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Introducció
Finalitat de l’IDECE

1.1

Finalitat de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és un
organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, creat
mitjançant Llei 12/1993, de 4 de novembre, modificada per Llei 4/1996, de
2 d’abril, i per Llei 11/2002, de 27 de maig, i actualment regulat pel Decret
Legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre està adscrit
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant Decret
1/1994, d’11 de gener, i constitueix el seu objectiu principal el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre, per la qual cosa totes les
funcions de l’Institut “han d’anar encaminades a aconseguir l’impuls i
la realització d’iniciatives i de programes d’actuació que contribueixin a
aquest desenvolupament”.
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1.2

Introducció
Funcions de l’IDECE

Funcions de l’IDECE
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre té com a
funcions, entre d’altres, les següents:
•

•

•
•

6

Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i
desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del
Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre que integrin o
potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora afavoreixin
la coordinació de totes les administracions actuants, a més de
participar en l’elaboració i l’avaluació del Pla Territorial Parcial de les
Terres de l’Ebre.
Assessorar i realitzar estudis i treballs tècnics encaminats a obtenir un
coneixement millor de la realitat i perspectives de les comarques del
Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
Fomentar la projecció de les comarques esmentades.
Adoptar mesures d’impuls i fer el seguiment de les accions que
s’acordin.
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Introducció
Programes de treball

1.3

Programes de treball
Per a desenvolupar les seves funcions, l’Institut s’organitza en programes
de treball, que són els següents:
•
•
•
•
•

Programa de treball per al desenvolupament del Pla Territorial de les
Terres de l‘Ebre.
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres
de l’Ebre.
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat.
Programa de treball per a la projecció del territori.
Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals.
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1.4

Introducció
Estructura

Estructura
Consell rector
President

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Vicepresident primer

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Josep Solé i Arnal			

Vicepresident segon

Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Sr. Oriol Nel·lo i Colom

Vocals en representació
dels grups parlamentaris

Grup parlamentari Convergència i Unió
Sr. Francesc Sancho i Serena
Grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi
Sra. Dolors López i Ortega
Grup parlamentari Popular
Sr. Joan Bertomeu i Bertomeu
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Sra. Marta Cid i Pañella
Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Sr. Jaume Forcadell i Torres
Grup Mixt
Sr. Oscar Montero i Molina

Vocals en representació de la
Generalitat

Delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre
Sr. Lluís Salvadó i Tenesa
Departament d’Economia i Finances
Sr. Josep Rovira i Eiximeno
Departament d’Educació
Sra. Josefa Beltran i Bertomeu
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Sr. Josep Felip Monclús i Benet
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Sr. Antoni Espanya i Forcadell
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Sr. Victor Gimeno i Sanz

Vocals en representació dels
grups polítics de la
Diputació de Tarragona

Grup parlamentari Convergència i Unió
Sr. Joan Josep Malràs i Pasqual
Grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi
Sr. Lluís Melich i Garcia
Grup parlamentari Popular
Sr. Joan Miquel Reverter i Gil
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Sr. Gervasi Aspa i Casanova
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Introducció
Estructura

Vocals en representació dels
consells comarcals

Consell Comarcal del Baix Ebre
Sra. Roser Caballeria i Ayala		
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sr. Bartomeu Roselló i Viña
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sr. Valentí Marín i Rifà
Consell Comarcal del Montsià
Sr. Joan Martí i Masdeu
Consell Comarcal del Montsià
Sr. Ricard Bort i Fibla
Consell Comarcal del Montsià
Sr. Josep Caparròs i Garcia
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Jordi Barrufet i Llaveria		
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Bernat Pellisa i Sabaté		
Consell Comarcal de la Terra Alta
Sr. Pere Martí i Vinaixa		
Consell Comarcal de la Terra Alta
Sr. Angel Ferràs i Tomàs
Consell Comarcal de la Terra Alta
Sr. Joaquim Vidal i Lluís

Vocals en representació de la
societat civil

Consell Assessor
Sr. Daniel Cortijo i Martinez
Consell Assessor
Sr. Wifredo Miró i Baiges

Secretària

Directora de l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre
Sra. Genoveva Margalef i Valiente

Reunions convocades durant l’any 2007
En data 12 d’abril de 2007 el Consell Rector va:
• Aprovar el Pla d’Actuacions de l’IDECE per a l’any 2007.
• Presentar l’avantprojecte del pressupost per a l’any 2008.
• Donar compte dels acords presos al sí del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre, durant l’any
2006 i 2007.
• Tractar la situació dels treballs del Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre.
• Presentar l’estudi “d’Avaluació de la viabilitat de la navegabilitat del riu Ebre” realitzat per la Universitat
Rovira i Virgili.
• Prendre l’acord d’encarregar una diagnosi sobre la navegabilitat i de redactar un Pla Director per tal de posar
en valors els actius del riu i el seu entorn i així reorientar les actuacions en matèria de navegabilitat.
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Introducció
Estructura

Consell assessor

President

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Vicepresident primer

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Josep Solé i Arnal			

Vicepresident segon

Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Sr. Oriol Nel·lo i Colom

Vocals en representació de la
Generalitat

Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre
Sr. Lluís Salvadó i Tenesa
Consell Assessor Desenvolupament Sostenible
Sr. Joan Roca i Acín
Departament de Treball
Sr. Fermí Andrés i Molins
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Sr. Antoni Espanya i Forcadell
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Sr. Felip Monclús i Benet
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Sr. Víctor Gimeno i Sanz
Servei Territorial d’Urbanisme
Sr. Francesc Santacana i Portella

Vocals en representació dels
grups polítics de la
Diputació de Tarragona

Grup parlamentari de Convergència i Unió
Sr. Joan Josep Malràs i Pacual
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Sr. Gervasi Aspa i Casanova
Grup parlamentari del Socialistes-Ciutadans pel Canvi
Sr. Lluís Melich i Garcia
Grup parlamentari Popular
Sr. Joan Miquel Reverter i Gil

Vocals en representació dels
consells comarcals

Consell comarcal del Baix Ebre
Sr. Enric Simó i Sabaté
Consell comarcal del Montsià
Sr. Josep Pitarch i López
Consell comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Bernat Pellisa i Sabaté
Consell comarcal de la Terra Alta
Sr. Ramon Gironés i Blanch
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Estructura

Vocals en representació de les
entitats municipalistes

Associació Catalana de Municipis
Sr. Salvador Pallarés i Brull
Associació Catalana de Muncipis
Sr. Manel J. Ferré i Montañés
Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Francesc Miró i Melich
Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Josep Ma. Domènech

Vocal en representació de
l’administració de l’Estat

Confederación Hidrográfica del Ebro
Sr. Iñigo Hereza Domínguez

Vocals en representació de les
universitats

Universitat Rovira i Virgili. Campus Terres de l’Ebre
Sr. Azael Fabregat i Llangostera
Universitat Nacional Educació a Distància
Sr. Josep Ma. Franquet i Bernis
Institut Universitari Observatori de l’Ebre
Sr. Miquel Torta i Margalef
Universitat Oberta de Catalunya
Sra. Ma. Teresa Nielles i Algueró

Vocals en representació de les
organitzacions sindicals

Unió General de Treballadors
Sr. Wifredo Miró i Baiges
Comissions Obreres de Catalunya
Sr. Josep Casadó i Escribà
Unió Sindical Obrera de Catalunya
Sr. Ramon Garcia i Espuny		
Unió de Pagesos
Sr. Joan Montesó i Ollé

Vocals en representació de les
organitzacions empresarials

Associació d’empresaris de les Comarques de l’Ebre
Sr. Emili Castellà i Llorca
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Sr. Josep Caballé i Muntané
Associació Turisme Rural Terres de l’Ebre
Sr. Hakoonas Brenner
Agrupació Mar i Terres de l’Ebre
Sr. Joan Pons

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2007

11

Introducció
Estructura

Vocals en representació de les
cambres de comerç

Cambra de Comerç, indústria i navegació de Tortosa
Sr. Francesc Callau i Casanova
Cambra de Comerç, indústria i navegació de Tortosa
Sr. Joan Amaré i Gisbert
Cambra de Comerç, indústria i navegació de Tortosa
Sr. Francesc Minguell i Panisello
Cambra de Comerç de Reus
Sr. Francesc Cabré i Masdeu

Vocals en representació
d’entitats de les comarques de
l’Ebre la finalitat de les quals
sigui contribuir al coneixement,
defensa o desenvolupament
integral de la zona

CODE
Sr. Josep Caparròs i Garcia
Col·legi d’arquitectes de Catalunya.
Demarcació de les Terres de l’Ebre
Sr. Juan José Curto i Reverter
Consorci d’iniciatives de la Terra Alta
Sr. Francesc X. Pallarés i Povill
Unió de Botiguers de la Ribera d’Ebre
Sra. Clara Rodríguez i Caravaca

Reunions convocades durant l’any 2007
No s’han convocat reunions durant l’any 2007.

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre
President

Sr. Valenti Faura i Sanmartín

Representants de la Generalitat
de Catalunya

Vicepresident primer de l’IDECE
Sr. Josep Solé i Arnal
Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre
Sr. Lluís Salvadó i Tenesa
Departament de Treball
Sr. Fermí Andrés i Molins
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Sr. Felip Monclús i Benet

12

Associació Catalana de
Municipis i Comarques

Sra Imma Juan i Franch

Federació de Municipis de
Catalunya

Sr. Francesc Miró i Melich

Sr. Pere Martí i Vinaixa

Sr. Antoni F. Pujals
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Estructura

Representants de les
organitzacions empresarials

Sr. Emili Castellà i Llorca
Sra. Laura Tabernes i Ràfales
Sr. Nestor Solé i Reverter
Sra. Pilar Miró i Sabaté

Representants de les
organitzacions sindicals

Unió General de Treballadors
Sr. Wifredo Miró i Baiges			
Unió General de Treballadors
Sra. Eva Guasch i Bosch			
Comissions Obreres
Sr. Josep Casadó i Escribà		
Unió Sindicat Obrera de Catalunya
Sr. Jordi Gas i Forès

Representants de les
organitzacions sindicals
agràries

Unió de Pagesos
Sr. Josep Sunyer i Blanch

Representants de les
organitzacions de cooperatives
agràries

Federació Cooperatives Agràries de Catalunya
Sr. Josep Caballé i Muntané

Representants de les confraries
de pescadors

Sr. Josep Molina i Navarro

Secretari

Sr. Jordi Espuny

Assisteix amb veu i sense vot

Directora IDECE
Sra. Genoveva Margalef i Valiente		

ASAJA
Sr. Albert Castelló i Miró

Reunions convocades durant l’any 2007
En data 9 de gener de 2007 el Consell Econòmic i Social va:
•
•

Tractar de l’Estudi i, si s’escau, de l’aprovació de les propostes d’inversió en infraestructures a les Terres de
l’Ebre per al quadrienni 2007-2010.
Consensuar les infraestructures viàries del territori per ordre de prioritat, per al període 2007-2010 i, acordar
traslladar la proposta al Consell Rector.
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1.5

Introducció
Organismes amb representació de l’IDECE

Organismes amb representació
de l’IDECE
L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori.
Aquesta participació comporta una actuació activa en la presa de
decisions que afecten a les Terres de l’Ebre dins dels diferents àmbits.
Els organismes amb representació de l’IDECE són:

Institució

Òrgan

Representant

Nomenament

Representant per
l’IDECE

Delegació del
Govern a les Terres
de l’Ebre

Consell de Direcció

IDECE

Delegat Govern TE

Directora
Vicepresident

Urbanisme

Comissió

Generalitat

Conseller DPTOP

Vicepresident

Parc Natural dels
Ports

Junta Rectora

IDECE

Conseller DPTOP

Directora

Observatori de
l’Ebre

Patronat

DPTOP

Conseller DPTOP

Vicepresident

Consell Rector

IDECE

Vicepresident

Patronat de Turisme
Terres de l’Ebre

Consell Rector
IDECE

Consell de Marca

IDECE

Consell Rector
IDECE

Directora

CODE

Ple

Generalitat

Consell Rector
IDECE ratif. Acord
Govern

Directora

Port dels Alfacs

Consell Assessor

IDECE

Estatuts - Acord
Marc Col·laboració

Directora

Comissió per a la
sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre

DPTOP

Comissió mixta
Govern de l’Estat/
Generalitat

DPTOP

Pla Integral de
Protecció del Delta
de l’Ebre
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Conseller DPTOP

Conseller DPTOP

Directora

Vicepresident

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2007

1.6

Introducció
Cessió de la sala de reunions de l’IDECE a tercers

Cessió de la sala de reunions de
l’IDECE a tercers
L’IDECE amb la seva línia de col·laboració vers les diferents entitats
i organismes, durant l’any 2007, ha cedit la sala de reunions per a la
realització de cursos, jornades i reunions diverses sobre temes d’interès
del territori.
Les entitats i organismes són:

Organisme o entitat

Tema

Data

CODTS-Terres de l’Ebre

Curs sobre la “Llei de
dependència”

10, 12, 15 i 23 de gener de 2007

Serveis Territorials DAR Terres de
l’Ebre

Taula sectorial dels cítrics

25 de gener de 2007

Serveis Territorials DAR Terres de
l’Ebre

Grup de treball dels cítrics

5 de març de 2007

Serveis Territorials DAR Terres de
l’Ebre

Grup de treball dels cítrics

2 de maig de 2007

Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona

Consell de Marca Terres de l’Ebre

16 de maig de 2007

Serveis Territorials DAR Terres de
l’Ebre-Unitat de Sanitat Vegetal

Reunió DAR-Sanitat Vegetal

25 de maig de 2007

ILTIRCA

Presentació “15a Cursa del Llop”

20 de juny de 2007

Serveis Territorials DAR Terres de
l’Ebre

Taula sectorial del cítrics

29 de novembre de 2007

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2007

15

1.7

Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE

Memòria de la gestió econòmica
de l’IDECE
Pressupost any 2007
La Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat per al 2007
aprovà els pressupostos per l’exercici a l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre per un import de 1.864.276,65 euros.
Pressupost d’ingressos
1.846.266,65

6.010,00
Transferències
corrents

Ingressos
patrimonials

12.000,00
Actius financers

Pel que fa al pressupost de despeses, aquestes es troben equilibrades
amb el pressupost d’ingressos, i la distribució de les despeses per
capítols pot apreciar-se en el quadre següent.
Pressupost de despeses

1.046.387,52
605.889,84
199.999,00

Capítol 1

12.000,00

Capítol 2

Capítol 4

Capítol 6

Pel que fa a l’estat d’execució del pressupost de despeses, aquest s’ha
tancat amb una execució global del 96,88%. Pel que fa al percentatge
d’execució per capítols, aquest es reflecteix en el gràfic següent.
Execució de la despesa (%)
93,79

Capítol 1

16

95,93

Capítol 2

100,00

Capítol 4

90,99

Capítol 6
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Introducció
Personal, seu i adreces

Personal
L’estructura orgànica de funcionament de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre la conforma la següent relació de personal:
Personal

Nivell

Serveis

A1

Directius

Funcionari (1)

A

Tècnic

Funcionari (1)

C

Administratiu

Funcionari (1)

D

Aux. Administratiu

Laboral

D

Guarda fluvial

Laboral

(1)

(1)

Seus i adreces
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Av. Josep Tarradellas, 2-4-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 84 00
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/index.jsp

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
Av. Generalitat, 116
43500 Tortosa
Tel. 977 51 05 46
Fax 977 51 07 49
http://www.idece.cat
http://www.ebrenavegable.cat
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2
Objectius

2.0

Objectius

Dins dels objectius marcats i assolits per l’IDECE durant l’any 2007 cal
enumerar:
•

Continuar en l’elaboració del Catàleg del paisatge de les Terres de
l’Ebre, en l’anualitat de l’any 2007 s’han definit 20 unitats de paisatge,
s’han definit 21 objectius de qualitat paisatgística, i per cadascun
d’ells s’han proposat un conjunt de mesures i accions per tal d’assolirlos.

•

Fomentar el desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre,
amb la col·laboració de la primera edició de la Fira D.O. Terra Alta, i
l’elaboració d’una carta de vins d’aquesta denominació, per tal de
donar impuls a la comarca de la Terra Alta i fomentar al mateix temps
els sectors agrícola, turístic i de la restauració.

•

Aprofundir amb la realitat del territori amb l’organització de dues
jornades: “Reptes de futur: Economia i progrés a les Terres de l’Ebre”
organitzada a Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) i “L’arquitectura al servei de
la planificació urbanística” organitzada a Tortosa (Baix Ebre).

•

Donar solució a la proliferació de la plaga del musclo zebrat, una
problemàtica cada vegada més estesa entre les comunitats de
regants del tram català del riu Ebre. S’ha finançat l’estudi als canals de
reg de Benissanet.

•

Renovar les pàgines web corporatives: www.idece.cat i
www.ebrenavegable.cat.

•

Incrementar el nombre d’usuaris i d’embarcacions del canal
navegable d’Amposta fins a Móra. Foment de la navegabilitat amb la
creació d’un logo que l’identifiqui, i campanyes publicitàries d’àmbit
català. Creació d’unes rutes fluvials amb el lema “L’Ebre es passeja”.

•

Continuar amb la col·laboració amb la Comunitat de Regants de la
Dreta de l’Ebre, per l’accionament de les comportes de la resclosa de
Xerta, i reforma de l’embarcador de l’escorxador de Tortosa.

•

Impulsar la promoció de les Terres de l’Ebre amb una convocatòria
d’ajuts per import de 75.000 € per als ajuntaments i 13.000,00 € per
associacions sense ànim de lucre ebrenques.

•

Fomentar el coneixement del territori, col·laborant amb l’edició dels
llibres “La construcció de l’assut Xerta-Tivenys”, “Viatge per l’Ebre.
Setembre de 1849”, “Els ports de Beseit”, participant en la primera
trobada de blocaires ebrencs, i col·laborant amb el mòdul “Projectar el
territori”, impartit per la Universitat Politècnica de Catalunya.

•

Renovació del conveni amb el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona, per a la promoció conjunta de la marca turística “Terres de
l’Ebre” i la promoció dels recursos turístics de les Terres de l’Ebre.

•

Les aportacions de l’IDECE al Consorci de Serveis Agroambientals de
les Comarques del Baix Ebre i el Montsià (CODE), no estan vinculades
al programa antilarvari, són aportacions com a ens consorciat.

S’han definit 20 unitats de
paisatge, s’han definit 21
objectius de qualitat paisatgística

Foment de la navegabilitat

Renovació del conveni amb
el Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona
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3
Actuacions i
activitats
realizades
3.1 Programa de treball per al desenvolupament del Pla Territorial de
les Terres de l’Ebre.
Conveni entre l’IDECE, la URV, el CODE i el COAC
3.2 Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les
Terres de l’Ebre.
Conveni entre l’IDECE i el Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Terra Alta
Conveni entre l’IDECE, l’Institut Català de la Vinya i del Vi (INCAVI) i el
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta
Jornada “Reptes de futur: Economia i Progrés a les Terres de l’Ebre”
Jornada “L’arquitectura al servei de la planificació urbanística”
Estudi sobre la proliferació del musclo zebrat als canals de reg de
Benissanet
3.3 Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat.
Tasques de manteniment de la navegabilitat del riu Ebre
Suport a les activitats realitzades al riu Ebre
Col·laboració amb la Comunitat de Regants: Conveni entre l’IDECE i
la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre per a
l’accionament i el control de les comportes de la resclosa de Xerta.
Activitats de promoció de la navegabilitat
3.4 Programa de treball per a la projecció del territori.
Promoció turística: conveni amb el Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona
Línia de subvencions per a entitats sense ànim de lucre
Promoció i projecció del territori
3.5 Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals.
Suport al CODE
Línia de subvencions als ens locals

3.1

Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament del Pla territorial de les Terres de l’Ebre

Programa de treball per al
desenvolupament del Pla territorial
de les Terres de l’Ebre
Conveni plurianual 2006-2007 entre
l’IDECE, la URV, el CODE i el COAC
En data 2 d’octubre de 2006 es va signar el conveni entre l’Institut per
al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, la Universitat Rovira
i Virgili, el Consorci de serveis agroambientals de les comarques del
Baix Ebre i el Montsià i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, relatiu a
la realització d’un estudi paisatgístic de les Terres de l’Ebre. Es creà una
comissió de seguiment dels treballs, amb la incorporació d’un membre
de l’Observatori de Paisatge, per tal d’adaptar el treball al prototipus de
catàlegs de paisatge.

S’han definit 20 unitats de
paisatge, 21 objectius de qualitat
paisatgística, i per cada un
d’ells s’han proposat un conjunt
de mesures i accions per tal
d’assolir-los

En la clàusula sisena i setena de l’esmentat conveni es determinen les
diferents etapes d’execució de l’estudi i els imports a abonar en les
diferents fases del treball. Pel que fa a l’anualitat 2007 l’import es de:
63.113,26 €.
La identificació i caracterització del paisatge i la seva avaluació es van
executar l’any 2006. Els treballs que aquest any 2007 han culminat amb el
Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre, han consistit en elaborar els
objectius de qualitat paisatgística, l’establiment de mesures i propostes
d’actuació i l’establiment d’indicadors de seguiment.
L’objecte del conveni ha estat la realització dels treballs que constituiran
el futur Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre. Conté les directrius
paisatgístiques implementadores del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre,
la revisió del qual, l’IDECE n’és subjecte encarregat.
En els treballs realitzats s’han definit 20 unitats de paisatge en l’àmbit
territorial de les Terres de l’Ebre. Aquestes unitats són porcions del
territori amb un mateix caràcter, és a dir, amb un conjunt d’elements que
contribueixen a fer que un paisatge sigui diferent d’un altre.
Aquestes unitats venen definides per una combinació de formes de relleu
(muntanyes, planes, camins, rius), de cobertes de sòl (cultius, zones
urbanitzades, tipus de boscos) per l’organització de l’espai, de la dimensió
històrica, de la percepció, de les transformacions immediates, i de les
relacions que s’estableixen entre la població i el seu paisatge.
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3.2

Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre

Programa de treball per al
desenvolupament econòmic de les
Terres de l’Ebre

Creació d’un àmbit de
participació directa de cellers
embotelladors i distribuïdors
de vins de qualitat produïts a la
comarca de la Terra Alta

Conveni entre l’IDECE i el Consell
Regulador de la Denominació d’Origen
Terra Alta per a l’organització de la Fira
del Vi de les Terres de l’Ebre
La Denominació d’Origen “Terra Alta” aplega prop de 1.800 viticultors,
més de 8.200 hectàrees de vinya, i uns 42 cellers i 32 embotelladors. És el
sector econòmic més important de la comarca de la Terra Alta.
Durant l’any 2007 s’ha commemorat el 25è aniversari del reconeixement
de la Denominació d’Origen “Terra Alta”.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre ha
col·laborat juntament amb el Departament d’Agricultura i Acció Rural i
el Consell Regulador de la Terra Alta en l’organització de la primera fira
professional del vi de les Terres de l’Ebre amb un import de 30.000,00 €.
La fira va tenir lloc a Batea els dies 20 i 21 de maig.
La missió de la FIRA DO “Terra Alta” es oferir anualment un espai firal
capaç per contribuir en la promoció dels vins de la Denominació d’Origen
Terra Alta.
El desenvolupament de l’acte així com la política organitzativa va
consistir en la creació d’un àmbit amb la participació directa de cellers
embotelladors i distribuïdors de vins de qualitat produïts a la comarca de
la Terra Alta.
Es va crear una zona congressual per du a terme les diferents ponències
emmarcades dins la jornada “El mar, la muntanya i la vinya”. Una jornada
amb vocació gastronòmica on cuiners i sumillers de diferents punts
de l’estat van oferir demostracions en directe sobre les possibilitats
gastronòmiques dels vins DO “Terra Alta”.
La participació en la jornada oberta al públic en general fou de 500
visitants i 364 entrades venudes, en la jornada professional la inscripció
fou de 111 professionals.
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre

Conveni per a l’organització d’una carta
de vins El celler de les Terres de l’Ebre
entre l’IDECE, l’Institut Català de la Vinya
i del Vi (INCAVI), i el Consell Regulador
de la Denominació d’Origen Terra Alta
Durant l’any 2007 es signà un conveni de col·laboració per un import de
12.000,00 € entre les tres entitats, per tal de facilitar una carta de vins als
restauradors de les Terres de l’Ebre i, per tant, vincular en una acció tres
dels sectors més dinàmics del territori: l’agricultura, la restauració i el
turisme.
La promoció s’anomena “El celler de les Terres de l’Ebre”. Durant l’any
2007 es va fer la presentació pública als mitjans de comunicació i als
cellers embotelladors inscrits en la Denominació d’Origen Terra Alta. S’hi
ofereixen 117 referències de vi als restauradors, i la carta pot oferir fins a
16 referències.

Elaboració carta de vins per
als restauradors de les Terres
de l’Ebre per vincular els tres
sectors més dinàmics del
territori.
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre

Jornades professionals:
“Reptes de futur: economia i progrés a
les Terres de l’Ebre” i “L’arquitectura al
servei de la planificació urbanística”
Dins del programa de treball per al desenvolupament econòmic de les
Terres de l’Ebre, l’IDECE, va organitzar dues jornades temàtiques: una va
tenir lloc al Teatre Municipal “La Llanterna” a Móra d’Ebre el dia 11 de maig
i l’altra va tenir lloc a la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació
de Tortosa el dia 15 de novembre.
Jornades per debatre amb els
diferents agents involucrats tant
el desenvolupament econòmic
com urbanístic del territori

L’objectiu de la jornada que va tenir lloc a Móra d’Ebre, amb el nom
“Reptes de futur: Economia i Progrés a les Terres de l’Ebre” va ser la de
reunir, en un mateix espai, els agents involucrats en el desenvolupament
econòmic de les Terres de l’Ebre.
Va tenir un marcat caràcter econòmic–empresarial. Es va debatre la
situació econòmica de les Terres de l’Ebre i va comptar amb la presència
de ponents i conferenciants representants de l’àmbit empresarial,
acadèmic i representants institucionals.
La conclusió a la que es va arribar va ser el grau d’optimisme en un futur, a
les Terres de l’Ebre.
Pel que fa la jornada organitzada a Tortosa, on també es van reunir
representants del sector acadèmic, de les administracions públiques,
arquitectes de la demarcació i empresaris de la construcció.
Tenint en compte que dues ciutats Móra d’Ebre i Tortosa, són beneficiàries
dels ajuts de la Llei de Barris, sota el nom “L’arquitectura al servei de la
planificació urbanística” es van tractar temes relacionats amb el paper que
el paisatge arquitectònic urbà juga com a eina de desenvolupament de la
planificació urbanística.
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre

Estudi sobre la proliferació del musclo
zebrat als canals de reg de Benissanet
El riu Ebre des de fa uns anys ha sofert una invasió biològica pel
musclo zebra. És una espècie invasora forana que ha colonitzat els
embassaments de Flix, el de Riba-roja d’Ebre, i també s’ha vist afectat el
riu en el seu tram final.
El musclo zebrat es una espècie amb un gran potencial reproductor.
La seva proliferació està afectant, sobre tot, a la navegació fluvial, la
vegetació de ribera, les instal·lacions hidroelèctriques i els canals de reg.

Minimitzar els efectes de
la reproducció del musclo
zebra, espècie invasora en les
captacions d’aigua del riu Ebre
de les comunitats de regants

Els problemes derivats de l’afecció d’aquesta plaga de mol·luscs, es
tradueixen en constants pèrdues econòmiques que aniran en augment, si
no es proposen estratègies de lluita contra la plaga.
L’IDECE, ha vist la necessitat de fer un estudi per tal de minimitzar els
seus efectes en les captacions d’aigua del riu Ebre de les comunitats de
reg.
Aquest estudi amb les seves possibles solucions han quedat plasmades
dins el projecte que va executar el CODE durant l’any 2007 per un import
total de 23.200,00 €. Inclou els diferents mètodes de control de l’espècie,
així com les mesures de control de la població de musclo zebra. Les
indicacions es podran extrapolar beneficiant-se totes les comunitats de
regants existents a les Terres de l’Ebre.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2007

25

3.3

Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat

Programa de treball per al
desenvolupament de la navegabilitat

Nou sistema de recollida de
les plantes aquàtiques que
envaeixen la via navegable
i la seva disposició en unes
plataformes auxiliars, fins la seva
dessecació

Tasques de manteniment de la
navegabilitat del riu Ebre
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre des de l’any
1998, es l’organisme responsable del manteniment i la conservació de la
via navegable del riu Ebre.
Per tal de garantir la navegabilitat del riu Ebre es necessari dur a terme
un desplegament de serveis per al manteniment de la via navegable que
inclou el canal de navegació i els elements de senyalització, així com una
atenció directa als usuaris de la via navegable i també inclou la neteja de la
massa de macròfits existents a la via navegable. És per això que l’IDECE
continua aquestes tasques amb la contractació externa dels serveis de
manteniment de la via de navegabilitat del riu Ebre.
Durant l’any 2007, com a novetat, i donat els problemes creats riu avall,
es va idear un nou sistema de recollida de les plantes aquàtiques, i la seva
disposició en unes plataformes auxiliars, fins la seva dessecació.
L’any 2007 l’IDECE, mitjançant concurs obert, ha contractat els serveis
per a l’execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre
Ascó i Amposta. D’acord amb les bases de licitació, es van presentar dues
empreses: COPISA, SA i INFILCO ESPAÑOLA, SA. En data 26 de març de
2007, la mesa de contractació proposa adjudicar el contracte a COPISA,
SA, per import de 458.972,53 €.
En data 25 de gener de 2008, per resolució del president de l’IDECE es va
resoldre prorrogar el contracte fins el 31 de març de 2008, per un import
de 152.990,84 €.
D’acord amb la normativa vigent, s’ha contractat un servei extern per la
redacció de l’estudi de seguretat i salut del contracte de manteniment de
la via navegable del riu Ebre i la seva vigilància i coordinació per al seu
compliment per un import de: 6.438,00 €.
Les dades sobre la navegació turística del riu Ebre 2007 es poden
consultar a l’annex 1.
Nou sistema de recollida de les plantes aquàtiques que envaeixen la via
navegable i la seva disposició en unes plataformes auxiliars, fins la seva
dessecació.
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat

Suport a les activitats realitzades al riu
Ebre
Una de les eines d’impuls que es proposen des de l’IDECE és el
recolzament d’activitats que realitzen les associacions i entitats al riu Ebre.
Per tal de facilitar la continuïtat d’aquestes activitats promocionals de la
navegabilitat del riu Ebre, l’IDECE ha col·laborat i ha donat el seu suport a:
• 4a. baixada pel riu Ebre vogant amb llagut català.
• Baixada pel riu Ebre als membres de l’associació de minusvàlids de les
Terres de l’Ebre.
• Realització vídeo promocional del riu Ebre sota el lema “l’Ebre es
passeja”.
• Baixada amb piragua des de Flix fins la desembocadura.
• Travessia Nàutica pesquera de Sant Carles de la Ràpita.
• Primera prospecció al fons del riu a Sant Jaume d’Enveja i a Miravet per
tal de realitzar un concurs fotogràfic de busseig.
• Baixada nedant Festa del Renaixement entre Xerta i Tortosa.
• Fi de festa i focs al mig del riu Festa del Renaixement.
• Reforma embarcador zona antic escorxador municipal de Tortosa.
Les tasques de manteniment que s’han dut a terme, per l’IDECE aquest
any 2007 han estat la reforma de l’embarcador a la zona de l’antic
escorxador Municipal de Tortosa. Les obres projectades van tenir com
a finalitat evitar que, la força de l’aigua, davant les crescudes, sobre tot
les controlades, que experimenta el riu Ebre, arranqui l’embarcador i faci
sortir les guies dels pilots existents.
En data 2 de novembre de 2007, per resolució de la directora de l’IDECE,
es va adjudicar el contracte d’obres de reforma de l’embarcador a la zona
de l’antic escorxador municipal de Tortosa a l’empresa Copisa Proyectos y
Mantenimientos Industriales, SA per un import de 19.972,09 €.

Fins ara l’embarcador suportava
un cabal de 500 m3/seg. i
amb aquesta actuació permet
suportar un cabal de 2.000 m3/
seg
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat

Col·laboració amb la Comunitat de
Regants: conveni entre l’IDECE i la
Comunitat General de Regants del Canal
de la Dreta de l’Ebre per a l’accionament
i el control de les comportes de la
resclosa de Xerta.
En data 4 d’octubre de 2007, es va signar el Conveni de col·laboració
entre l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre i
la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre per
a l’accionament i el control de les comportes de la resclosa de Xerta
per tal de facilitar el pas de les embarcacions, durant la temporada de
navegabilitat i, esporàdicament, fora de temporada.
La Comunitat de Regants és la titular de l’explotació de les comportes
de l’avantcanal i canal de reg, es aquesta comunitat que s’encarrega
d’accionar els mecanismes d’obertura i tancament de la resclosa per
facilitar el pas dels vaixells navegants que ho sol·licitin.
Per garantir la navegabilitat del riu Ebre es fa necessari dur a terme un
desplegament de serveis per al manteniment de la via navegable, la qual
inclou el pas per la resclosa de Xerta per tal de salvar l’assut.
El conveni signat per a l’any 2007 estableix un nou marc de col·laboració
per l’accionament i control de les comportes de la resclosa de Xerta.
Pel que fa a l’IDECE, li correspon el manteniment i la reparació dels
elements elèctrics i hidràulics, mantenir les instal·lacions en condicions
adequades de seguretat, contractar la pòlissa de responsabilitat civil i
lliurar a la Comunitat 56.485,00 €.
Les dades sobre el nombre d’embarcacions pel pas de la resclosa 2007 es
poden consultar a l’annex 2.
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat

Activitats de promoció de la navegabilitat
Logotip
L’IDECE aquest any 2007 ha realitzat un seguit d’actuacions incloses dins
dels diferents programes de treball per tal de projectar la navegabilitat del
riu Ebre. Entre les actuacions de promoció s’ha inclòs la creació d’un logo
per donar imatge i personalitat al producte turístic. Es tracta d’una imatge
que recull els colors del riu (verd i blau), amb l’afegit del color taronja
per a donar-li dinamisme. Les corbes recorden l’aigua, i és, sens dubte,
protagonista l’Ebre.
També, i amb la línia de donar impuls a la navegabilitat i utilitzant el logo
“ebrenavegable”, s’ha dut a terme actuacions de promoció que han
consistit en el marcatge promocional d’“ebrenavegable” en diversos
suports físics: gorres, bolígrafs, samarretes, ventalls, clauers i roba de
treball pels treballadors que van pel riu. Aquest material publicitari s’ha
lliurat als usuaris de la navegació, en particular, i al públic, en general.

Creació d’un logo propi per a
donar imatge i personalitat al
producte turístic

Web
L’IDECE, per a l’any 2007, ha adjudicat a PCS NET GRUP SL, a través
d’un contracte de serveis, la gestió, manteniment i redisseny dels webs de
l’Institut (www.ebrenavegable.cat i www.idece.cat ).
Es tracta dels webs corporatius de l’IDECE que fins l’any 2007 eren
webs estàtics, s’han modificat per tal de poder actualitzar-les segons les
activitats realitzades, i al mateix temps s’han adaptat al “.cat”
Respecte www.ebrenavegable.cat, s’ha creat un gestor d’usuaris per tal
de què des de l’IDECE es puguin actualitzar diversos apartats, com ara,
l’agenda, notícies o activitats, fotografies, així com els cabals d’aigua,
avisos als navegants, gabinet de premsa de l’IDECE, etc.
Renovació dels webs corporatius
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat

Productes turístics
Creació d’unes rutes fluvials des
de la Pobla de Massaluca fins
la desembocadura amb el lema
“l’Ebre es passeja”

Dins del marc de la seva competència d’afavorir l’ús turístic i del lleure del
riu, l’IDECE l’any 2007 es va proposar augmentar el número d’usuaris de
la navegació del riu, és per això i, motivat perquè cada vegada els usuaris
i el públic en general sol·liciten més informació sobre les possibilitats
que ofereix el riu, que es va adjudicar a l’empresa BENIEMOCIONS la
realització d’un estudi de les rutes fluvials del riu Ebre al tram que va des
de l’embarcador de la Pobla de Massaluca fins la desembocadura, amb
l’objectiu d’oferir un material gràfic a un tipus de turisme cada vegada més
emergent .
El resultat d’aquest estudi va ser la recopilació de les diferents rutes així
com els elements històrics, patrimonials, paisatgístics i d’interès en
generals sota el lema “l’Ebre es passeja” que els usuaris de amb més
profunditat es va considerar com a embarcació la piragua o canoa, encara
que podran ser aplicables altres tipus d’embarcacions d’esbarjo.
Creació d’unes rutes fluvials des de la Pobla de Massaluca fins la
desembocadura amb el lema “l’Ebre es passeja”.

Publicitat i difusió.
Inserció publicitària “l’Ebre es passeja” en la premsa escrita
comarcal:
Durant l’any 2007 s’ha
incrementat el nombre
d’embarcacions i de passatgers
usuaris de la via navegable

La veu de l’Ebre, en l’especial medi ambient.
Més Ebre
Tot comarca
Servei de publicitat anual del logo “ebrenavegable”: banner al portal
web www.ebreguia.com.
Difusió de la navegabilitat suplement “Sortim” del diari Avui:
“Solcant l’Ebre, el 3 d’agost, on es promociona el transport col·lectiu i el
pas de barca de Miravet.
Piragües a l’Ebre, el 7 de setembre, on es promociona la navegació no a
motor.
Subministrament d’un vídeo promocional de navegació per l’Ebre: realitzat
per Mario Pons Múria.
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Programa de treball per a la
projecció del territori
Promoció turística: conveni amb el
Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona

Aportació de 126.000,00 € per a
la promoció de la marca turística
“Terres de l’Ebre”

En data 18 d’octubre de 2007 es va signar el conveni de col·laboració
entre l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
(IDECE) i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a la
promoció conjunta de la marca turística “Terres de l’Ebre” i la promoció
dels recursos turístics de les Terres de l’Ebre.
Amb la signatura d’aquest conveni el Patronat de Turisme de la Diputació
ha dut a terme durant l’any 2007 la promoció de la marca i dels recursos
turístics de les Terres de l’Ebre. La delegació del Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona a les Terres de l’Ebre defineix anualment
mitjançant el seu Pla d’actuació, les estratègies, els objectius per assolir
i les accions que cal desenvolupar per a la marca “Terres de l’Ebre” i la
promoció dels recursos turístics de les Terres de l’Ebre.
Les aportacions que s’han fet per al desplegament dels objectius del
Conveni han estat valorades en 829.566,00 €, que s’han finançat per les
parts signants del conveni de la manera següent:
•
•

126.000,00 € els ha aportat l’IDECE.
703.566,00 € els ha aportat el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona.
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Línea de subvencions per a entitats
sense ànim de lucre
Concessió d’ajuts per un import
de 13.000,00 € a entitat sense
ànim de lucre de les Terres de
l’Ebre

En data 8 d’octubre de 2007 es va publicar al DOGC núm. 4983
la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, a entitats privades sense ànim de lucre per a
la promoció d’activitats culturals, lúdiques o esportives a les Terres de
l’Ebre i iniciatives de cooperació o intercanvi amb altres territoris. Aquesta
convocatòria es va finançar amb càrrec a la posició pressupostària
D/482000100/5420 del pressupost 2007 per un import màxim de
13.000,00 euros.
En van presentar 27 sol·licituds, de les quals van quedar excloses per
no complir amb els requisits establerts a les bases de la convocatòria un
total de 7 sol·licituds. Per Resolució del president de l’IDECE, de data 17
de desembre de 2007, es van aprovar les sol·licituds que seguidament es
detallen, per un import de: 13.000,00 €.

Entitat

Activitat

Import atorgat

Societat Musical “La Lira Ampostina”

Edició revista “Lira”

700,00

Agrupació Musical de Godall

Festes majors 2007

347,21

Club Escacs Peó Vuit

Activitats esportives temporada 2007

Grup de Natura Freixe

Edició tríptic divulgatiu Patrimoni Històric Reserva Natural Sebes

1.000,00

Club de Rem Tortosa

25è descens internacional de l’Ebre Tortosa
Amposta i 3a. edició baixada internacional de l’Ebre.

1.000,00

Patronat de La Passió de Vilalba dels Arcs

Representació de la Passió 2007

Moto Club Roquetes

II Festa popular de la moto Roquetes
9a Pujada als Ports per a motos clàssiques
Roquetes-Terres de l’Ebre IV concentració
de motos

Club “Amics de la Botifarra de Tortosa”

10è Campionat interprovincial de botifarra “Delta de l’Ebre”

450,00

Associació de Veïns Els Reguers de Tortosa

Activitat 2007: Festa del rovelló

671,88

Associació de comerciants, empresaris
i serveis de campredó –Campredó Actiu-

II Fira de Campredó edició 2007 –Festa Campredó Actiu-

301,16

Associació cultural i
esportiva “La Cursa Del Llop”

XV Cursa del Llop –Iltirca 2007-

Societat cultural i recreativa “La Ginesta”

Promoció activitats esportives, culturals, lúdiques

543,48

Associació dones de Tivenys

El pessebre del riu

404,12

AMPA IES Roquetes

XI edició dels premis Sant Jordi de literatura

305,00

Societat Cultural I Recreativa Unió Aldeana

XXVI Jornades culturals 2007. Publicitat: tríptics, radio, cartell, etc.
Trofeus.

671,88

Ampa Ceip Montsagre

Adquisició trofeus

Societat Cultural La Lira Roquetense

Activitats celebració centenari de la Lira

Associació de dones dels Reguers

Festa del bolet -2007-

Associació de dones “La Templada” de Batea

Mercat medieval de Batea

Associació de dones de Vilalba dels Arcs

Representació obra teatral: Nota premsa, cartell anunciador, fulls
explicatius

623,50

763,16
892,09

1.000,00

65,13
1.000,00
836,65
1.000,00

TOTAL...............
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Promoció i projecció del territori
Primera trobada de blocaires ebrencs
El dia 3 de febrer de 2007 va tenir lloc a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de
Tortosa, la primera trobada de blocaires ebrencs, anomenada “Ebrebloc”,
amb la col·laboració de l’IDECE, i amb la participació en la taula inaugural.
El moviment blocaire ebrenc aplega a més de 100 blocs, que parlen de
qüestions territorials i també d’altres temes nacionals i globals, sempre
amb una òptica ebrenca. És, per tant, un lloc de creació i difusió de
l’opinió pública ebrenca.
La finalitat de la trobada va ser la de realitzar un taller sobre com es fa un
bloc, analitzar l’escenari actual i debatre qüestions de futur.

Edició dels llibres La construcció de l’Assut Xerta-Tivenys i
Viatge per l’Ebre. Setembre de 1849 d’Onada edicions
L’IDECE ha adquirit de la col·lecció Biblioteca la transformació d’un
territori, de l’editorial Onada Edicions, 200 exemplars del llibre “Viatge per
l’Ebre. Setembre de 1849” i 200 exemplars del llibre “La construcció de
l’assut de Xerta-Tivenys”.
Els dos autors ebrencs dels llibres, Emeteri Fabregat i Jacobo Vidal,
han volgut donar a conèixer amb la seva obra, la cultura i la història que
envolten el riu Ebre.
La presentació pública del primer llibre es portà a terme a la seu de
l’IDECE, amb una gran assistència de públic.
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Edició del llibre “Els Ports de Beseit” de l’editorial Viena
Edicions
La Llei de creació de l’Intitut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre preveu, entre d’altres, les funcions d’assessorar i realitzar estudis
i treballs tècnics encaminats a obtenir un coneixement millor de la realitat
i perspectives de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i
la Ribera d’Ebre: fomentar la projecció de les comarques esmentades, i
potenciar i impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de
la zona.

!

L’IDECE ha adquirit 500 exemplars del llibre Els Ports de Beseit de
l’editorial Viena Edicions, amb fotografies del Senyor Mariano Cebolla i
textos del Senyor Silvestre Hernàndez. L’adquisició d’aquests exemplars
es per tal de destinar-los al foment del coneixement del Parc Natural dels
Ports.
La presentació del llibre va tenir lloc a la seu de l’IDECE el 30 de novembre
de 2007 i va anar a càrrec del Senyor Ferran Aguilar, fotògraf de natura i va
presidir l’acte la directora de l’IDECE, juntament amb el Director General
de Medi Natural, el Senyor Joan Pelliser.

Col·laboració realització mòdul Projectar el Territori,
impartit per la Universitat Politècnica de Catalunya
La Universitat Politècnica de Catalunya en la seva 13a. edició va escollir
les Terres de l’Ebre per a dur a terme el mòdul Projectar el Territori, inclòs
en el màster de Projecció d’Urbanisme.
Durant els dies 28 i 29 de setembre de 2007, els alumnes inscrits al màster
van realitzar una estada a les Terres de l’Ebre ja que l’eix vertebrador
del màster són els tallers basats en exercicis de projectació urbanística
sobre casos reals dels distints municipis de la zona. La col·laboració de
l’IDECE va estar l’allotjament dels alumnes de la Universitat Politècnica de
Catalunya inscrits al màster.
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Programa de treball per a
l’atorgament de suport als ens locals
Suport al CODE
El Govern de la Generalitat de Catalunya està integrat al Consorci de
Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i el Montsià
(CODE), a través de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre.

Aportacions de l’IDECE
al Consorci de Serveis
Agroambientals de les
Comarques del Baix Ebre i el
Montsià (CODE), no vinculades al
programa antilarvari. Aportacions
com a ens consorciat

Les aportacions que la Generalitat de Catalunya fa al CODE a través de
l’IDECE, van destinades especialment a aquelles activitats relacionades
amb la gestió ambiental, serveis de desenvolupament de l’entorn rural,
control integral de plagues, actuacions dirigides a l’increment de les
condicions de salubritat tant del Delta de l’Ebre com de les seves zones
d’influència, així com de les comarques i dels municipis consorciats i
associats.
D’acord amb la Resolució del president de l’IDECE de data 13 de
setembre de 2007, es va autoritzar la transferència de fons, per un
import de 270.404,84 € al CODE, amb càrrec a la posició pressupostària
nominativa D/461000400/5420, per tal d’atendre les despeses corrents del
CODE en l’àmbit de les seves competències.
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Línea de subvencions als ens locals
Concessió d’ajuts per un import
de 75.000,00 € als ajuntaments de
les Terres de l’Ebre

En data 8 d’octubre de 2007 es va publicar al DOGC núm. 4983 la
convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per
fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de
l’Ebre.
Aquesta convocatòria es va finançar amb càrrec a la posició
pressupostària D/482000100/5420 del pressupost 2007 per un import
màxim de 75.000,00 euros.
En van presentar 42 sol·licituds, amb un total de 34 entitats locals, de les
quals van quedar excloses per no complir amb els requisits establerts a
les bases de la convocatòria un total de 5 sol·licituds.
Per Resolució del president de l’IDECE de data 17 de desembre de 2007,
es van aprovar les sol·licituds que seguidament es detallen, per un import
de: 75.000,00 €.
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Entitat

Activitat

Import atorgat

Ajuntament de Batea

Edició material turístic. IV Mostra productes típics de Batea

1.035,39

Ajuntament d’Arnes

IV Festa de la mel d’Arnes

2.331,76

Patronat Municipal de Turisme de
l’Ametlla de Mar  

Edició Material gràfic. Actes promoció gastronòmica. Actes
desestacionalització (fires, mostres oficis, etc.). Rutes
històriques carres de l’Ametlla.

Ajuntament de Godall

Carnaval de Godall-2007

1.635,47

Ajuntament de Santa Bàrbara

X Jornades gastronòmiques d’oli d’oliva
Petició tradicional de pubilles

1.553,33

Ajuntament de Deltebre

Sisenes Festes tradicionals de l’arròs
Celebració aniversari del Carrilet
XIII è Premi literari Terra de Fang
1a. Fira gastronòmica “Ebregourmet”

2.835,80

Ajuntament d’Amposta

XII Festa de la carxofa

2.697,38

Patronat Municipal de Turisme de
l’Ampolla

XVII Diada de l’ostra del Delta
VIII Festa de la sega

3.112,63

Ajuntuntament de Sant Carles
de la Ràpita

III Diada de la Galera
IV Diada del Llagostí
IV Diada del Musclo i Ostró
XVI Jornades del Gust

2.835,80

Ajuntament de la Sénia

Creació rutes temàtiques
IV Organització fira jornades gastronòmiques

3.251,04

Ajuntament de Móra la Nova

XIII Edició de la Fira del vi i gastronòmica

2.758,26

Ajuntament d’Alcanar

XI Mercat Ìber

3.112,63

Ajuntament de la Galera

I Premi de ceràmica artística “Vila de la Galera”
Catàleg centre interpretació terrissa “Terracota”

1.606,60

Ajuntament de Prat de Comte

Organització activitats interès cultural, històric i de recuperació
de les tradicions locals a Prat de Comte

3.050,00

Entitat Municipal Descentralitzada de
Jesús

XII Fira de l’oli de les Terres de l’Ebre. III Trobada de bandes de
música a Jesús. 1a. Fira literària. Centenari Joan Cid i Mulet

3.666,28

Ajuntament del Perelló

FIRABRIL 2007

3.527,87

Ajuntament de Xerta

Edició de díptics informatius municipi Xerta

3.057,26

Ajuntament de Tivenys

Jornades de recuperació de l’elaboració tradicional del pa i
pastes típiques

5.000,00

Ajuntament de Roquetes

Díptic informatiu rutes BTT. XIV Fira Nadalenca

663,39

Ajuntament d’Horta de Sant Joan

Edició díptics informatiu municipi

761,14

Ajuntament d’Ulldecona

Edició material promocional sector turístic

2.051,01

Ajuntament de Benifallet

III Jornades gastronòmiques

4.912,01

Ajuntament de Gandesa

XX Edició fira del vi de Gandesa

1.157,93

Ajuntament de Vinebre

Edició tríptics i díptics patrimoni cultural i gastronòmic i
Vinebre en general

2.616,50

Ajuntament de Móra d’Ebre

Festa Mora Morisca 2007

3.251,04

Ajuntament de Benissanet

Correllengua 2007. XIII Edició premi d’assaig Artur Bladé

Ajuntament de la Torre de l’Espanyol

Tríptics turístics

1.578,39

Ajuntament d’Alfara de Carles

I Diada del Rovelló. 1es Jornades Gastronòmiques

1.642,50

Ajuntament de Mas de Barberans

La ruta del Margalló

2.433,35

Ajuntament de Paüls

IV Festa de la cirera a Paüls

3.297,89
TOTAL..........................................
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Annexos

Annex I: Gràfic sobre la navegació turística l’any 2007
Nombre d’embarcacions que han passat per la resclosa (2006-2007)
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Annex II: Gràfic sobre el nombre d’embarcacions que han passat per la resclosa durant el 2007

Dades de la navegació turística de l’Ebre 2006-2007
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