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1. Introducció
El projecte TRivers contribueix a l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua als Rius Temporals
mitjançant el desenvolupament d’eines per a l’avaluació de l’estat ecològic d’aquests rius. En aquest
context es desenvolupa un procés de participació pública que busca completar el desenvolupament
d’aquestes eines i millorar-ne la seva implementació. Concretament, el procés participatiu de
TRivers té per objectius obrir un debat sobre l'estat dels rius temporals, millorar la diagnosi dels rius
temporals, i realitzar una proposta de mesures per a la conservació i/o millora dels rius temporals.
El projecte TRivers ha realitzat una diagnosi a un total de 24 masses d’aigua distribuïdes en tres
demarcacions hidrogràfiques: Conques internes de Catalunya, Conca de l’Ebre, i Conca del Xúquer.
Seguint criteris geogràfics i administratius s’han agrupat aquestes masses d’aigua en 6 àmbits de
participació (veure annex IV). En cada àmbit s’estan portant a terme sessions presencials de
diagnosi i mesures. Els resultats del procés s’enviaran als participants i es publicaran a la web del
projecte.
Aquest document presenta els resultats del taller de mesures que té per objectius fer aportacions a les
mesures previstes en la planificació hidrològica oficial, valorar l’eficàcia d’aquestes mesures en
diferents escenaris de futur, i explorar quines d’aquestes mesures contribuirien a preservar els serveis
ecosistèmics prioritzats al primer taller. Concretament es presenten els resultats del taller de mesures
de l’àmbit de participació 5 (annex IV). El taller es va centrar en el riu Sénia, en tant que era el riu
sobre el què els participants tenien més coneixement.

2. Assistents
El taller estava obert al públic en general, tot i que l’esforç de difusió es va centrar en parts
interessades, especialment en les que havien assistit al primer taller. La invitació es va distribuir a
través de diferents mitjans: correu electrònic, whatsapp i SMS, web Trivers (annex I). Paral·lelament
a través de l’ajuntament es va fer difusió del cartell al web i ‘ebando’. A continuació es presenta el
llistat d’assistents al taller, els representants de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (lila), i els
membres de l’equip TRivers que hi van participar (en verd).
Nom
Ester
Jordi
Xelo
César
Maru
Fernando
Anna
Víctor
Bertomeu
Joan
Sara
Rosa
Mamen
Iraima
Alba

Cognom
Segura
Domènech
Neri
Garcia
Ballester
Ballester
Gimeno
Gimeno
Carbó
Moisès
Jiménez
Vega
Regidor
Verkaik
Ballester

Entitat
Particular
Particular
Particular
ACA
Particular
Particular
Ajuntament de la Sénia
Particular
Particular
Ajuntament de la Sénia
Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Tragsatec
CHX
UB Trivers
UB Trivers
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3. Dinàmica
La reunió es va iniciar amb una benvinguda i presentació dels objectius i programa del taller. A
continuació les representants de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) varen fer una
presentació en la que es va introduir la diagnosi al Pla Hidrològic de la Conca del Xúquer (PHCX) i
les mesures associades a les diferents masses d’aigua de l’àmbit 5, tot i que especialment centrades al
riu Sénia. Sobre aquesta presentació es va demanar als participants que es validés la diagnosi i
l’esquema del riu que s’havia construït a partir de visites de camp (veure diapositiva 21 a l’annex
III).

Fotografia 1:Presentació de diagnosi i mesures al PHCX

A continuació es varen fer algunes apreciacions a la diagnosi i es va demanar als assistents que
identifiquessin possibles matisos a les mesures previstes o mesures complementàries a les ja
presentades. Aquestes aportacions es van realitzar en petits grups, i es van anar anotant en fitxes de
mesures (targetes blaves) i agrupant per temàtiques (fotografies 2 i 3). Les propostes de mesures es
van presentar en plenari i contrastar amb les idees principals del taller de diagnosi per tal d’assegurar
que els problemes identificats tenien mesures associades.

Fotografia 2: Elaboració de fitxes de mesures
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Fotografia 3: Fitxes de mesures agrupades per temàtiques

A continuació, es van recordar els factors potencials d’empitjorament de l’estat ecològic dels rius
temporals que es van identificar a la sessió de diagnosi (fotografia 4, targetes taronja). Es va demanar
que es relacionessin les mesures identificades anteriorment amb els factors d’empitjorament, tenint
en compte el grau d’importància de la mesura per pal·liar el factor en qüestió, podent esser grau 1
(molt important), o grau 2 (important). L’exercici es va realitzar traçant una línea entre mesures i
factors i identificant el pes (1 o 2).
D’aquesta manera es buscava contrastar si les mesures identificades per a la situació actual servien
també per a escenaris de futur potencials (factors empitjorament). En el cas de que hi hagués algun
factor no associat a cap mesura es va donar la possibilitat d’afegir noves mesures.

Fotografia 4: Construcció del diagrama de factors i mesures.

Finalment vàrem seguir amb la pràctica exploratòria sobre ‘serveis ecosistèmics’ utilitzant els serveis
ecosistèmics més utilitzats pels participants, que s’havien identificat al taller de diagnosi. L’objectiu
de la dinàmica era veure en quin grau les mesures identificades podien contribuir a la conservació
dels serveis ecosistèmics dels rius temporals de l’àmbit 5.
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4. Presentació dels objectius del taller i mesures oficials planificades
A l’inici del taller es va contextualitzar la trobada en el marc del projecte TRivers i es van presentar
els objectius del taller:
•

Obrir un debat sobre mesures per aconseguir el bon estat ecològic dels rius temporals.

•

Revisar les mesures previstes a la planificació i identificar noves mesures no previstes i
necessàries.

•

Relacionar les mesures identificades amb escenaris de futur i serveis ecosistèmics.

A continuació les representants de la CHX van presentar una síntesi del PHCX (veure annex III per a
major detall), la diagnosi i les mesures previstes per les masses d’aigua de l’àmbit de participació
corresponent. A continuació es mostra un resum del que es va presentar sobre el riu Sénia, en tant
que és on es va centrar el debat:
•

La massa d’aigua 01.03. des de l’embassament d’Ulldecona fins a la Sénia s’ha considerat
com a riu permanent. No assoleix el bon estat per indicador d’ictiofauna (IBI-J), per
presència d’espècies al·lòctones. Tot i així l’indicador IBI-J presenta molta incertesa, i
existeixen poques campanyes de mostreig.
‐

•

Mesures: S’està treballant en la determinació d’indicadors d’ictiofauna més fiables en
quan a resultats (en curs), i s’identifica la necessitat de major número de campanyes
de mostreig (pendent).

Les masses d’aigua 01.04. i 01.05. aigües avall de la Sénia s’han considerat riu temporal.
Són masses d’aigua Sense Aigua al Mostreig (SAM) i s’ha avaluat el seu estat en base a
pressions. No assoleixen el bon estat. Aigües avall d’Ulldecona les principals pressions són
d’alteració hidrològica en diferents punts, principalment aigües avall de l’assut de Martinet.
També existeixen pressions per abocaments associades a l’EDAR d’Ulldecona i l’EDAR dels
Rajolars, no existint pressió per abocament industrial.
‐

Mesures: Respecte a l’alteració hidrològica, la CHX està a punt d’iniciar els treballs
de determinació de cabals ecològics en aquest tram. Els resultats d’aquest estudi
determinaran els punts de control necessaris i els cabals ecològics associats que
assegurin el bon estat de les masses d’aigua. En relació a l’EDAR d’Ulldecona,
l’ACA ha portat a terme mesures de reposició i manteniment que finalitzarà en breu i
permetran adequar els seus abocaments.

5. Resultats
A continuació es presenta un resum dels resultats del debat sobre els tres eixos clau del taller: les
mesures per a la situació actual, eficàcia de les mesures en funció de diferents escenaris, i eficàcia de
les mesures per a la conservació dels serveis ecosistèmics.
De cada mesura es va recollir el títol, una breu descripció, qui es considera que haurien de ser els
responsables de la implementació i el grau de viabilitat de la proposta.

5.1.

Mesures per al present (curt termini)
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Codi
Títol
M1 Compliment dels
cabals ecològics

Descripció
Responsables
Segons el PHCX són 90l/s des del pantà fins a la Peixera de les cases. CHJ
Es demana que aquest cabal es prioritzi davant altres usos, ja que ara
mateix no es creu que s’estigui complint.
Actualment els punts de control de cabal no són els adequats, es
podrien posar als assuts. S’hauria de mantenir cabal ecològic al
menys fins a la Tanca.
Comprovar que les captacions són reals. S’hauria d’establir un
CHJ/ACA
control de totes les extraccions d’aigua al llarg del riu. Es percep que
hi ha extraccions il·legals i excessos de captació.
L’ús s’ha de restringir als concessionaris (que no es permeti compraventa d’aigua). A l’actualitat no s’utilitzen pel que estan previstes.
Complir temporalitat.

M2

Revisió de
concessions
d’aigua

M3

Control
d’abocaments

Fer inspeccions pel control d’abocaments de deixalles, runes i
residuals d’habitatges i càmpings (p.ex. fer seguiment de les aigües
residuals del Molí l’Abat 1 i 2)

CHJ

M4

M6

Sensibilització

Controlar i eradicar les espècies invasores com el cranc roig i la
canya. (p.ex. a la zona de la Peixera).
Fer actuacions periòdiques de neteja/manteniment per millorar la
circulació de l’aigua i adequació del bosc de ribera.
Promoure l’ús social del riu (p.ex. lleure, pastoreig, manteniment
espècies ribera...)
Programes de sensibilització amb usuaris en general i escoles.
Educació ambiental sobre el riu, sortides de camp, panells
informatius, etc.

CHJ i ACA

M5

Control d’espècies
invasores
Gestió de la
vegetació de
ribera

8

CHJ, ajuntament,
entitats de
custòdia

Viabilitat
És difícil que es prioritzi davant altres
usos.

És obligatori i hauria de ser viable.
La revisió de concessions té dificultats
administratives.
Es pot produir un conflicte amb els
concessionaris.
El control de captacions il·legals és
molt complicat.
És costós econòmicament.
Hi poden intervenir diferents
administracions. Dificultats de
coordinació i assumpció de
responsabilitats.
No se sap les cases que hi ha, no es
demanen sol·licituds de llicència.
Manca de recursos per poder fer
aquestes actuacions.
És viable però si hi ha voluntat per
part de tots els potencials implicats.

Administracions, Són necessaris recursos econòmics.
centres educatius,
ajuntaments,
centres
excursionistes...
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5.2.

Mesures per diferents escenaris de futur

Com s’ha dit, el debat d’escenaris de futur es va portar a terme sobre els diferents factors potencials
d’empitjorament l’estat ecològic dels rius temporals en el futur. Els factors identificats al taller de
diagnosi són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Codi: F1. Augment de la temperatura i episodis de sequera degut al canvi climàtic.
Codi: F2. Absència de campanyes de sensibilització.
Codi: F3. Augment de la contaminació de l’aigua.
Codi: F4. Manca de manteniment/seguiment.
Codi: F5. Disminució del compromís de l’Administració Pública.
Codi: F6. Disminució de l’ús social del riu (menys manteniment).
Codi: F7. Augment d’afluència de gent al riu.
Codi: F8. Augment d’espècies exòtiques invasores.

A partir d’aquests factors es va demanar que s’identifiqués en quin grau (1=molt eficaç, 2=eficaç) les
mesures identificades serien eficaces per pal·liar els possibles factors d’empitjorament a futur. Com a
resultat d’aquest debat es va elaborar un mapa de relacions entre mesures i factors (fotografia 5).

Fotografia 5: Mapeig de relacions entre mesures i factors d’empitjorament

Aquestes relacions es sintetitzen en la següent taula1:

1

Es marquen en verd aquelles mesures que contribueixen a pal·liar més factors, i aquells factors pels que s’han
identificat més mesures.
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Codis F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
2
2
1
2
M1
2
1
1
M2
1
1
1
1
M3
2
1
2
1
M4
1
2
1
M5
1
1
2
1
2
2
2
M6

5.3.

Mesures per a la conservació de serveis ecosistèmics

A partir de la priorització de l’ús de serveis ecosistèmics al taller de diagnosi, es varen relacionar les mesures
identificades amb els serveis ecosistèmics, en funció del potencial de cada mesura per a la conservació de
cada servei ecosistèmic.

Serveis ecosistèmics culturals

Mesures relacionades
M1, M2, M3, M4, M5, M6
M3, M4, M5
M1, M2, M3, M4, M5

Estètica paisatge
Senderisme
Bany

6. Avaluació
S’han emplenat 9 avaluacions de la sessió amb les següents puntuacions (1=gens satisfactori, 5=molt
satisfactori) (en %):
Aspectes a valorar
1. Espai de treball
2. Convocatòria (format, temps…)
3. Organització i logística
4. Horari i duració de la sessió
5. Claredat dels objectius
6. Claredat dels documents de treball
7. Interès de la sessió
8. Aprenentatges
9. Conducció de la sessió i dinàmiques de treball
10. Satisfacció sobre la pròpia participació durant el taller
11. Satisfacció sobre la participació del grup
12. Valoració de la composició del grup
13. Aspectes a millorar

1

2

3

4

5

11

67

22

22

45

33

56

44

33

56

56

44

33

56

11

89

33

67

22

78

56

44

44

56

56

33

11
11

11
-

14. Comentaris i observacions

Gent heterodoxa amb els
interessos, molt satisfactori.
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7. Annexos
Annex I: Difusió
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Web i watsapp

Web de l’ajuntament i
eBando
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Annex II: Programa

Procés de participació del projecte LIFE-TRIVERS
Taller: Com podem millorar la gestió dels nostres rius?
De la diagnosi a les mesures
15 de novembre. Torre Maria. La Bisbal (Girona)
17 de novembre. Ajuntament d’Alcover. Alcover (Tarragona)
22 de novembre. Plaça de la Vila. Arnes (Tarragona)
23 de novembre. Espai Jove. La Sénia (Tarragona)
24 de novembre. Casa de l’Agricultor. Xest (València)

Programa
16.00-16.10h Benvinguda i objectius de la jornada.
16.10-16.30h Presentació de les mesures programades al Pla Hidrològic pels rius mostrejats en el
projecte TRivers.
16.30-17.45h Debat sobre aquestes mesures.
17.45-18.00h Pausa cafè.
18.00-19.15h Priorització de les mesures. Planificació de mesures amb una projecció d’un escenari
futur de canvi global.
19.15-19.30h Avaluació i cloenda de la jornada.
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Annex III: Presentació mesures
Enllaç a la presentació: https://goo.gl/CRg31s
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Annex IV: Masses d’aigua analitzades i àmbits de participació

Conques Internes de Catalunya
Grp1: Capçalera de l'Onyar fins a la confluència de la riera de Gotarra (TR1.1); Riera de Tossa des de
l'EDAR de Tossa de Mar fins al mar (TR1.2); Capçalera del Daró fins a la confluència amb el torrent
de la Marqueta (torrent de la Marqueta inclòs) (TR1.10).
Grp2: Riera de Mura i riera de Talamanca (TR1.4); Riu Congost des de l'EDAR d'Aiguafreda fins a
l'EDAR de La Garriga (TR1.12). Riera de Pineda (TR1.3)
Grp3: Riu Brugent (TR1.6); Torrent del Puig (TR1.7); Riudecanyes des de la presa de Riudecanyes
fins al mar (TR1.8); Barranc de l'estany (TR1.9); Capçalera de la Glorieta fins a l'EDAR d'Alcover
(TR1.10);

La Bisbal
d’Empordà
Talamanca
Alcover

Conca de l’Ebre
Grp4: Riu Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás (TR2.1); Capçalera del Riu d'Algars
i del riu d'Estrets fins a la confluència entre tots dos (TR2.2); Riu Canaletes des del naixement fins a la
desembocadura (TR2.3); Capçalera del Montsant fins a la cua de l'embassament de Margalef (TR2.4);
Riu de Siurana des de la presa de Siurana fins a l'Ebre, riu de Cortiella i tram baix del riu de Montsant
des de la confluència amb el riuet d'Escaladei (TR2.5).

Arnes

Conca del Xúquer
Grp5: Río Monleón: Cabecera - Bco Forcall (TR3.6); Río S. Miguel: La Mosquera – Mar (TR3.7);
Río Servol: Cabecera - Bco. Barsella (TR3.8); Río Cenia: La Sénia - Ac. Foies (TR3.9); Rbla. de la
Viuda: Cabecera - Bco. Segarra (TR3.11).
Grp6: Rbla. Poyo: Cabecera - Bco. Cavalls (TR3.1); Bco. Carraixet: Cabecera - Alfara del Patriarca
(TR3.2); Rbla. Castellana: Cabecera - Rbla. Roig (Barranco del Cañuelo) (TR3.3); Rbla. Castellana:
Rbla. Roig - Río Turia (TR3.10)

La Sénia

Cheste
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