIBLES 
FÒSSILS dissimulant al màxim la presència de 

la central transformadora, pràcticament 
invisible.

SERCOSA sempre aposta per la millor 
solució mediambiental. Per això, tot i no 
ser obligatori en la fase de tramitació 
dels projectes, ja es van presentar da-
vant la CHE estudis d’impacte ambiental 
fets per l’enginyer forestal Antonio Na-
dal Amat. L’empresa també ha respost, 
en temps i forma, a totes les al·legacions 
presentades al llarg dels anys, propo-
sant sempre solucions a les objeccions 
que s’han fet.

L’exemple de Xerta
A la central hidroelèctrica de Xerta 

(construïda per SERCOSA, i posterior-
ment traspassada a un altre operador), 
es pot comprovar l’elevada qualitat cons-
tructiva i mediambiental. Es va construir 
un llarg canal de navegació ajustat a 
les necessitats futures d’embarcacions 
de major calat, i també es va construir 
la planta transformadora de 80MW de 
potència addicional pensant en futurs 
parcs eòlics, per evitar que s’hagin de 
construir noves línies elèctriques o d’in-
terconnexió.

La central de 
Xerta serveix tam-
bé per demostrar 
que, en el cas 
d’una avinguda, 
els efectes nega-
tius dels assuts, 
respecte una hi-
potètica afecta-
ció dels marges del riu, no tenen influ-
ència negativa. L’aigua supera l’assut 
per sobre (actua com si fos una pedra 
dins del riu), però no s’eleva la làmi-
na d’aigua perquè l’efecte d’augment 
del cabal l’amortitzen els pendents 
ja calculats i previstos, denominats al 
sector com a ‘remansos’. De fet, un es-
tudi demostra que el nivell al que va 
arribar l’aigua l’any 1993 amb un cabal 

de 460 m3/s era el mateix que una avin-
guda de 2.640 m3/s al gener de 1997.

La localització dels assuts
La localització del nou assut i central 

hidroelèctrica de Garcia es troba a poc 
més de dos quilòmetres riu amunt del 
casc urbà. Al marge esquerre del riu, en 
una finca agrícola propera a la C-12 (Eix 
de l’Ebre), arrencaria l’assut, i al marge 
dret es construiria la resclosa de nave-
gació i les rampes per a peixos i canoes 
o caiacs.

La localització de l’assut i central de 
Benifallet també està situada aigües 
amunt de la població, però a una dis-
tància d’uns sis quilòmetres, passat el 
barranc de Segura, al principi d’un doble 
colze (corbes en el traçat) que fa el curs 
del riu. En aquest cas la resclosa i les 
rampes estan situades al mateix marge 
esquerre del riu, el mateix on està situa-
da la població del Baix Ebre. L’única dife-
rència respecte l’anterior és que a Garcia 
l’assut uneix dos finques d’ús agrícola, i 
a Benifallet dos zones forestals.

Finalment, el projecte de Tortosa-Cam-
predó està ubicat pràcticament a l’alça-
da del casc urbà de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada, 
a un quilòmetre 
de l’estació de 
tren, i equidistant 
entre l’Horta de 
Soldevila i Font de 
Quinto, molt prop 
de l’antic camí de 
Tortosa a Amposta 

que circula entre el canal de l’esquerra 
de l’Ebre i el riu.

En aquest cas, el canal de navegació 
i la resclosa per a embarcacions estari-
en a la part de Campredó, igual que les 
rampes, mentre que l’assut acaba aigües 
amunt d’on està la fàbrica de Padesa, 
davant mateix de la Torre de la Carroba 
d’Amposta.

A l’esquerra, lloc on es vol construir l’assut de Garcia (Ribera d’Ebre). A la dreta, l’espai previst a Benifallet (Baix Ebre). Fotos: JR.

L’últim assut i central hidroelèctrica estaria a l’alçada de Campredó. Foto: JR
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L’ENTREVISTA AL PROMOTOR L’ENTREVISTA AL PROMOTOR

Xavier Vinyals Capdepon és un conegut em-
presari català, fill de Ramon Vinyals (històric mili-
tant d’ERC), persona molt coneguda a les Terres de 
l’Ebre perquè ha estat anys presentant el projecte 
SERCOSA a molts representants, tant polítics com 
socials. Parlem al seu despatx de Barcelona, per 
conèixer qui administra l’empresa SERCOSA, una 
de les diverses empreses del Grup FROM INVER-

SIONES ENERGÉTICAS, especialitzat en el sector 
de la producció d’energia.

Xavier, que ha estat cònsol de Letònia i presi-
dent de la Plataforma Pro Seleccions Esportives 
Catalanes, és qui porta ara les empreses familiars, 
i entrem ràpidament en matèria: “SERCOSA és una 
empresa familiar catalana que ha construït, entre 
altres tipus d’instal·lacions, 25 centrals hidroelèc-
triques (19 al riu Ebre). Forma part del grup FROM 
INVERSIONES ENERGÉTICAS, SL, (FROM), ja que, per 
transparència i operativitat, per a cada projecte es 
crea una empresa diferent per donar-li personalitat 
pròpia. I en el cas de les tres centrals hidroelèctri-
ques projectades a l’Ebre (a Tortosa, Benifallet i Gar-
cia), l’empresa creada es diu SERCOSA”.

PREGUNTA: Com explica que hagin passat 25 anys 
des que SERCOSA es presenta a l’Ebre dient que vol 
invertir i encara no ho ha pogut fer a dia d’avui?

RESPOSTA: Aquesta pregunta s’hauria de fer a 
les administracions implicades, en aquest cas el 
Govern d’Espanya i la CHE, que són qui tenen les 
competències. Nosaltres, com a empresa SERCO-
SA, vam presentar uns projectes, com pot fer tota 
empresa. 

Quan estàvem realitzant l’estudi per a solucio-
nar la manca d’una làmina constant d’aigua a Tor-
tosa, va aparèixer el projecte de la Generalitat de 
Catalunya que pretenia fer navegable el riu des 
de Flix fins a la desembocadura. Fins ara, aquest 
objectiu només s’ha pogut aconseguir molt par-
cialment, ja que només es pot navegar elevant la 
làmina de l’aigua, no dragant. Podem posar exem-
ples de molts rius europeus. 

El que natros volíem era elevar la làmina d’aigua 
i a la vegada produir energia renovable, i per això 
vam presentar tres demandes concessionals l’any 
1997. Des de llavors fins ara hem superat totes les 
actuacions administratives exigides per la llei. No-
més ens falta, i no hem parat de reclamar-ho, que 

ens donin la concessió. Una concessió que, per ser 
centrals de més de 10MW, correspon al Ministeri 
de Transició Ecològica -com es diu ara-, la seva re-
solució final. És d’interès general, i fa 25 anys que 
l’estem esperant, certament...

PREGUNTA: Ja estudiaven fer el riu navegable 
quan la Generalitat presenta el primer estudi?

RESPOSTA: Efectivament. En aquells anys recor-
do que ja en parlàvem també amb un enginyer tor-
tosí, David Català. Coincidíem, perquè és evident, 
que per fer del riu Ebre un riu navegable el que 
cal és elevar el cabal, una inversió molt més ren-
table que la de dragar-lo cada any. Seria bo saber 
els números d’aquest dragat i comparar-los amb el 
rendiment obtingut.

P: El projecte que té SERCOSA per al tram català 
del riu Ebre ha canviat en aquest temps?

R: El projecte és el mateix de sempre, però apor-
tant millores tècniques. Som una empresa que 
produeix energia renovable, i escollim Tortosa, Be-
nifallet i Garcia no per casualitat, sinó per fer a la 
vegada el riu navegable. I com deia, només hi ha 

una fórmula: elevar la làmina d’aigua per crear una 
altura suficient per navegar, mantenint sempre la 
mitjana del riu en un cabal equivalent als 400m3 
per segon. 

P: Trien les tres localitzacions per combinar pro-
ducció d’energia amb navegació fluvial?

R: És evident. I això és possible amb els assuts 
fluents, és a dir, petites preses de reduïdes dimen-
sions que no retenen, ni el pas de l’aigua ni tampoc 
de sediments. No són embassaments. Amb les cen-
trals hidroelèctriques sobre assuts, als tres llocs 
escollits, aconseguim dos objectius: produir ener-
gia neta al mateix temps que faciliten la navega-

Som una empresa familiar 
catalana amb experiència. 
Al riu Ebre ja hem fet 19 
centrals hidroelèctriques, 
de les 25 totals

ció fluvial des de la desembocadura fins a Flix. 
El criteri tècnic utilitzat es basa en mantenir una 

làmina uniforme del riu, com en tots els rius euro-
peus. La cua d’aigua que genera l’assut, el que se’n 
diu ‘remanso’, facilita la navegació en centenars de 
metres o quilòmetres, depenent de la pendent. Un 
‘remanso’  s’encadena d’un assut a l’altre. En el cas 
de la desembocadura, des del mar fins la quota 
zero del riu, no hi ha problema, o el problema és 
un altre, tot i que de fet és on es navega 
més. Però a partir de l’assut de Tortosa-Cam-
predó, des d’on generem el primer ‘remanso’ 
que arriba fins a Xerta, connectem amb un 
altre assut, en aquest cas ja existent.  I el 
mateix més amunt al de Benifallet, on cre-
em un nou ‘remanso’ que ens porta fins a 
Garcia, i finalment el mateix fins a Ascó. I tam-
bé allí ens trobem un nou assut ja existent que pot 
fer navegable el riu fins la resclosa de Flix.

P: El Govern de la Generalitat té alguna cosa a dir?
R: Com hem dit, correspon al Ministeri de Tran-

sició Ecològica la resolució dels projectes. Catalu-
nya, un cop més, no té competències per decidir 
sobre el seu propi territori. Davant d’això ens cal 
fer dos coses: insistir davant l’administració com-
petent, però també interpel·lar al territori.

Com a empresa volem guanyar diners creant 
electricitat, però per fer aquestes centrals hidroe-
lèctriques cal estabilitzar una làmina d’aigua que 
entenem que aportaria moltes millores que bene-
ficiarien a tothom. Per això tenim clar que hi ha 
un requisit que és determinant: és el territori qui 
ha de decidir què vol fer i què no vol fer. Nosal-
tres mai executaríem els projectes si el territori 
no està d’acord majoritàriament.

Invertirem si el territori vol apostar per aquest 
model de riu navegable,  rentable i de qualitat. 
L’hem estudiat i és viable, però són les administra-
cions, i aquí sí que intervé Generalitat, qui ho han 
de voler fer. Però en tots els supòsits creiem que 
el territori ha de ser protagonista i ha de decidir el 
seu futur, perquè sinó ho fa, és la resta de la conca 
qui se n’aprofita, quan al tram català del riu Ebre 
hi ha les millors condicions per fer les dos coses: 
produir energia i navegar.

P: La producció d’energia hidroelèctrica és compe-
titiva en el nou context energètic?

R: Sí, és competitiva. I també és una de les ener-
gies més renovables que hi ha. Davant del canvi 

climàtic, un fet incontestable i evident és que la 
generació d’energia renovable és vital pel present 
i pel futur de la terra i dels éssers que hi vivim. 
Sense sostenibilitat no hi ha futur, i per això el 
nostre projecte prioritza la sostenibilitat mediam-
biental.

P:  Què diria a qui encara desconfie del projecte?
R: Jo no soc ningú per alliçonar a ningú, però sí 

m’atreviria a fer una reflexió: si es té la riquesa que 
suposa tenir el riu Ebre passant per casa teva, pro-
tegir-lo també és saber explotar-lo positivament. I 
crec i estic convençut que els assuts són la millor 
aposta d’inversió. De ben segur que ajudarien a 
viure més de cara al riu, i evitarien que en determi-
nades zones encara hi hagi brutícia, algues, aigües 
subàlvies, mosca negra o manca de manteniment i 
accés per al seu bon ús social.

P: La inversió que promouen és cent per cent priva-
da o compten amb la participació pública?

R: Nosaltres apostem per una inversió privada. 
Sempre hem dit que volem invertir 125ME i que 
no depenem de subvencions. Per altra part, també 
diem que si ara l’administració vol participar, segur 
que trobarem fórmules per a fer-ho.

P: Hi ha beneficis col·laterals per al territori més 
enllà de la inversió i els llocs de treball?

R: Miri, quan es va posar en marxa la central hi-
droelèctrica de Xerta, vam aconseguir que moltes 
llars de Xerta, Aldover, Roquetes, etc., tinguessin 
electricitat assegurada, ja que fins llavors tenien 
molts talls de subministrament. Tanmateix, pro-
duir energia renovable ja és un guany pel territori. 
I pel que fa als llocs de treball, dels que s’encar-
rega el delegat Joaquim Vallés, prioritzarem tenir 
empreses subcontractades locals, ja que la nostra 
intenció és comptar amb elles en la mesura de les 

possibilitats. 
Però també hem de dir que un cop acabades les 

obres, que duraran entre 2 i 3 anys i abordarem 
simultàniament, com que l’explotació de les cen-

trals està molt informatitzada, no es necessitarà 
molt de personal.

P: L’aposta per la navegació és una derivada que 
depèn només de les administracions o també hi po-
drien participar?

R: Depèn dels ajuntaments i dels governs, i tant 
de bo que fos només del català qui ho pogués de-
cidir. La nostra tasca no és menor i consisteix en 

crear les bases necessàries per a permetre 
aquesta navegació, però tot el referent a la 
navegabilitat no és una qüestió nostra. 

P: Però SERCOSA, o el Grup FROM, plante-
gen també invertir en el projecte de canal de 
navegació entre Amposta i La Ràpita. Ho veuen 

possible?
R: Si el riu té una estabilitat fixa, el territori pot 

fer apostes com aquesta. És una derivada que hem 
estudiat. El canal existeix, és de l’Estat, i permetria 
navegar entre Amposta i La Ràpita, permetria l’en-
trada i sortida de vaixells connectant el riu amb la 
badia dels Alfacs. Vam presentar un estudi perquè 
se’ns va demanar i s’està fent, però no és el nostre 
negoci.

P: Quina resposta espera ara de la gent davant la 
nova oferta d’inversió? Assistim a un “o ara o mai”?

R: Més que plantejar-ho així, a mi el que m’agra-
daria, després de tants anys, és saber i preguntar 
quines actuacions i inversions s’han fet per viure 
del riu. Nosaltres ho volem fer i estem disposats 
a fer-ho. Hem esperat 25 anys i aquest fet ja ens 
dona credibilitat que estem disposats a invertir 
decididament al territori.

P: I la CHE, l’Estat, la Generalitat i els partits polí-
tics, com es podrien implicar més?

R: No hi ha una resposta comuna per a tots els 
actors. Hi hauria una resposta individual per ca-
dascun. La CHE ha de mirar més aigües avall d’Ara-
gó. L’Estat, actuar amb criteri i no amb seguidisme 
de la CHE. I la Generalitat, aportar un suport crei-
xent com ha passat els últims 10 anys. Confiem en 
el seu suport també ara, en un moment decisiu.

El que sí és cert és que, com més ens apropem al 
territori, millor rebuda trobem, i això es nota molt 
als ajuntaments i als consells comarcals. Per això 
continuem pensant que les decisions del territori 
s’haurien de prendre des del territori, i ara és un 
bon moment per fer-ho tots a una.

No executarem mai els 
projectes si el territori 
no hi està d’acord molt 
majoritàriament. Però sí 
ho farem si la resposta 
social és favorable

Veure passar l’Ebre per casa 
teua és una riquesa, però 
protegir-lo és també 
saber-lo aprofitar... Els 
assuts ajudaran a viure de 
cara el riu i millorar-lo

Com que portem esperant 
25 anys ens hem guanyat 
la credibilitat i qui ens 
coneix sap que sí estem 
disposats a invertir en 
aquest territori

Vam fer un estudi per 
navegar d’Amposta 
a La Ràpita, però 
som una empresa de 
produir energia. La 
navegabilitat no és el 
nostre negoci

  Xavier Vinyals, el promotor, en un acte a Barcelona.

L’empresa es reactiva amb força, i ara estrena logotip i pàgina web.

“El nostre negoci és 
produir energia, i a la 
vegada volem ajudar”

XAVIER VINYALS, conseller delegat de SERCOSA



EL PROJECTE SERCOSA EL PROJECTE SERCOSA
WWW.SERCOSA.CAT WWW.SERCOSA.CAT

8 9

TURISME FLUVIAL
com al Mosel·la

o el viatge pendent de Luxemburg a 

TORTOSA

EL REPORTATGE EL REPORTATGE
Un exemple de navegació fluvial de qualitat a Europa, el riu Mosel·la (Luxemburg, Alemanya i França), afluent del Rin Un exemple de navegació fluvial de qualitat a Europa, el riu Mousel.le (Luxemburg, Alemanya i França), afluent del Rin

El riu Mosel·la té un turisme fluvial, ambiental i de qualitat, en el que els creuers són habituals i un actiu per a les vuitanta ciutats alemanyes i franceses per on transcorre.

Port luxemburguès de Schwebsingen. Un model que es podria implantar a Tortosa.

El riu Mosel·la és un afluent del 
Rin i té 550 quilòmetres de distància. 
Passa per Alemanya i França, i està a 
tocar de Luxemburg. És el riu nave-
gable del centre Europa que Ramon 
Vinyals, pare del promotor Xavier Vi-
nyals, sempre ha mostrat com el refe-
rent perquè és un cas pràctic del tipus 
de navegació que es podria aplicar 
al riu Ebre. Té també un extraordi-
nari entorn natural, baixa població 
(180.000 habitants), i un model fàcil 
d’implementar a les Terres de l’Ebre. 
“És un bon exemple de com es pot 
millorar el riu, el seu entorn i la re-
lació de les poblacions amb el riu, tot 
respectant l’entorn natural”, explica 
Xavier Vinyals. 

El Mosel·la suma setanta municipis. 
En el cas de l’Ebre català, setze: des 
de Riba-roja d’Ebre a la part superior, 
fins a Deltebre i Sant Jaume d’Enveja 
a la desembocadura, passant per Flix, 
Ascó, Garcia, Miravet, Móra la Nova, 

Móra d’Ebre, Benifallet, Xerta, Tivenys, 
Aldover, Tortosa, Amposta i l’Aldea. 
El riu europeu té un trajecte navega-
ble de centenars de quilòmetres (de 
2 a 3 hores en cotxe), tot incloent 84 
hotels, 84 establiments de turisme ru-
ral, i 21 càmpings. Compta també amb 
molts llocs d’interès turístic, amb una 
temporada que s’obre a la primavera 
i acaba a l’octubre. I a les principals 
poblacions, com Trèveris o Coblenz, 
són habituals els creuers fluvials de 
capacitat mitjana.

Primera aproximació
SERCOSA ha portat algunes perso-

nes a visitar el Mosel·la, però també 
ha treballat la qüestió de la navega-
bilitat pel riu Ebre. Va contractar una 
consultora externa que va visitar, mu-
nicipi a municipi, l’oferta fluvial real, 
per prendre nota al mateix temps del 
desig dels alcaldes i operadors de 
cada nucli urbà radiografiat.

Tortosa, monumental i fluvial
Tortosa, concreta l’informe de la 

consultora, seria el gran referent del 
turisme fluvial català i mediterrani, 
pel fet d’estar situada al bell mig del 
tram que va des de Campredó fins a 
Xerta. Complementaria la seua im-
pressionant oferta monumental amb 
la paisatgística i natural, des de la 
nova òptica fluvial. Amb un riu més 
elevat s’acabaria la mirada en picat 
(de dalt a baix) que es té ara mateix 
del riu, i s’evitaria la visió d’aigües es-
tancades i amb brutícia als dos cos-
tats del riu, perquè el manteniment 
de les lleres del riu tampoc és el punt 
fort de la CHE.

La Cambra de Comerç ja va dir en 
presentar el seu estudi sobre turisme 

fluvial, que Tortosa necessita una ma-
rina seca per ubicar-hi el seu port flu-
vial, on guardar les embarcacions, que 
ara atraquen a La Ràpita, a l’Ampolla. 
o a Deltebre. SERCOSA afegeix que el 
model a seguir seria el de la població 
de Schwebsingen (Luxemburg), que 
té un port fluvial de baix cost unes 
poques hectàrees terra endins, pan-
talans flotants (com la Marina de La 
Ràpita), i una rampa de formigó per a 
avarar embarcacions. 

Aquest port de Luxemburg està en-
voltat de talussos de terra per regular 
les avingudes i està vinculat a zones 
annexes per a activitats esportives 
i culturals d’ús públic. És un model 
sostenible i integrat en el paisatge, 
un molt bon exemple a seguir i, sens 
dubte, una gran oportunitat.

L’estudi de la consultora concreta 
ubicacions i propostes per a Tortosa:  
situa el port fluvial aigües avall del 
pont del Mil·lenari i com a segona 
opció, passat el pont del ferrocarril al 
marge dret. Al punt escollit s’obriria 
una bocana per accedir a la nova ma-
rina interior amb una dàrsena i canal 
d’accés, que també protegiria el nou 
port fluvial de les avingudes. Un cop 
fixada la zona, els dos marges del riu 
es podrien convertir en vials paisat-
gístics i de lleure, amb 5 i 11 quilò-
metres, respectivament. Esdevindria 
tot un luxe per als creixents amants 
del running i les passejades, i apor-
taria un millora de la qualitat de vida 
per a les persones.

La proposta inclou instal·lar embar-
cadors a Bítem, que a més té l’atractiu 
de tenir una illa fluvial, i a Campredó. 
En total hi hauria 9 pantalans al ter-
me municipal. I el bosc de ribera que 
quedaria afectat en uns centenars de 
metres per la construcció del port 
es compensaria construint una zona 
humida, amb finalitats no només pai-
satgístiques i mediambientals, sinó 
també pedagògiques. Es generaria al 

voltant del port fluvial un nou espai 
púbic de qualitat i amb valor afegit, 
accessible per a tothom.

El tram de la Ribera d’Ebre
A la comarca de la Ribera d’Ebre, és 

on més s’ha potenciat la navegació 
fluvial els últims anys, especialment 

per part del Consell Comarcal i alguns 
ajuntaments. L’estudi de SERCOSA no  
fa referència a tots els municipis,  
però si descriu com són i podrien ser 
els fronts fluvials d’alguns d’ells:

Flix té ja un ampli passeig fluvial, 
i una triple graderia per a vianants 
des d’on, a l’agost, se segueixen les 
tradicionals curses de pontones. Anti-
gament eren zones on s’hi llençaven 
deixalles. La recuperació per a l’ús 
turístic, esportiu i fluvial, convertiria 
la via en un dels municipis més sin-
gulars.

A Ascó, l’ajuntament ha fet una 
important inversió els últims anys, 
construint per compte propi una em-
barcació turística que funciona per 
encàrrec. El marge del riu inclou (a 
l’informe) una zona de vianants enjar-
dinada per protegir-se de la regressió 
que pateix, un aspecte que l’ajunta-
ment vol resoldre ampliant les seves 
actuacions per recuperar l’ús del riu.

A Garcia la construcció d’un assut 
per a la nova central hidroelèctrica 
generaria un passeig fluvial de cinc 
metres d’amplada i la recuperació de 
l’antiga illa rocosa actualment des-
apareguda. Hi hauria també un moll 
de major calat, la remodelació de la 
barcassa i un augment del nombre i 
millora de les condicions dels amar-
ratges, com a actuacions més desta-
cades.

En el cas de Móra la Nova es preveu 
un càmping per a caravanes vinculat 
a la sendera vora el riu, molt utilitza-
da pels veïns per caminar, i una ram-
pa per a embarcacions. En el cas de la 
capital, Móra d’Ebre, hi ha espai per 
ubicar un gran parc d’activitats cultu-
rals per mostrar la biodiversitat, a peu 
del castell, juntament amb un moll 
amb amarratges per a creuers fluvi-

als i una rampa d’avarada. Es tractaria 
de completar l’adequació de l’espai, 
ja prevista per l’ajuntament, i apostar 
també per habilitar un canal per a la 
iniciació en el piragüisme.

El cas de Xerta i Tivenys al Baix Ebre
Aquests dos municipis del Baix Ebre 

són un molt bon exemple a seguir 
perquè han construït ja una oferta 
turística fluvial a partir de l’històric 
assut en diagonal de més de 300 me-
tres, des d’on naixen els dos canals 
que reguen i donen riquesa a tot el 
Delta. Xerta té un pla d’usos lúdics i 
serveis vinculat a la navegació, i cal-
dria afegir-li una zona per avarar em-

barcacions basculants. Cal no oblidar 
que aquest assut ja té resclosa per al 
pas d’embarcacions i rampes per a la 
fauna piscícola, on a més es gaudeix 
del projecte Migratoebre, gestionat 
per l’IDECE amb fons europeus.

Però també Tivenys té una gran 
zona lúdica, molt visitada, vora el riu. I 
un bon projecte, projectat però encara 
no executat, amb un nou embarcador 
amb rampa per a avarar, al costat del 
càmping de caravanes, prop de l’assut. 
L’altre bon exemple és Benifallet, que 
ja té un front urbà adequat per al tu-
risme fluvial, amb una embarcació 
pròpia, el Benifalletenc, que s’impul-
saria molt més amb el nou assut.

La navegabilitat, avui
La pàgina web del Patronat de Tu-

risme de la Diputació de Tarragona, 
marca ‘Terres de l’Ebre’, ha reunit en 
una mateixa web l’oferta a dia d’avui 
en navegabilitat, juntament amb 
l’oferta fluvial i la marítima. Destaca 
l’oferta predominant, que és la nave-
gació fluvial en piragua, amb una de-
sena d’empreses operadores. Pel que 
fa a creuers, l’oferta es concentra a la 
desembocadura, i també existeix una 
oferta de “vaixells residència” d’una 
empresa a Riba-roja. 

L’opció d’embarcacions fluvials es 
completa amb els llaüts d’Ascó, Beni-
fallet i Tortosa, i les rutes que ofereix 
una empresa de la Fatarella, acompa-
nyada de l’app Wikiloc. Són indicadors 
que mostren aquest sector té futur, i 
més si es posen les condicions neces-
sàries per millorar la navegabilitat.

La majoria d’alcaldes dels 16 municipis 
ebrencs que banya el riu Ebre, han 
descrit a SERCOSA que sí volen 
més serveis als seus ports fluvials

Actualment l’oferta més 
àmplia de turisme fluvial 

és, segons la web del 
Patronat TE, la piragua 
oferta per una desena 

d’empreses locals

A la quinzena de ports 
fluvials aflorarien ports i 
embarcadors, un turisme 
de qualitat amb creuers
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La Cambra: “Elevar dos metres la làmina 
d’aigua seria el revulsiu de l’economia”

El Consell Econòmic i Social (CESTE) 
ja té aprovat el projecte “per unanimitat”

Sercosa renova la seva web 
i crea xarxes socials per 
informar del projecte

Sercosa fa un pas més per renovar la seva imatge, actualitzant la seva 
web (www.sercosa.cat) amb un disseny clar i modern per informar de 
totes les novetats del projecte i donar-li suport perquè sigui realitat.  

A més també s’han creat xarxes socials corporatives a Facebook i Twitter amb l’usuari     
@sercosacat per seguir tota l’actualitat de la companyia.

TOTA LA INFORMACIÓ A
WWW.SERCOSA.CAT

@sercosa.cat

SEGUEIX-NOS!

La Cambra Oficial de Comerç, In-
dústria i Navegació de Tortosa va pu-
blicar un estudi l’any 2007, apostant 
amb determinació per potenciar la 
navegabilitat del riu Ebre en el tram 
català, i convertir les Terres de l’Ebre 
en un referent del turisme fluvial. 

En l’estudi es proposava que calia 
elevar la làmina d’aigua del riu Ebre 
uns 2 metres més a tot el tram, a par-
tir de la construcció de tres assuts.  
L’estudi pretenia, ja llavors, generar 
debat davant la societat per obtenir 
el seu suport. 

Quantificava els costos de les obres 
complementàries per millorar el pro-
jecte de navegabilitat ja executat en 
40 milions d’euros, puntualitzant que 
era un plantejament “de màxims”, 
on es preveia la construcció de les 
següents 26 noves actuacions de mi-
llora: 8 embarcadors (1’4ME), 12 mi-
niports esportius (4,3ME), 2 ports es-
portius (7,2ME), i 5 ports tipus marina 
seca per guardar les embarcacions 
(26ME). Són unes inversions que la 
Cambra considerava que s’amortitza-
rien en 5 anys, gràcies a l’increment 
del PIB que generaria la nova nave-
gabilitat, amb la creació de 150 llocs 
de treball el primer any, i 855 en cinc 
anys, a més de l’increment de turistes.

L’estudi concloïa que el riu “és el 
revulsiu per avivar l’economia de les 
TE”, i subratllava que “el model és 
viable”. També deia que “la millor 
manera de protegir el riu és mitjan-
çant un aprofitament econòmic que 
faci indispensable el manteniment 
d’un riu en impecable estat”. I la for-
ma d’aconseguir-ho era, i és, apostar 
per un encadenament d’assuts per 
generar una làmina d’aigua constant, 
ja que a la vegada s’aconsegueix “una 
garantia de protecció ecològica  i me-
diambiental durant tot l’any”. 

Val a dir que “la part ecològica” 
ja constava llavors com un aspecte 
que l’estudi de la 
Cambra destaca-
va com un dels 
punts claus del 
projecte. Deia, per 
exemple, que la 
urbanització dels 
marges del riu en 
sortiria guanyant, 
tal com posteriorment ha succeït i 
s’ha demostrat als fronts fluvials de 
Deltebre i Sant Jaume d’Enveja, amb 
excel·lents resultats, tant pels ele-
ments integradors que s’han fet servir 
(troncs de fusta), com per l’ús públic 
massiu que s’ha fet de l’espai. 

Es proposaven tambémillores en 
salubritat i sanitàries, restaurant hà-
bitats per a un millor desenvolupa-
ment de la flora i la fauna de l’entorn. 
I a més a més, subratlla l’estudi, faria 
innecessaris “els dragatges continus 
i indiscriminats” que el govern de la 
Generalitat porta vint anys finançant.

Protecció i sediment    
L’estudi de la Cambra també es pro-

nuncia sobre dos temes que van apa-
rèixer durant el període d’al·legacions 
al projecte. Així, en relació als supo-
sats sediments que retindria un assut, 
subratlla el que és una evidència: la 

retenció és zero, 
perquè no es tracta 
d’un  embassament. 
Pel que fa al mol-
lusc bivalve que es 
troba al fons del riu 
Ebre, la margaritífe-
ra auriculària, que 
l’annex IV de la di-

rectiva europea d’espècies i vegetals 
obliga a protegir de forma estricta, la 
Cambra sí reclama que aquesta pro-
tecció sigui indispensable, una pro-
tecció que és assumida per l’empresa 
SERCOSA, i que ja va posar en pràcti-
ca al construir la central de Xerta. En 

aquella ocasió es va comprovar que 
de les 27.950 nàiades trobades (en 
una immersió feta per un equip de 
submarinistes i biòlegs), únicament 
van aparèixer 78 margaritífera auri-
culària, les quals van ser traslladades 
a un altre lloc del riu per a la seua 
supervivència.

 El ‘somni’ dels dos canals
L’estudi de 2007, que es pot consul-

tar encara a la pàgina web de la Cam-
bra, també inclou en el seu disseny la 
construcció de dos canals de navega-
ció per unir el riu Ebre amb el mar, 
el ja conegut des d’Amposta a Sant 
Carles de la Ràpita, i el de l’Aldea fins 
a l’Ampolla. “Un somni”, deia l’estudi, 
que podria ser realitat. 

La Cambra també posava en valor 
una dada important: no es reclamen 
ni diners ni inversions a l’administra-
ció, ja que la inversió en els assusts 
i les centrals son de caràcter privat i 
van a càrrec d’una empresa que lla-
vors ja portava més de deu anys insi-
sitint en què volia invertir.

L’únic que si és demanava a les ad-
ministracions era, en aquell moment, 
“claretat, seguretat jurídica i simpli-
ficació administrativa”, creant una 
finestreta única per al projecte.

Un estudi de la Cambra de 
Comerç va preveure 26 noves 
actuacions al riu, dos d’elles 

ports esportius

El valor de les obres a fer seria de 
40ME, però el retorn es xifrava 

en no menys de 8 milions d’euros 
anuals per augment d’activitat

La protecció del bivalve 
maragaretífera auriculària ja es 
va aplicar amb èxit, traslladant-
lo, al construir l’assut de Xerta

L’estudi incloïa navegar 
d’Amposta a La Ràpita, i de 

l’Aldea a l’Ampolla, amb 
2 canals per unir riu i mar

El 14 d’abril de l’any 2016 el llavors 
director de l’Institut per al Desenvo-
lupament de les Comarques de l’Ebre 
(IDECE), Joan Martín Masdeu, va en-
viar un certificat al president de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
(CHE) en aquell moment, Raimundo 
Lafuente, noticiant-li un acord pres 
per unanimitat al Consell Econòmic i 
Social de les Terres de l’Ebre (CESTE), 
el principal i màxim òrgan de consens 
de polítiques i estratègies a seguir 
que existeix.

El certificat li feia palès que en una 
reunió extraordinària del CESTE, cele-
brada el 18 de març de 2016, els dot-
ze membres d’aquest organisme van 
aprovar per unanimitat el projecte de 
SERCOSA per a l’ordenació i recupe-
ració del riu Ebre en el tram comprès 
entre Flix i Amposta, tot incloent la 
seua prolongació fins a Sant Carles 
de la Ràpita mitjançant la construcció 
d’un canal de navegació.

En quatre punts, els assistents van 
manifestar conèixer el projecte de 
construcció de tres nous assuts, que 
se sumarien als ja existents a Ascó i 
Xerta, els quals generarien una esta-
bilització de la làmina d’aigua del riu, 
un escalonat fixe dels marges del riu 
semblant als existents a altres rius 
europeus, per concloure que “cap 
d’aquestes obres ha d’influir negati-
vament en la regressió del delta de 

l’Ebre ni en la inundació de l’horta”.
Es manifesta també que el CESTE 

“té el màxim interès en què es pos-
sibiliti la definitiva ordenació paisat-
gística, ludicoesportiva i urbanística 
de tota la ribera”, i afegeix que tam-
bé desitja “la navegació esportiva de 
calat, al mateix temps que s’aprofita 
l’energia renovable hidroelèctrica”.

L’acord acaba demanant a la CHE 
que, “donava la vital importància per 
al desenvolupament turístic del nos-
tre territori”, se sol·licita “la resolució 
pertinent per donar efectivitat al pro-
jecte”. Es demana en definitiva que la 
CHE doni llum verda al projecte i el 
traslladi al ministeri, i que agrupi en 
un sol expedient els tres (un per cada 

assut) que en el seu dia es van pre-
sentar per separat.

L’acord el van signar els següents 
representants:

Josep Maria Franquet (indepen-
dent), president del CESTE i enginyer.

Joan Martí Masdeu (Junts), director 
de l’IDECE, advocat i exalcalde de La 
Ràpita.

Antoni Ferré Llop (PDeCAT), alcalde 
de La Pobla de Massaluca i vicepresi-
dent de l’IDECE.

Xavier Pallarés (Junts), Delegat del 
Govern en aquell moment, i ara direc-
tor de l’IDECE.

Rosanna Fatsini (ERC), llavors di-
rectora territorial de Benestar Social 
i Família en representació de la Ge-

neralitat.
Mercè Miralles (Junts), director ter-

ritorial d’Innovació, Universitats, Em-
presa i Ocupació, ara titular d’Econo-
mia.

Wifredo Miró, actualment màxim 
responsable estatal de temes de Medi 
Ambient per part d’UGT.

Moisés Fabra, representant d’UGT i 
exalcalde de Xerta.

Josep Casadó, en aquell moment de 
CCOO i actualment activista de dife-
rents plataformes socials.

David Queralt, en representació 
d’USOC.

Emili Castellà, en aquell moment 
representant de la patronal AECE.

Hilari Curto, en representació 
d’Unió de Pagesos.

Val a dir que el CESTE representa un 
total vint-i-una persones: 4 represen-
tants de la Generalitat de Catalunya, 
2 de l’ACM, 2 de la FCM, 4 d’organit-
zacions empresarials, 6 organitzaci-
ons sindicals, 1 de les cooperatives i 
1 de les confraries de pescadors. Esta 
considerat com “l’espai on afavorir el 
diàleg entre les administracions pú-
bliques, els sectors empresarials i els 
sectors sindicals, en totes aquelles 
qüestions que afecten al desenvolu-
pament socioeconòmic” de l’Ebre. 

Vista panoràmica de la ciutat de Tortosa, on ja fa catorze anys la Cambra de Comerç reclamava construir el principal port fluvial.

L’enginyer Josep Maria Franquet, president del CESTE.

LA CAMBRA: “Calen 
8 embarcadors, 
12 miniports 
esportius, dos 
de més grans i 5 
marines seques
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Qui són SERCOSA i FROM 
INVERSIONES ENERGÉTICAS?

INFORMACIÓ
DE

 L’EMPRESAJOSEP MARIA 
FRANQUET
Enginyer agrícola

Conegut intel·lectual 
tortosí, també director 
de la UNED i president del CETE, ha partici-
pat com a enginyer agrícola en la elaboració 
d’informes per reforçar el projecte dels as-
suts i el turisme fluvial que desglossa aquest 
DOSSIER. Un suport important d’una persona 
de perfil independent transversal.

JUAN ANTONIO 
DURO
Economista

El director de la Càtedra 
d’Economia de la URV, 
i autor del Pla Estratègic de les Terres de 
l’Ebre, sempre ha defensat que el riu Ebre 
és un actiu econòmic de primer nivell que 
el territori hauria de saber aprofitar per 
així contribuir al creixement econòmic i 
aconseguir un creixement de la població.

OLE THORSON i 
JORDI PARÉS
Autors del projecte

Els autors materials del 
projecte són dos engi-
nyers de Camins Canals i Ports escollits per 
SERCOSA per elaborar la documentació pre-
sentada a la CHE. I també han recorregut tots 
els municipis que banya el riu per determinar 
quin tipus de servei desitja cada municipi per 
fer créixer el turisme fluvial.

MIQUEL 
ALBACAR
Enginyer de canals

L’enginyer tortosí Miquel 
Albarcar, també regidor 
a l’Ajuntament de Tortosa per Ciutadans, ha 
participat amb els seus informes favorables 
del projecte de SERCOSA. Creu que la cons-
trucció dels tres assuts és un projecte molt 
interessant ja que la inversió inicial aportarà 
sinergies positives a l’economia local.

XAVIER 
PALLARÈS
Director IDECE

L’actual director de 
l’IDECE, fins fa molt poc 
Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre (i 
membre de Junts per Catalunya), ha estat 
sempre un ferm defensor del projecte, i ho 
continua sent. Ha estat qui més ha pressionat 
al Govern de Barcelona i a la CHE, fins el 
moment sense l’èxit esperat.

MERCÈ
MIRALLES
Directora TT Economia 

L’actual molts anys 
membre del Govern 
ebrenc (també va ser Delegada), és un altre 
exemple del suport al projecte. Membre de 
Junts per Catalunya, va votar-hi a favor l’any 
2016 en el marc del CESTE, i és clarament 
favorable a combinar assuts i energia. 

ROSANNA     
FATSINI
Ex-Director BS

L’ampostina Rosanna 
Fatsini, d’ERC, va votar 
a favor del projecte de SERCOSA quan era 
directora territorial de Benestar Social i 
membre del CESTE. De la mateixa formació, 
l’actual alcalde de Xerta Roger Avinyó, coneix 
bé l’aportació de l’assut i central hidroelèctri-
ca al seu municipi.

ANTONI FERRÉ
Alcalde i director 
C. Navegabilitat 

L’alcalde de la Pobla de 
Massaluca (PDECAT) 
també va votar mani-
festar el seu vot favorable dins del CESTE. 
Era en aquell moment el president de la 
Comissió de Navegabilitat que, a priori, és 
l’organisme directament responsable de la 
gestió de l’actual projecte impulsat i finançat 
per propi Govern de la Generalitat.

FRANCESC 
FAIGES
President Cambra 

La Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de 
Tortosa, actualment presidida per l’empresari 
tortosí del sector oleícola, Francesc Faiges, 
ha estat en tot moment un pilar que ha 
ajudat a que SERCOSA continua apostant pel 
territori, al ser indubtable que compta amb el 
seu suport

VÍCTOR    
BRUNET
Membre PIMEC

També l’entitat que 
representat la petita i 
mitjana empresa, impulsada al Montsià per 
l’empresari rapitenc, i a la vegada president 
del Club Nàutic de La Ràpita, rema a favor de 
què la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, i 
en última instància el MITECO, acabi trami-
tant i aprovant el projecte.

MARIA JOSÉ 
FERNÀNDEZ
Presidenta AECE

També la patronal, com 
a la Cambra, les desenes 
de components de les respectives juntes 
directives d’empresaris i comerciants (menuts 
i grans), coincideixen en l’evidència que una 
inversió d’aquestes característiques és un 
clar benefici per als 180.000 habitants del 
territori.

JOSÉ MARIA  
CHAVARRÍA
Empresari

L’exvicepresident de 
la Cambra, i també 
president del Club de Rem de Tortosa 
(una entitat que pot beneficiar-se molt 
d’una elevació de la làmina d’aigua al riu 
quan passa per la ciutat), n’és un fervorós 
defensor, ja que de fet va impulsar l’estudi 
de la Cambra que va avaluar en 40ME les 
inversions per millorar la navegabilitat.

WILFREDO  
MIRÓ
UGT estatal

L’històric representant 
d’UGT a les Terres de 
l’Ebre ja va votar a favor del projecte en el 
marc de la reunió del CESTE l’any 2016. Però 
ara el seu suport té encara molt més valor 
al ser el representant del sindicat majoritari 
a nivell estatal, precisament per a temes de 
Medi Ambient.

HILARI         
CURTO
Unió de Pagesos

El representant del 
sindicat agrari Unió 
de Pagesos, amb el vot també favorable en 
el mateix escenari del Consell Econòmic 
i Social, fa palès que el sector econòmic 
socialment més determinant per a l’economia 
de les 4 comarques de l’Ebre també s’apunta 
al nou projecte de turisme fluvial.

JOSEP            
CASADÓ
CCOO i activista

L’exsecretari de Comissi-
ons Obreres, persona de 
criteri i de la Ribera d’Ebre, també ha votat 
a favor del projecte. Ha estat un suport im-
portant que confirma l’opinió favorable dels 
sindicats, i que a més prové d’una persona 
que també és un activista social, membre de 
diverses plataformes ciutadanes.

DAVID      
QUERALT
Representant USOC
Finalment el represen-
tant de la Unió Sindical 
Obrera de Catalunya 
tanca el cercle del clar suport de tots els 
sindicats, en últim extrem representant dels 
treballadors, tal i com es va fer palès en la 
reunió tant comentada del CESTE. Em-
presaris, sindicats i institucions són suports 
decisius que necessàriament la CHE haurà 
d’escoltar.

RAMON PUIG i 
ANTONIO NADAL
Autors del projecte

També apareixen als 
crèdits del document 
on SERCOSA explica les característiques del 
que vol dur a terme. Entre la documentació 
inicial, i la que s’ha anat ampliant amb els 
anys, cap aspecte tècnic queda desasistit. I 
cal esperar que quan s’entre en la fase cons-
tructiva, els tècnics tornaran a tenir el màxim 
protagonisme.

LLUÍS 
GARCIA
Empresari hostaleria

L’històric restaurador 
que ha dinamitzat el 
delta de l’Ebre els últims 30 anys, participant 
també de l’associacionisme en el sector 
turístic, és un ferm partidari de la innovació 
empresarial combinant l’oferta tradicional 
amb la dels nous actius diferenciadors que 
només el territori de l’Ebre pot oferir.

JUANI         
PIÑANA
Dirigent hostaleria

La nova presidenta de 
l’Associació d’Empresaris 
de l’Hostaleria, també veïna de l’Ampolla (un 
municipi mariner bon coneixedor del sector 
dels esports nàutics), aposta clarament per 
aquest model de creixement econòmic que a 
més vincularia el riu i el mar, retroalimentant 
el seu desenvolupament.

CONSENS TRANSVERSAL        Per vincular energia i turisme fluvial

AGRAÏMENT    
DE SERCOSA
Al suport desinteressat

Les persones que apa-
reixen han manifestat el 
seu suport en el passat de forma desinteres-
sada, posició que SERCOSA vol agrair.
Un agraïment que serà més gran si aquest 
suport creix a partir d’ara i es fa explícit, com 
l’empresa demana fer omplint el qüestio-
nari que s’ha preparat per a l’ocasió (veure 
contraportada).

TÈCNICS SOLVENTS UNIVERSITAT I MÉS SECTORSEMPRESARISGOVERN EBRENC SINDICATS
per a la fase d’avantprojecte OK de totes les formacions AECE i Cambra, tots d’acord remant en la mateixa direcció també a favor del projecte

SERCOSA és l’empresa creada 
per dur a terme els projectes que 
afecten les Terres de l’Ebre. El 
seu nom sorgeix de les inicials 
de l’entitat: Societat General de 
Col·lectivitats, S.A. 

El projecte ebrenc tècnicament 
es diu “Remodelació i Ordenació 
del Riu Ebre i el seu entorn”, i 
es justifica així: “El tram del riu 
que es vol ordenar està subjecte 
a fortes variacions de cabal, amb 
una mitjana de 400 m3/s, els 
quals, a l’època d’estiatge, des-
cendeixen a menys de 100 m3/s 
(amb un mínim de 12 m3/s el 
29-08-1962)”.

Quan els cabals són alts, l’úni-
ca cosa que es pot fer és prote-
gir els marges contra possibles 
inundacions, però quan són molt 
baixos, el riu és inutilitzable per 
a la majoria d’activitats. 

Per a corregir aquest fet, la 
solució passa per construir al 
riu diferents estructures (els 
assuts fluents) i estabilitzar-lo, 

amb les mínimes afectaci-
ons, d’acord a un pla de pro-
tecció ambiental si s’escau. 

ALTRES HIDROELÈCTRIQUES 
en funcionament són: La Zaida, 
Pina, Villa Los Àngeles, Torto, 
Logroño, Sardon Bajo, Tudela, 
Castellas, La Ribera, Mendava, 
Gelsa, Alos, Quintana del Puente, 
La Flecha, Monasterio, Bocos de 
Duero, la Isabela i també la més 
coneguda de Xerta-Tivenys, des 
d’on parteixen els dos canals de 
reg del delta.

FROM INVERSIONES ENER-
GÉTICAS, S.L. és una companyia 
especialitzada en energies re-
novables i de desenvolupament 
sostenible. La seva activitat 
principal és la construcció i ex-

plotació de plantes d’energia 
hidroelèctrica, venent, poste-
riorment, la producció a les 
xarxes nacionals de distribució 
d’electricitat de diferents països.  
Fins a la data, les promocions de 
la companyia, només a Espanya, 
són: 19 centrals construïdes, 4 en 
construcció i 74 amb el projecte 
tècnic acabat i que es troben en 
procés d’autorització administra-
tiva. I també opera a Àfrica, Sud 
Amèrica, Centre Amèrica, Sudest 
d’Àsia i a l’Europa de l’Est. FROM 
porta a terme tots els seus pro-
jectes amb les màximes garanti-
es per a la preservació del medi 
ambient. Per aquesta raó obté 
per a cada un dels seus projec-
tes la Norma de estàndards medi 
ambientals ISO 14001:1996.

WWW.SERCOSA.CAT és l’adre-
ça del nou web corporatiu que 
l’empresa SERCOSA posa en mar-
xa a la xarxa per tal que actuï 
com un portal de la transparèn-
cia, que els promotors volen que 

caracteritzi el projecte. Hi haurà 
àmplia informació del projecte i 
actualitzacions de les novetats 
que s’aniran produït durant les 
pròximes setmanes i mesos, en 
els que es preveu força nove-

tats interessants. Cal estacar que 
també apareixerà el manifest i 
la butlleta de suport, a partir del 
qual els ciutadans podran recol-
zar el projecte des d’un punt de 
vista participatiu.

La central hidroelèctrica de Xerta, construïda per l’empresa, té una elevada qualitat constructiva.

Imatge corporativa de FROM INVERSIONES ENERGÉTICAS
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L’ENTREVISTA AL DELEGAT

“La Via Blava cohesionarà 
definitivament el territori, 
fent del riu Ebre un eix, 
com ho ha fet la Via Verda”

“Si el territori acompanya a SERCOSA en la reclamació la CHE no tindrà més remei que tramitar-ho”

L’ENTREVISTA AL DELEGAT

PREGUNTA: Porta molts anys presentant a molta 
gent del projecte SERCOSA. Quin balanç fa?

RESPOSTA: La gran majoria d’interlocutors el 
reben positivament. Per exemple, els dirigents 
dels diferents partits polítics, sempre s’han posici-
onat dient que hi estan d’acord, i han signat fins i 
tot cartes de suport com a càrrecs executius. 

I el mateix quan he parlat amb els sindicats, les 
organitzacions empresarials o el món universi-
tari. El retorn al projecte SERCOSA sempre ha 
estat d’estar-hi clarament d’acord. Sóc d’aquí i 
per això dic que pocs projectes d’aquesta en-
vergadura han reunit tanta unanimitat.

Sense anar més lluny, el del Consell Econò-
mic i Social de les Terres de l’Ebre, l’òrgan prin-
cipal de consens per a aquest tipus d’actuaci-
ons, nascut de l’IDECE precisament per a expressar 
i fer palesa quina és l’opinió de tot el territori en 
determinats temes, ho va aprovar per unanimitat.  
Més no es pot demanar, ja que estem parlant de 
l’ens on estan presents tots els representants po-
lítics, econòmics i socials de les quatre comarques 
de l’Ebre.

P: L’any 2007 la Cambra de Comerç de Tortosa tam-
bé va reclamar la inversió. El suport es manté?

R: Sí. Estem contents de què moltes administra-
cions locals, comarcals, i les entitats socioeconò-
miques, ens hagin donat suport. Ara volem posar 
en valor tots aquests suports, ampliar-los si cal, 

i reiterar-los si és necessari, per a fer-los servir a 
l’hora d’impulsar plegats una inversió que seria 
molt valuosa per al territori.

P: A què atribueix tants anys d’espera?
R:  Sempre hem anat de cara i hem parlat amb 

tothom obertament. Som transparents i no ens 
hem negat mai a parlar amb ningú perquè estem 
convençuts que el projecte és bo. El motiu pel qual 
han passat els anys sense passar a l’acció és que, 
certament, també hi ha hagut algun retorn negatiu 
en forma de silenci administratiu contra el que no 
hem volgut posicionar-nos, almenys fins ara. M’es-
tic referint al Ministeri de Transició Ecològica i la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). 

Hi ha una dada certa que és inexplicable: uns 

projectes de centrals hidroelèctriques presentats 
l’any 1997 van haver d’esperar disset anys, fins l’any 
2014, per tal que les autoritats competents rebessin 
presencialment els promotors d’uns projectes tan 
importants. Si aquests projectes s’haguessin tingut 
que materialitzar a la comunitat veïna de l’Aragó, 
hauria passat el mateix? Em pregunto si la CHE 
hauria actuat igual...

I en aquest retorn negatiu també posaria a la 
Generalitat, que si bé no té competències en la 
gestió del tram final del riu, cosa que d’altra banda 
considero molt greu, va realitzar informes no po-
sitius sobre els projectes a l’entorn de l’any 2000.

Val a dir però que els darrers anys la seva posició 
ja ha canviat, malgrat que encara hi podria haver 
tècnics que no veuen clar algun determinat as-
pecte i podrien posar traves, emparant-se en una 
suposada posició contrària del territori que ara vo-
lem esbandir. Una cosa és que hi hagi sectors mi-
noritaris que posen alguna objecció, i l’altra, l’opi-
nió majoritària del territori que ara hem de tornar 
a posar en valor tots plegats.

P: Com s’explica l’actuació de la CHE?
R: Pensa en clau d’Aragó. La CHE té els avantpro-

jectes des de l’any 1997 i l’únic que hauria hagut 
que fer és enviar un informe, no vinculant, al Mi-
nisteri, per a que en última instància sigui aquest 
qui doni la concessió, o no. Però sempre de forma 

argumentada, la qual cosa et dona opció a rea-
daptar el projecte o a respondre a la resolució. 
Pel que ens afecta a nosaltres, podem dir que sí 
hem passat tots els tràmits administratius cor-
responents, tot i que a la pràctica ens ha servit 
de poca cosa perquè no hem obtingut resposta 
del Ministeri.

Davant d’aquest bloqueig, estem convençuts 
de què, si el territori també ho reclama, tenim 

una nova oportunitat, i més força encara, perquè la 
CHE no tingui més remei que tramitar-ho, i que fi-
nalment el Ministeri s’hi pronunciï. Per això creiem 
que és un objectiu de tots carregar-nos de raons 
per resoldre aquesta paràlisi d’una inversió molt 
important per a totes les parts.

I de retruc, també podem aconseguir que el Go-
vern de la Generalitat tingui més raons per su-
mar-se al que hauria de ser un clam, fins aconse-
guir el desenllaç desitjat.

P: I quina és ara l’estratègia a seguir?
R: La novetat és que ara volem posar en valor, si 

Hem patit silenci administratiu.
Em pregunto què hauria passat 
si els projectes s’haguessin 
de fer a Aragó enlloc de a 
Catalunya

La làmina d’aigua per a un 
Ebre navegable com els 
rius europeus ens unirà 
com L’Eix de l’Ebre

JOAQUIM VALLÉS, delegat de SERCOSA a les Terres de l’Ebre

Demanem a tothom que vulgui 
donar suport, que ompli el 
formulari que trobarà a la 
web www.sercosa.cat

El dia que la llum verda s’hagi 
aconseguit em posaré a 
treballar per demostrar 
que tot el que he explicat 
durant anys és possible

cal més obertament, tots els aspectes positius que 
té el projecte per al territori. Volem que la gent 
conegui al detall què és això del projecte SERCO-
SA, i per això ens obrim a tothom amb aquesta 
campanya de divulgació. 

Cal analitzar les qüestions mediambien-
tals? Doncs fem-ho. Tots sabem a aquestes al-
çades que la producció d’energies renovables 
ja és i serà vital i necessària, si volem mante-
nir el nostre planeta. Cada dia més gent i més 
països ho tenen més clar.  Nosaltres podem pro-

duir energia renovable mitjançant centrals hidro-
elèctriques, que és una de les maneres més ecolò-
giques per generar energia renovable. 

Una vegada explicat això al màxim i tant a fons 
com segui necessari, també podem parlar d’altres 
factors mediambientals. Les tres minicentrals que 
vol construir SERCOSA de fa anys al tram català 
del riu Ebre van sempre lligades a mesures ambi-
entals com la neteja de vores del riu, la retirada de 
totes les deixalles que tanta mala imatge donen, 
o contribuir a resoldre i reduir el problema de la 
mosca negra, entre d’altres patologies del riu. O 
crear espais de formació mediambiental.

Però a la vegada cal valorar un tema no menor: la 
gran millora econòmica que suposa per al territori 
les derivades del projecte. La Cambra de Comerç 
de Tortosa va fer un estudi en què es quantificava 
en uns 8ME l’augment de la facturació dels sectors 
afectats durant els primers anys, i amb més aug-
ment de negoci els anys posteriors. A més a més, 
aquestes inversions aniran acompanyades del clar 
augment de mà d’obra, a banda del personal ne-
cessari per a les empreses vinculades. 

 
P: ¿Com a ebrenc, valori allò que considera més im-

portant del projecte?
R: Crec que hi ha dos qüestions molt importants. 

Una, la producció d’energia renovable. I després 
destacaria l’activació d’un nou eix, la nova Via Bla-
va. Tenim la Via Verda que cada cop reuneix a més 
persones i més negocis. I les Terres de l’Ebre és 
l´únic lloc a Catalunya que podem fer i practicar 
el turisme fluvial al llarg d’un trajecte de desenes 
de quilòmetres. Estic convençut que aquest turis-
me fluvial encara unirà més les quatre comarques 
ebrenques, ja que el riu és el nostre element de 
cohesió per excel·lència, i actuarà com l’Eix de l’E-

bre, la C12. La Via Blava generarà grans oportuni-
tats de negoci i també generarà més relació entre 
les Terres de l’Ebre.

Però clar, s’han de posar les bases, i aquestes, 
com ho tenen els països europeus, passen per ac-
ceptar que és necessari elevar la làmina de l’aigua 
per aconseguir una navegació estable i de garanti-
es, amb una temporada turística llarga almenys de 
març a octubre, com el riu Mosel·la.

P: La producció d’energia hidroelèctrica, en el con-
text d’un territori que ja produeix molta energia, com 
encaixa?

R: Encaixa perfectament perquè l’energia hi-
dràulica és la més ecològica de les energies. I 
aquí, m’agradaria fer una petita reflexió.   S’ha de 
diferenciar entre preses i assuts fluents. Les pre-
ses tenen capacitat de retenir l’aigua (cas de Me-
quinensa), però els assuts fluents no tenen aques-
ta capacitat, com es demostra per exemple en el 
cas de l’assut de Xerta, un assut fet fa molts anys i 
que permet, per altra part, el creixement econòmic 

de Delta gràcies a la construcció dels dos canals 
de reg, el de l’esquerra i el de la dreta. També per-
met generar electricitat, o navegar perfectament 
aigües amunt.

P: Està SERCOSA preparada per tirar endavant el 
projecte de forma immediata?

R: Us puc assegurar que SERCOSA fa 25 anys 
que està preparada per tirar endavant el projecte. 
A més, si després de 25 anys defensem els benefi-
cis d’aquest projecte és que sempre ho hem volgut 
tirar endavant.

Joaquim Vallés, delegat de l’empresa a l’Ebre.

Seu de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a Saragossa, on estan els expedients que cal desencallar.               
Foto: Viquipèdia
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En referència al projecte de SERCOSA per a l’ordenació i recuperació del Riu Ebre, en el tram 
comprès entre Flix i Amposta, MANIFESTO el meu recolzament tan a títol particular com, si 

s’escau, de l’entitat que represento, pels següents motius:

MANIFEST

SIGNATURA DE SUPORT AL PROJECTE

FES-NOS SUPORT!

La Via Blava De l’Ebre
El nou projecte sostenible per reactivar l’economia del territori

signa el manifest a  www.sercosa.cat/suport

Catalunya té l’objectiu que al 2030, el 50% de tot el consum final 
d’energia ha de tenir un origen renovable per a reduir els efectes del 
canvi climàtic, i en aquest sentit el futur sostenible és el camí únic per 
millorar la qualitat de vida i el futur del nostre Planeta. 

Els projectes de SERCOSA plantegen la construcció de tres centrals 
hidroelèctriques a Tortosa, Benifallet i Garcia. Considerem compatible 
i sostenible el projecte perquè permet la producció d’energia neta, 
d’energia hidroelèctrica, l’energia més ecològica de les renovables. 
D’aquesta manera es pot contribuir a augmentar l’origen renovable 
de les energies.

Així mateix, les centrals hidroelèctriques projectades s’ubicaran so-
bre assuts fluents que no provoquen cap retenció d’aigües ni de sedi-
ments. Els projectes són d’assuts fluents, no preses. Per tant, d’aquesta 
manera, no provoquen cap dany substancial sobre la vida natural del 
riu Ebre.

Manifesto també que sóc coneixedor i partidari que el conjunt dels 
assuts elevarien l’alçada de la làmina d’aigua del riu, circumstància 
que aporta un esglaonament i fixació dels marges del riu Ebre. Això 
podria aportar importants beneficis al territori com ja passa en l’actua 
l’assut de Xerta-Tivenys, el qual genera una rica productivitat agrícola 
i pesquera al delta.

Per altra banda, també possibilitaria l’ordenació paisatgística, lúdica, 
esportiva i urbanística de tota la ribera,  a més de la navegació espor-

tiva i turística d’un calat superior a l’actual, generant un estalvi consi-
derable a l’erari públic perquè es podria reduir, i fins i tot eliminar, la 
despesa que suposa el dragat del riu.

En relació al creixement econòmic de les TE, significaria un pas de 
gegant, ja que permetria una forta aposta pel turisme fluvial, essent 
l’única zona de Catalunya on es pot posar en marxa aquest tipus d’ac-
tivitat. Es podran crear molts negocis vinculats al turisme fluvial, ge-
nerant molts llocs de treball. A més a més, les quatre comarques de 
l’Ebre esdevindrien un referent en l’àmbit fluvial.

És per tot això exposat que signem aquest manifest, a l’espera que 
es procedeixi, sense més dilació, per part de la CHE, a la RESOLUCIÓ 
pertinent per a donar efectivitat al Projecte, atorgant-li la necessària 
unitat mitjançant la unificació, en un sol expedient, dels tres que en 
el seu dia van ser tramitats per separat, i enviar-los al Ministeri de 
Transició Ecològica per a la seva concessió:

 -  Tortosa, expedient 97 - A - 21
 -  Benifallet/Miravet, expedient 97 - A - 22
 -  Garcia, expedient 97 - A - 23
Cal recordar també que aquests projectes han tingut, durant aquests 

anys, el suport de la majoria d’ajuntaments ebrencs, dels consells co-
marcals, d’entitats socioeconòmiques, d’universitats, etc., és a dir, que 
el Projecte compta amb el suport del territori de les TE.

I perquè així consti, signo en nom propi, o en el de l’entitat que 
represento, la següent butlleta, coneixent que aquest suport serà tras-
lladat a totes les Administracions implicades.

Terres de l’Ebre, 2 de desembre de 2021

A) Des d’un punt de vista ecològic

B) Des d’un punt de vista socioeconòmic
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