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L’excursió d’avui ens endinsa en el delta de l’Ebre, 
la major zona humida de Catalunya, amb una super-
fície de 320 km2. Constitueix també un dels hàbitats 
aquàtics més importants del Mediterrani occidental. 
Presenta una rica diversitat d’ambients: riu, mar, ba-
dies, platges, dunes, salobrars, bosc de ribera, llacu-
nes costaneres, illes fluvials i ullals conformen el seu 
paisatge natural i juntament amb els arrossars, acu-
llen una gran diversitat d’organismes (ocells, peixos, 
rèptils, amfibis, invertebrats...) adaptats als diferents 
hàbitats.

L’equilibri entre la seva riquesa natural i l’explota-
ció per part de l’home no ha estat mai fàcil, per això, 
l’any 1983, la Generalitat de Catalunya va aprovar la 
creació del Parc Natural del Delta de l’Ebre, que ocu-
pa les comarques del Montsià (hemidelta dret) i del 
Baix Ebre (hemidelta esquerre).

Les zones humides, com el delta de l’Ebre, són en-
torns molt productius dels quals innumerables es-
pècies de plantes i animals en depenen per a la seva 
supervivència. Els  aiguamolls desenvolupen moltes 
funcions vitals, com ara l’emmagatzematge d’aigua, 
la  protecció contra els temporals, l’estabilització de 
la costa, el reciclatge de nutrients i contaminants, etc. 

Alhora que també ofereixen beneficis econòmics a les 
comunitats locals per mitjà de l’explotació tradicio-
nal dels seus recursos naturals, mitjançant la pesca, 
la caça, l’agricultura, la ramaderia, les salines i més 
actualment, el turisme.

En el cas del Delta, la confluència del medi marí i 
continental, dóna lloc a una elevada diversitat d’es-
pècies de peixos (unes 50). Referent al grup de les 
aus, al Delta s’han citat més de 360 espècies i aplega 
algunes de les colònies de cria d’ocells marins més 
importants de la Mediterrània i està inclòs a la zona 
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i la Llista de 
zones humides d’importància internacional (Ramsar) 
el 26 de març de 1993.

Al Delta, les altituds per sobre del nivell del mar no 
ultrapassen mai els 5 metres. Malgrat aquest escàs re-
lleu, la riquesa en comunitats vegetals és considera-
ble. Destaquen: els sosars (salobrars), els canyissars, 
els dunars, i el bosc de ribera, única formació forestal 
de la zona i molt malmès per l’acció humana.

Una mica d’història del delta
Tribus ilercavòniques, romans i àrabs van viure a ter-
ra ferma i a l’edat mitjana els comtes de Barcelona 
conquereixen aquestes terres i les repoblen gràcies a 
la fidel intervenció dels ordes del Temple i dels Hos-
pitalers. Es refan torres de vigilància o se’n fan de 

En memòria d’Isidor Cònsul

Fotos de Jordi Gironès fetes a l’anterior excursió de la 
SEAS al delta de l’Ebre l’11 de juny de 2006.
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noves, disposades segons el corredor costaner on es 
funden els futurs municipis actuals.

A començaments de l’edat moderna, com a la resta 
de l’Estat, són expulsats primer els hebreus i després 
els moriscs d’aquestes terres —pel port dels Alfacs 
marxen uns 40.000 musulmans procedents d’Aragó, 
encara que molts es refugien aquí i deixen valuosos 
testimonis. De fet, la Ribera deu als musulmans, entre 
altres coses, la construcció i l’ampliació de l’assut de 
Xerta (1552), d’on més tard arriben els vivificadors 
canals.

Durant el segle XVI s’edifiquen noves torres de defen-
sa —torre de l’Àngel Custodi, torre de Sant Joan...— 
a la vora del mar per al control de la pirateria turca. Al 
costat d’aquestes torres també sorgeixen petits nuclis 
de població dins la plana, però és als marges centrals 
del riu, més elevats i poc salabrosos, on s’establei-
xen a poc a poc la majoria dels riberencs. Un exemple 
d’això és la construcció de la primitiva capella de la 
Cava (Deltebre), el 1710. Altres nuclis de població 
sorgeixen al costat de les salines ja desaparegudes o 
dels antics camins per on baixaven els ramats, traçats 

pels lligallos, institució medieval que a més regulava 
els usos i costums entre els pastors i les parades pú-
bliques de bestiar. La pastura de bous i ovelles que, 
en un principi, caracteritzava la Ribera passa després 
a un segon terme.

Un moment clau, malauradament fracassat, és el 
1770-1780, quan Carles III pretén amb el canal de 
navegació i els plànols de «Nueva Población» fer de 
la petita Ràpita un nou nucli portuari de creixement 
anomenat San Carlos de la Rápita.

Però el gran canvi històric que propulsa el creixement 
demogràfic de la Ribera es produeix quan s’inicia el 
regatge de les terres ermes intentant transformar-les 
en camps d’arròs, malgrat la por als mosquits i el pa-
ludisme («la passa»), les catastròfiques riuades i al-
tres penalitats. Amb l’obertura dels canals, seguida de 
forts brots de paludisme, fins al 1918 van morir unes 
3.000 persones.

Sebastià Juan Arbó
Tot seguit, un text de l’escriptor Sebastià Juan Arbó 
(Sant Carles de la Ràpita, Montsià, 28 d’octubre de 



CicleDeltaEbre 3

1902-Barcelona, 2 de gener de 1984). Nascut en una 
família de pagesos jornalers, va créixer a Amposta. 
El servei militar el va portar a Barcelona i aquí va 
descobrir uns horitzons més amples que el van dur 
a treballar com a periodista. No obstant això, amb el 
temps va voler plasmar en novel·les les seves vivèn-
cies d’infant i jove. L’any 1931 va publicar la seva 
primera obra, L’inútil combat, considerada una avan-
çada del que després s’anomenaria novel·la existenci-
alista. L’any següent va publicar Terres de l’Ebre, de 
la qual us reproduïm un fragment. Convé tancar els 
ulls de tant en tant i reproduir mentalment les imatges 
que ens transmet l’autor.

“La primera resplendor de l’aurora anava aclarint el 
cel sobre el mar. En tot el fons de les muntanyes de 
Caro alçaven llurs cims enlairats a la llum naixent. El 
camp dormia encara enfonsat en una incerta penom-
bra, dintre la qual surava tot en imatges imprecises. 
El cel, en infinit silenci, semblava més alt i una dolça 
serenor transcendia dels camps, de les masies i dels 
arbres immòbils contra l’horitzó. Dels arrossars es 
desprenia un hàlit tebi i feixuc amb una forta olor de 
fang, de plantes podrides, de terra amarada de rosa-
da nocturna. Sobre el riu, a la dreta surava una tènue 
boirina blanca, com adormida sobre el corrent. Al cel 
i a la terra, sobre el repòs de les coses, s’estenia una 
ampla placidesa. 

Per entre jonqueres i sosars sortiren al camí sorrenc, 
de cara a les muntanyes. Els canyars s’aixecaven en 
masses compactes a la vora de les sèquies; els arbres 
reposaven en una plena quietud. Ni un alè de brisa no 
agitava les branques i tot estava submergit en una cal-
ma profunda. Un pit-roig invisible començava el seu 
cant damunt de les llacunes, en la calma infinita, dos 
ànecs salvatges volaven peresosament.

El carro, seguit del petit grup, girà cap a la dreta. Pe-
netraren així al camí principal, de cara al canal gran, 
que aixecava més enllà els seus eucaliptus sobre els 
marges enlairats. Del silenci de les masies el cant dels 
galls muntava a les altures i es perdia amb els últims 
parpelleigs del estels. A la part baixa, allà dintre a 
l’horitzó del mar, damunt l’extensió dels senillars, el 
far de Buda empal·lidia com una estrella més. El cel 
anava obrint-se a la claredat enlluernadora del matí. 
Les estrelles s’apagaven una a una i la darrera quedà 
encesa una llarga estona davant la vasta, la vivíssima 
claredat de Llevant, guspirejant en la blavor.

El canal gran aparegué de sobte davant d’ells, amb els 
seus alts eucaliptus centenaris que escampaven entorn 
una olor intensa i agradosa. Plantats prop de l’aigua, 
es llançaven amunt en un fervent i únic impuls i ja a 
l’altura, com lassos de l’esforç, abatien les branques 
al llarg del tronc en un lànguid desmai. I quedaven 
així, senyorials i altívols, a la vora de l’aigua fugis-
sera”.

L’excursió
L’excursió d’avui (única, donada la pràctica absència 
de desnivell) anirà des de la Casa de Fusta del Delta 
fins a l’Alfacada, passant per la Tancada. 

Es tracta d’un itinerari d’uns 15 km, durant el qual 
Narcís Prat i Carles Ibáñez comentaran diversos as-
pectes mediambientals relacionats amb el delta i la 
seva problemàtica actual i futura.

Manu Llabrés
SEAS, abril de 2017


