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EL DELTA DE L'EBRE

RAFEL BALADA I LLASAT

Pare Natural del Delta de l'Ehre.
Deltebre.

EL MEDi FISIC

Situacio, extensio i importdncia

del delta de l'Ebre

El delta de l'Ebre es la zona humida mes

important de les terres catalanes. Amb els

seus 320 km' de superficie constitueix i'ha-

bitat aquatic mes important de la Mediter-

rania occidental, despres de la Camarga

(Parc Nacional frances) i el segon de I'Estat

espanyol despres de Donana (Pare Nacio-

nal espanyol). Situat prop del limit entre el

Principat de Catalunya i el Pais Valencia,

constitueix un punt basic en els movi-

ments migratoris dels ocells d'Europa que

permet enllacar la Camarga, i altres zones

mes nordiques, amb I'Albufera de Valen-

cia, amb Donana i amb terres africanes.

L'important paper biologic del delta de
I'Ebre contrasta amb la profunda huma-

nitzacio d'una gran part de la seva extensio

i amb el seu no menys considerable pes
agricola. L'harmonia entre valors naturals

i humanitzacio no sempre ha funcionat. La

transformaci6 agricola del delta ha estat un

fenomen relativament recent (segles xix

i xx) i fou realitzat amb unes condicions

gairebe dramatiques, tant pels mitjans dis-

ponibles fins fa encara poques decades

com per les diverses adversitats del media

una situacio reflectida a l'obra literaria de

1'escriptor Sebastia Juan Arbo (m. el

1984), fill de Sant Caries de ]a Rapita.

Els ecosistemes del delta de l'Ebre han

estat coneguts i estudiats internacional-

ment des de fa molts anys. Deixant de Ban-

da l'atencio que 11 dedicaren molts carto-

grafs des del segle xvi, es poden destacar

les visites dels naturalistes Leon Dufour

i P.B. Webb, a principis del segle xix, de

la Station Internationale de Geobotanique

Mediterraneenne et Alpine l'any 1934,

passant per les dels nombrosos ornitolegs

d'arreu del mon que han publicat treballs

sobre el Delta. Potser el punt culminant de

l'interes pels sistemes naturals del delta

caldria situar-lo cap a finals dels anys se-
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tanta: La Institucio Catalana d'Historia
Natural publica el 1976 el Llibre Blanc de
la Gestio de la Natura als Palsos Catalans i
fa constar que cap de les zones tractades
especificament a I'obra presenta una tan
notable acumulacio de motius d'interes,
d'inquietud i alhora de controversia com
el delta de l'Ebre i el qualifica com a desit-
jable Parc Natural, juntament amb Sant
Maurici i els Ports. Quasi al mateix temps
(1977), tambe la Institucio Catalana d'His-
toria Natural publica, com a fruit dels seus
treballs, un estudi dels sistemes naturals
del delta de 1'Ebre.

L'atencio dels naturalistes del pais com
la dels de fora es tornava a fixar en el Del-
ta, i poc despres (1980) la realltzacio del
Seminari Internacional sobre els Deltes de
la Mediterrania. recolzat per la UNESCO,
havia d'accentuar la conscienciacio inter-
nacional amb les seves resolucions.

Els intents de destruccio dels darrers es-
pals naturals del Delta van portar a una
serie de conflictes (Punta de la Banya, Eu-
caliptus) fins que en el darrer (El Canal
Veil) intervingue la Generalitat, a peticio
dels habitants de Deltebre, decretant
(357/4. VIII-83) la creacio del Parc Natu-
ral del Delta de l'Ebre a ti de salvaguardar
aquests indrets, afavorint el desenvolupa-
ment economic i agricola.

Formacio del delta de 1'Ebre

L'origen del delta de I'Ebre cal situar-lo
en el temps en que, essent ja la configura-
cio de la costa catalana sensiblement sem-
blant a ('actual, pero amb el nivell del mar
situat forca mes baix, el riu que avui ano-
menem Ebre s'obri pas vers la Mediterra-
nia des de I'area lacustre que Ilavors era
('actual depressio iberica.
Tanmateix, el veritable desenrotllament

del delta actual no s'inicia fins a la fi de la
darrera glaciacio i el conseg6ent ascens
eustatic del nivell del mar. Aquest ascens

no es produi de manera continua i unifor-
me sing que passa per etapes de relativa
estabilitzacio a diferents nivells. Entre el
maxim de la glaciacio del Wurm, fa uns
vint mil anys, en que el nivell del mar era
situat uns 85 o 90 metres per sota de fac-
tual s'han pogut detectar almenys dues d'a-
questes estabilitzacions.

La primera, a uns deu metres per rota
del nivell del mar actual, es produi entre
els 8000 i cis 7300 anys abans del present.
Fou doncs probablement contemporania
de les poblacions de cultura mesolitica o
epipaleolitica que deixaren restes a les co-
marques del sud de Catalunya (Falset, el
Perello, Margalef) i del nord del Pais Va-
lencia (Tirig, Albocasser).
La segona, a uns cinc metres per sota del

nivell del mar actual, es produi entre els
5500 i els 4800 anys abans del present.
Foren ja contemporanies d'ella poblacions
de cultura neolitica com les de la cova
d'Aumediella de Benifallet i de les zones
que rodegen els terrenys de Itaies.
Un nivell semblant a l'actual, segons in-

diquen estudis palinologics d'una torbera
prop de Sant Caries de la Rapita, s'assoli
probablement ja als inicis del periode ano-
menat subatlantic, es a dir fa uns 2500
anys. Fora contemporania deis inicis de la
civilitzacio iberica i del periple d'Avie, es
a dir de l'alba del periode historic a casa
nostra. Des de liavors, a desgrat de Ileuge-
res oscil-lacions, el nivell s'ha mantingut
sense variacions importants.
En cada una de les estabilitzacions es-

mentades es forma una piana deltaica mes
o menys extensa, posteriorment submergi-
da per la transgressio marina, que servia
despres de base d'assentament de la se-
guent. En tot cas, despres de la submers16
de la darrera de les planes deltaiques ante-
rior a factual, la linia de costa queda, en
temps neolitics, formant una badia profun-
da que arribava fins als indrets de Vinallop
i Camp-redo on desembocava el riu.

Per aiguns trams, com els compresos en-
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tre Amposta 1 Vinallop o entre Camarles 1

I'Aldea, aquesta antiga linia de costa quedA

molt palesa. Precisament alli se situen els

mes antics vestigis de poblament huma de

la zona, que per altra part, fan pensar en

unes comunitats forca importants.

Reblerta la badia interior, els sediments

fluvials van escampar-se per la mar imme-

diata 1 va apareixer el Delta. Al segle xii

les dades d'un geograf Arab ens permeten

saber que als terrenys deltaics ja penetra-

ven alguns quilometres mar endins. Al se-

gle xv el riu tenia diverses desembocadu-

res: la gola nord, la de (levant i la de mig

jorn (que desembocava per Port Fangos,

]'actual Platjola 1 fou la que originA, fins al

segle xvi, la punta de la Banya). El Fangar,

el lobul deltaic septentrional, to una for-

macio mes moderna que va dels segles xvii

al xix.
L'any 1937 durant les riuades, I'Ebre va

obrir-se un nou pas cap al nord i va co-

men4ar a abandonar la desembocadura

oriental. A partir de 1946 es va erosionant

1'extrem oriental 1 es va reomplint la zona

occidental contigua a ]'actual desemboca-

dura. El Delta actualment continua amb

I'equilibri dinamic per part de les forces

constructives, basades en les 3.000 Tm de

terra que cada any posy el riu a ]a mar (fins

('any 1940 eren 2.000 Tm) 1 la forca ero-

sionadora y distributiva de la Mediterra-

nia, especialment notable durant els tem-

porals de Ilevant.

Climatologia

El delta de I'Ebre es una Ilengua de terra

emergent de la mar 1 envoltada per aquesta

per quasi tot arreu. Aixo condiciona. des

del punt de vista climatic, una baixa oscil-

lacio termica 1 una elevada humitat. Per

altra part el Delta es troba envoltat per

una serie de nuclis muntanyencs que sepa-

ren la vall de 1'Ebre de la Mediterrania. En

aquesta situacio, les depressions atlAnti-

ques que baixen per aquesta vall i passen

a la Mediterrania produeixen una serie de

fenomens caracteristics, molt ben estudiats

per E. Fontsere. BAsicament originen unes

fortes ventades. presents de novembre a

abril, de vents de direccio NW, ratxats,

temperats i amb baix contingut d'humitat:

es el que a] Delta s'anomena <<vent de

Dalt>>. Aixo contribueix. juntament amb

els arrossars 1 els canyissars secs, a accen-

tuar la imatge desolada del Delta hivernal.

La resta de ]'any els vents caracteristics

son les marinades, impropiament dites po-

nentades, provocades pel major caldeja-

ment de la terra respecte de la mar. El vent

del N. tramuntana, es un vent fort 1 Fred

que no es excessivament frequent al Delta.

El vent humit 1 responsable de bona part

de les pluges al Delta es el Ilevant (<<El Ile-

vant porta ]'aigua davant», diuen a la zona).

Es un vent fresc, humit 1 poc volgut pels

pagesos i pels conreus. Precisament aixo es

causa d'una altra diferencia entre la gent

del Delta 1 la de les terres de ('interior:

mentre aquests darrers desitgen l'aigua d'u-

na manera vital, per a la gent del Delta les

pluges, amb una capa freatica arran de su-

perficie, una elevada hurnitat i uns ter-

renys plans de dificil desguas, suposen pro-

blemes d'inundacions, de malalties per als

vegetals 1 d'altres inconvenients que les fan

poc desitjables. La situacio ha arribat a ex-

trems grotescs, com quan pagesos de I'in-

terior anaren al Delta amb la pretensio

d'evitar el llencament dels explosius contra

les pedregades atmosferiques, convencuts

que eren per evitar les pluges. Fins i tot ac-

tualment, a tota la zona de secA hi ha mol-

ta gent convencuda que els pagesos del

Delta disposen d'avions que actuen per a

evitar la pluja 1 de res serveixen les expli-

cacions dels Serveis Meteorologics, de

I'Observatori de l'Ebre o del mes elemental

sentit comu.

Les precipitacions son molt variables se-

gons els ant's. Per una part hi ha una mit-

jana (1880-1979) de 536 mm, pero mentres



34 RAH-_L BALADA I LLASAT

acompanyades per algunes corretjoles

(Convulvulus sepium). Als hoes amb aigua

mes profunda i estable apareixen les sis-

ques bordes (Cladium inariscus), boves

(Tvpha sp), Sparganium. Les sisques (Ca-

rex sp), caracteristiques d'aquests terrenys

han constituit un dels conreus primitius

(Carex riparia) i amb elles i amb les boves

encara es realitzen explotacions para-agra-

ries per a industries de la zona.

A les vores de l'Ebre el terreny queda

mes enlairat i aixo, juntament amb la pre-

sencia constant d'aigua, permet I'aparicio

de les uniques comunitats forestals deltai-

ques: els boscs de ribera. L'albereda (Popu-

lus alha) ocupa els Ilocs mes enlairats i a

les zones mes baixes, sovint inundades,

apareix el salzerar (Salix alha) pero sovin-

tegen els verns, freixes, oms, vimeneres, i

altres arbres de caracter subespontani: po-

llancres, eucaliptus, robinies, plataners.

Apareixen especies d'interes com el lliga-

bosc de riu (Lonicera hi/lora), Li'simachia

vulgaris. A la part d'influe'ncia mes marina

el bosc es va empobrint i van quedant els

baladres i tamarits que havien arribat a co-

lonitzar les grans dunes de la desemboca-

dura del riu, a la illeta de Sant Antoni. Als

ullals s'hi fan nenufars (Nrmphaea alha) i

llengues d'oca (Potamogelon sp); aquestes

darreres envaeixen els canals de desguas i

fins els arrossars, creant greus problemes a

l'agricultura. De let els arrossars es com-

porten, bona part de I'any, com a petites

basses i alli trobern tota la vegetacio carac-

teristiea: llengues d'oca, bova, Ilaponet de

pato (Lemna sp), Utricularia, i unes altres

que han estat considerades com els vege-

tals adventicis mes notables de la nostra

flora: presseguera (Ammania coccinea), au-

fabiga (Bergia aquatica) i aufabigueta

(Lindernia duhia).

La fauna

La fauna del Delta es tan rica i variada

que I'estudiarem en diversos apartats: in-

vertebrats, reptils i amfibis, mamifers,

ocells i peixos.
No podem tractar Ics diferents especies

d'invertebrats del Delta d'una manera in-

dividual. Parlarem alt per alt, dels mes

frequents i de la riquesa especifica existent,

ja que el treball per coneixer aquesta peca

basica dels ecosistemes deltaics, en molts

aspectes, encara esta per fer.

La diversitat d'habitats i el clima tempe-

rat i humit del Delta propicien l'aparicio

de nombrosos insectes. Les sangoneres

abans eren tan abundants que per anar pels

arrossars calla portar les carries cobertes i

se n'exportaven a Ilocs ben allunyats cen-

tenary de milers cada any, sobretot de 1'es-

peeie Hirudo medicinalis. Altres cuts, fre-

quents a les platges i sorrals maritims, son

els Nereis, que utilitzen els pescadors i els

Gordius de les basses i fangars. Algunes es-

pecies d'insectes com I'hemipter ,Vaucoris

maculatus, anomenat cutimanya al Delta,

avui quasi ha desaparegut. Per contra. una

especie de crustaci com el crane de riu

america (Procamharus) apareguda al Delta

a finals dels anys setanta es en franca ex-

pansio.
Els mosquits son segurament els insectes

mes corrents i caracteristics del Delta. 1_a

seva presencia obliga a la Mancomunitat a

emprendre des del 1917 sistematiques llui-

tes contra el paludisme endemic de la zona

del que eren vectors, i actualment les seves

poblacions es mantenen relativament bai-

xes coerces als tractaments aeris que es rea-

litzen.
Entre els lepidopters hi ha una infinitat

d'especies que ataquen els conreus, algunes

de les quals resulten, des d'un punt de vista

zoogeografic, ben interessants, com seria el

cas de Chilo supressalis, perjudicial als

arrossars i de Borho zelleri.

Per les aigiies dels arrossars es troben

nombroses especies de petits i interessants

crustacis com ara l'Apus cancri/ormis. Al-

tres crustacis del Delta resulten mes cone-

guts, com ara els llagostins (Penaeus kera-
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thurus) o mes practics, com ara l'artemia

(Artemia salina) cultivada per alimentar
els primers. Des del riu, els vespres es-
tiuencs, nuvolades d'efimers (Polrrnitarcis
virgo) es precipiten cap als punts de Hum.

Amb una base de fauna entomologica

tan extensa els predadors estan ben repre-

sentants, per araneids com l'argiope (Ar-

giopc lohata) dels sorrals o pels nombrosos

adonats: cavalls de bruixa o rodadits (Li-
bel-Tula), toreros (Calopterix).

Els coleopters tenen tambe una nombro-

sa representacio at Delta i el seu paper en
els diferents ecosistemes resulta basic: els
iaios (Hrdrophilus) dels arrossars, la Pime-
lia dels sorrals, els Scaraheus, els escarbats
de Sant Joan (Anoxia, Amphimalon) i les

seves larves anomenades callosets. Sobre
les ciperacies dell aiguamolls les formigues
roges (.Mvrmica ru/a) han adquirit renom
per les seves picades.

Al Delta resulten nombrosissimes les
serps d'aigua, tant la del collaret (Natrix
natrix), com la borda (Natrix maura); les
Iluentes (Anguis /ragilis) i les serps gar-
riguenques (Alalpolon monspessulanum i
Elaphe scalaris).

Les tortugues marines son estranyes per
les platges deltaiques tot i que son nom-
broses les observacions realitzades; les tor-
tugues mes frequents son les d'aigua, tant

la pardenca (Mauremys caspica), com la
vera (Emys orhicularis), tot i que les seves
poblacions actualment minven molt. Les
granotetes (Hula meridionalis) anomena-
des cantaries al Delta estan quasi extingi-
des i nomes la granota (Rana ridihunda)
aguanta una poblacio elevada i mante una
de les bases de la piramide ecologica del
Delta, fent honor at seu paper gastronomic
a la zona. Entre els gripaus hi ha el disco-
glos (Discoglossus pictus) trobat aillada-
ment per quasi tot el Delta, el gripau comu
(Bu/) hit/o) mes frequent per les zones oc-
cidentals deltaiques i el gripau d'esperons
(Pelohates cultripes) per les sorrenques.

Les sargantanes (Podarcis hispanica) es

troben per tot arreu. Per les platges es
veuen correr les sargantanes de sorral

(Acanthodactylus erythrurus) i altres es-

campades per tot arreu (Psammodromis

algirus). Els tritons del Delta son el Tritu-

rus marmoratus per la zona occidental i
el Triturus helveticus, escampat per tot el

Delta i zones muntanyenques veInes. Els

dragonets Tarentola mauritanica i Hemi-

dactrlus turcicus son frequents per les edi-

ficacions.

El Delta es un medi on l'aigua juga un

paper tan o mes important que la terra, i el

seu gran de salinitat va des de nivells insig-

nificants als llacs dels ullals fins a la mar,

passant pels aiguabarreigs del riu amb

aquesta. Des de fa segles els estorions i

llampreses del Delta han tingut molta

fama, tot i que el seu nombre ha minvat

drasticament, de la mateixa manera que

passa amb les sabogues (Alosa sp), per con-

tra, modernament han aparegut especies

noves com el black-bass (Micropterus sal-
moides), el lluc de riu (Esox lucius), el peix

gat (Ameiurus nehulosus) i el silur (Silurus
glanis) que ha tingut at Delta la seva pri-

mera aparicio ibero-occitana.
A part d'aquestes especies, mes aviat es-

casses, hi ha les que resulten abundoses:
mugilid (Alugil, Liza, Chelon, Oedalechi-
lus) de les quals al Delta se'n pesquen uns
100.000 kg cada any i juntament amb els
llobarros (Dicentrarchus lahrax), dell quals
se'n pesquen uns 5.000 kg cada any, cons-
titueixen els peixos mes representatius de
les aigues amb un cert contingut sali. De
ciprinids se'n pesquen centenars de tones i
moltes altres moren pels arrossars i xarxes
de regatge en tancar l'aigua a la tardor o
hivern.

Les anguil.les han constitu'it una pesque-
ra tradicional al Delta: de 30 a 50 tones
anuals d'anguila i mes de 5 tones d'angula
son les captures realitzades, tot i que l'es-
devenidor o el futur d'aquesta especie al
Delta esta seriosament compromes.

Les especies marines de moixarres (Spa-
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rus auratus), corvalls (Umbrina cirrosa),

reig (Johnius regius), molls (Mullus sur-

mulletus), han donat justa fama a les ai-

gues litorals deltaiques. Cal tenir present

que la flota del Delta, que representa un

15 % de la catalana, suposa mes del 20 %

pel valor d'aquests peixos. En qualsevol

cas, el Delta es tant un paradis per al pes-

cador com un camp pie de possibilitats per

a instal•lacions ictiologiques futures: la ri-

quesa, composicio bioquimica i caracteris-

tiques de les seves aigues el converteixen

en un dels paratges mes privilegiats d'Eu-

ropa.

La intensa humanitzacio deltaica fa que

la presencia de grans mamifers sigui espo-

radica, com es el cas dels senglars (Sus

scrota), o els teixons (Metes metes), pero

consta I'antiga presencia de cervols (Cer-

vus elaphus) i cabirols (Capreolus capreo-

lus). Actualment queden alguns conills

(Orvctolagus cuniculus) i s'hi crien guineus

(Vulpes vulpes). Queden poquissims exem-

plars de Iludris (Lutra lutra) que abans

eren frequents pets Ilacs i riu aprofitant l'e-

levada poblacio de peixos i no son pocs els

pescadors que s'han trobat exemplars ofe-

gats a les seves arts de pesca.

Els ericons (Erinaceus sp) sembla que

s'estenen cap a la zona oriental del Delta.

Les rates (Rattus sp), rates d'aigua (Arvico-

la sapidus), ratolins (Mus muculus, Apode-

mus svlvaticus) i furanys (Crocidura, Sun-

(.us) son frequents.

Els poblaments de rates pinyades, abans
extraordinariament nombroses al Delta,
han minvat molt; les especies que s'hi tro-
ben son Pipistrellus pipistrellus, P. nathus-
si i Tadarida taeniotis.

La mustela (Mustela nivalis) es Punic
carnivor salvatge, amb una poblacio relati-
vament abundant, que actualment habita
el Delta i to un positiu paper depredador
de rates i ratolins, especies que obliguen
a posar moltes tones de raticides per la zo-
na a fi d'assolir un minim control sobre
aquestes poblacions.

Les aus son els animals mes caracteris-

tics del delta de l'Ebre i constitueixen pel

que a les aquatiques es refereix, el major

contingent de Catalunya, fins al punt que

la poblacio del Delta, en l'inventari de ge-

ner, suposa amb les seves trenta especies

el 96 % (1977), 93 % (1979), 96 % (1980)

de la total del pais, amb xifres entre els

40.000 i 80.000 exemplars i el poblament

de limicoles i anecs, una aitra trentena

d'especies, el 68 % (1977), 60 % (1979) i

62 % (1980) amb un nombre d'exemplars

que varien entre els 20.000 i 50.000.
Els agrons (Ardea purpurea) tenien al

Delta el principal nucli nidificant iberic

pero de les 1.100 parelles de 1967 s'ha pas-

sat a 150 en l'actualitat per diversos mo-

tius: destruccio dels seus habitats...

Respecte als limicoles (cusi-sacs, cames
llargues, corriolets) en arribar l'abril se'n
van bona part a paisos mes nordics i arri-

ben considerables contingents que es re-
produiran aqui. Hi ha algunes poblacions

de redu'ides dimensions pero d'un elevat
interes com la garsa de mar (Haematopus
ostralegus) i la perdiu de mar (Glareola
pratincola).

Al grup de les gavines i fumarells, la po-

blacio dels quals varia entre els 5.000 i

15.000 exemplars, hi ha especies com

Sterna dougallii, Sterna dirundo, Larus

genei i especies americanes, d'un gran va-

lor biologic.

Els anecs solen passar l'hivern al Delta

pero la majoria no crien: al 1976, per

exemple, dels 36.400 exemplars censats a

primers de gener a mitjan mare nomes n'hi

havien 6.800. El principal nidificant es el

colt-verd o adenes (Anas plati'rvnchos) i

son la base del conflicte amb els pagesos

deltaics car, una part dels anecs, per les

nits abandonen les zones de refugi (1'En-

canyissada, Buda, l'Aufacada, el Canal

Veil...) i van als camps d'arros recent sem-

brats a menjar-ne... Pels matins el seu ras-

tre ostensible senyala les futures clarianes

de l'arrossar.
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Entre els moixons hi ha una quarente-

na d'especies nidificants: menja-mosques,

xitxarres, rei-petit, picampalls, ulls de

bou... si be els mes nombrosos son els par-

dals (Passer domesticus i P. montanus)

calandries (.l /auda arvensis), que no son

massa beneficioses a l'agricultura i en al-

guns aspectes fan un paper semblant al de

les rates.

Els rapinyaires abans deurien jugar un
important paper en 1'equilibri biologic del
Delta, pero actualment la seva poblacio re-
sulta insignificant i les rates son els princi-
pals predadors de les sever pollades.

Resumint: el Delta to una gran impor-

tancia ornitologica; el nombre d'exemplars

d'ocells varien entre els 50.000 i 100.000

distribu'its en unes 260 especies, que repre-

senten el 60 % de les especies de tota Euro-

pa i amb una nomenclatura local que in-

clou uns 250 noms i la converteix en una

de les mes riques del mon, Cosa encara mes

remarcable per les redu'ides dimensions del

Delta.

EL MEDI HUMA

Historia del poblament humd

Per la seva formacio recent el delta de

l'Ebre no ha acollit una poblacio humana

estable fins fa relativament poc temps. La

inestabilitat edafica, ('habitat aquatic ple

d'impenetrables canyissars on nuvolades

de mosquits i altres insectes feien la vida

insuportable feren de la zona paratges fe-

restecs i inhospits. Amb tot, pels terrenys

immediats al Delta apareixen importants

nuclis humans des del Neolitic, estudiats

per F. Esteve Galvez. Precisament les tro-

balles d'aquesta epoca tenen un interes

exceptional, igual que les pintures de les

zones limitrofes i de les quals P. Bosch-

Gimpera diu que <al sud dels Pirineus, per

la zona oriental iberica, d'art franco-cantA-

bric nomes es coneix una cova a la Moleta

Cartagena, a la serra del MontsiAo, demos-
tracio evident d'una presencia humana im-

portant des del Paleolitic.
L'entrada als temps historics situa la ciu-

tat d'Ibera a I'actual Amposta o pels seus

voltants, malgrat aixo, a partir de la II

Guerra Punica aquesta ciutat desapareix.

La tradicio ramadera del Delta va lligada a

la zona de Morella i Cantavella, potser

d'encA de I'establiment alli de tribus celtes

i ha subsistit fins avui, quan encara els pas-

tors de les terres altes i fredes del Maestrat

i de l'Arago vei baixen amb els seus ramats

a aprofitar els herbeis i 1'hivern temperat

del Delta.

Del periode de dominacio crab al delta

de I'Ebre hi ha referencies a l'Aldea, en els

treballs iniciats a I'assut de Xerta i en algu-

nes tecniques agricoles, a mes d'algunes

pistes etimologiques de la toponimia de la

zona: La Rapita, Buda, A. La Cava (Delte-

bre) sembla que hi hague un campament

normand.

Amb l'inici de la conquesta d'Amposta

(1097) per Ramon Berenguer III el Delta

s'incorpora al proces de retirada definitiva

dels crabs de les terres meridionals del

Principat, proces que es clou el 1154. Fins

a Jaume I aquesta terra fara el paper de

marca meridional i Joan I i altres reis veu-

ran aqui uns paratges ideals per cacar cer-

vols, senglars i tota mena d'aus aquatiques.

De les aigiies de I'Ebre es faran portar les

llampreses i esturions per a les seves ben

proveides taules.
Amb la incorporacio del Pais Valencia

al Regne d'Arago el Delta esdeve mes tran-

quil i minven els atacs Arabs com els que

cita Jaume I a la seva cronica i d'on arren-

ca, segons la tradicio, la concessio de pesca

a les basses a la confraria de Sant Pere.

Port Fangos, que ha derivat a factual Pla-

jola, es el punt de marxa de diverses expe-

ditions: Jaume I a Mallorca, Pere 11 a Sici-

lia, Jaume 11 a Sardenya.

L'any 1 154 Amposta es converteix en el

centre hospitaler del regne d'Arago. L'orde
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de Sant Joan de ('Hospital tindra una gran
influencia en la historia del Delta.
Durant aquest temps, la caca, la pesca,

1'extracci6 de la sal que s'exportava a dife-
rents punts de ]a Mediterrania, la de les
sosses, que origina una incipient industria-
litzacio sabonera i la d'altres materies pri-
maries, com la regalessia o les sangoneres
seran, juntament amb el fort pasturatge, les
bases economiques del Delta, mentre que
el pes agricola rau mes a les terres de seca
llindants amb ell. L'any 1466 el castell
d'Amposta es destruit per Joan II i aquest
treu el campament per «Ia innumerable
muchedumbre de culebras i lobos que asal-
taban por aquellos contornos>>. Al segle
xvi destruct el castell i arruinat el pais, pel
Delta hi ha constants atacs dels pirates ber-
beriscs, fins at punt que el convent de la
Rapita es abandonat (1579) i els nuclis de
poblacio del Delta son constantment sa-
quejats.

El 1607 els monjos del convent de Beni-
fassa, que tenen propietats a la Carrova hi
sembren arros. Tenen una bona collita
pero la iniciativa no to continu'itat per la
manca d'aigua, d'infrastructura i de permi-
sos. El 1719 s'obtenen els primers permi-
sos per a rompre els terrenys riberencs i el
1851 es concedeix el dret de canalitzacio
de I'Ebre de Saragossa a la mar a la <<Real
Compania de Canalizacion del Ebro>>. Els
intents de fer navegable I'Ebre venen de
molt lluny: 1677, 1738, 1769, 1819 son
dates d'intents fracassats. En un d'aquests
intents Caries III aixeca el veto de comer-
ciar amb America als Catalans i pensa
crear una poblacio a la capcalera del Canal
de Navegacio: la poblacio fou Sant Caries
de la Rapita, era ('any 1780. La primitiva
esglesia de la Cava (Deltebre) consta que
fou constru'ida al 1710 i pensem que es a
partir de 1719 que es produeixen les pri-
meres concessions reials sobre els terrenys
deltaics, que serien els antecedents de les
propietats privades posteriors.

La importancia de l'intent de navegabili-

tat de 1'Ebre de 1851 radica en que en
construir un canal d'alimentacio del Canal
Maritim o de Navegacio aquest es conver-
tira en el canal de reg de la dreta de 1'Ebre
(1860) que transforma el Delta dret duns
terrenys erms en les fertils terres que avui
coneixem. Al delta esquerre hi havia antics
nuclis de poblacio a I'Aldea, Camarles i
factual Deltebre pero, igual que a la part
dreta, la revoiucio economica la portara la
construccio del canal de reg que entra a
funcionar el 1912. Amb els canals cons-
tructs el conreu de l'arros s'estengue rapi-
dament pel delta: 1.500 Ha ('any 1860,
4.200 Ha el 1870, arribant a un maxim de
16.900 Ha el 1960 i baixant posteriorment
a 11.850 el 1965. Actualment la superficie
de conreu de i'arros torna a incrementar-
se. La colonitzacio deltaica no sera, pero,
empresa facii: fins el 1918 van morir prop
de 3.000 persones a causa del paludisme i
mes d'un centenar pel colera 1'any 1885.
Precisament com a consequencia d'aques-
tes adversitats el caracter de la gent del
Delta tindra molt accentuat el sentiment
cooperatiu: a Amposta, Deltebre, Sant
Jaume de l'Enveja, l'Aldea i Camarles hi
ha importants cooperatives agricoles, de
transports, consumidors...

Nuclis nous de poblament anaven sor-
gint al voltant d'antigues masades (Balada,
I'Enveja, els Muntells) i en alguns casos es
creaven partint de zero com en el cas del
Poble Nou (Villa Franco del Delta) el
1947. La industrialitzacio del Delta es mi-
nima i esta basada en les materies prime-
res: papereres, que aprofiten la palla de
l'arros, i artesans que treballen les boves,
sisques i canyes. La poblacio humana del
Delta, que el 1857 era de 5.278 habitants,
4.500 dels quals viuen entre Amposta
(2.816) i Sant Caries (1.962), ('any 1970
era de 40.696 dels quals 18.842 viuen fora
les dues poblacions citades anteriorment.
Veiem, doncs, que el Delta es una zona de
modern creixement de poblacio i cal afegir
que, tot 1 els problemes infraestructurals



EE DLLJA DL [.'EBRE 39

que presenta, aquest creixement no esta
aturat.

Des de fa milenis la pesca ha constitu'it
una base important per a la supervivencia
humana a la zona. La Societat de Sant
Pere, tradicionalment -a consequencia

d'una concessio de Jaume I per l'ajut que
els pescadors li donaren a la seva tornada
de Mallorca- se n'encarrega a les llacunes.
El document mes antic que confirma el seu
privilegi de pesca data pero del 12-XIl-1879.

Els ports de pesca maritima tradicionals

son els de Sant Caries de la Rapita, 1'A-

metlla i les Cases d'Alcanar. Pei Riu Vell,

a la partida de Carlet, on hi havia la Tor-

rassa, encara queda una antiga masada

amb la data de 1694 al dintell, que origina-

riament devia ser una casa de pescadors.

Precisament a aquesta zona hi ha referen-

cies documentals del 1279 i d'entre 1565 i

1569 on consta que s'hi feien fesols, panis

i blat.

SUPERFICIE DEL DELTA DE L'EBRE

Delta dret 16.199 Ha
Banya 2.447
Total Delta dret 18.646 Ha

Delta esquerre 11.5 12
Fangar 410
Total Delta esquerre 11.922 Ha

llla de Buda 1.231
Illa de Gracia 123
Ilia de

Sant Antoni 133
Illa de Sapinya 4
Total I l les 1.491 Ha

TOTAL DELTA 32.059 Ha

DISTRIBUCIO DE LA SUPERFICIE
ACTUAL DEL DELTA DE L'EBRE

Conreus 24.554 Ha 77 '%
Llacunes 1.936 6
Platges 329 1
Erms 5.240 16

L'AGRICULTURA ACTUAL
AL DELTA

Per fer-nos una idea del pes de l'agricul-

tura al Delta nomes cal que ens fixem en la

seva superficie en hectarees i en com es
distribueix aquesta superficie en funcio del

seu estat actual.
Ws de tres quartes parts de la superficie

deltaica son ocupades per conreus. Aques-
ta superficie conreada to una irregular dis-

tribucio segons el tipus de sol, de manera

que cada municipi to un aprofitament de

la superficie agricola diferent a la dels al-

tres, tenint present que la superficie no

deltaica en alguns casos pot ser elevada i

que, basicament, esta representada a l'a-

partat d'altres conreus.
Si tenim present que de les 24.544 Ha

cultivades, 15.215 ho son d'arros (1972)

Poblacio S. cultivada 1%1 Arros % Horta '%o Fruiters
"/o Altres
cereals

"/) Altres
conreus

Sant Jaume

d'Enveja 3 .898 51 27 0,7 13 8,3
Deltebre 6.892 78 7 0,7 10 4,3
Camarles 2.635 18 5 0,1 7 69,9
Amposta 9.377 40 14 0,7 24 21,3
Sant Cartes de

la Rapita 1.551 41 1 0,0 5 53,0
l'Aldea 2.964 1 13 3,0 31 52,0
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veurem la importancia d'aquest cereal,
com per altra part ja queda reflectida a I'a-
partat d'historia.

La distribucio entre arros i horta no re-
sulta arbitraria sing fruit de nombroses
proves, millores, etc., de tal manera que
podem considerar que hi ha una potencial
zona fruitera a les vores del riu, especial-
ment a la part occidental; una zona d'horta
que coreja ('anterior i una arrossera que
ocupa els terrenys marginals mes baixos i
salats. Hi ha una ampla zona de transicio
que juga un paper o un altre en funcio de
la rendibilitat de cada cultiu en un mo-
ment determinat.

La superficie d'horta l'any 1960 era de
4.100 Ha (100) i va pujar gradualment fins
a 9.150 (223) l'any 1965. A partir d'aquest
moment es mante en aquests valors, amb
alguns dalts i baixos i amb una certa ten-
dencia a la baixa.

Els productes horticoles mes cultivats al
Delta (1972) son les carxofes amb 700 Ha i
19.940 Tin, les cols 560 Ha i 13.190 Tin,
el blat de moro 1.894 Ha i 10.500 Tin,
I'ordi 1.600 Ha 1 6.400 Tin, enciam 1.000
Ha i 37.650 Tin, tomaquets 620 Ha i
19.985 Tin, melons 420 Ha i 8.440 Tin,
sofa 351 Ha i 8.400 Tin, fabes 300 Ha i
900 Tin, cebes 280 Ha i 7.360 Tin, mon-
getes 230 Ha i 2.070 Tin, endivies 250 Ha
i 9.500 Tin, alberginies 180 Ha i 5.540
Tin, espinacs 220 Ha i 3.120 Tin, patates
1.000 Ha 1 21.875 Tm, alfals 260 Ha i
19.350 Tin, cacauets 80 Ha i 200 Tin, pe-
brots 160 Ha i 1.960 Tin...

La produccio agricola del Delta repre-
senta el 12 % de la total de Catalunya: el
8 % dels cereals (98 % de ('arros), el 9 %
dels Ilegums i el 20 % dels productes d'hor-
ta. Aixo per una superficie que equival a
un 1 % del territori de Catalunya (un 0,7 %
si comptabilitzem nomes la part conreada
del Delta).

Al Delta domina el minifundi: un 93 %
de les explotacions (7.243) son de granda-
ria inferior a les 5 Ha i representen el 30 %

de la superficie agricola de la zona. Un I %
(99) superen les 25 Ha i representen el
49 % de la superficie. Les finques mitjanes,
de 5 a 25 Ha, nomes representen el 5 % de
les explotacions (436) 1 un 2 1 % de la su-
perficie agricola; si, a mes, tenim present la
gran fragmentacio de la parcel•lacio exis-
tent, resulta facil comprendre que hi hagi
forts problemes per a I'explotacio adequa-
da de les terres. Tanmateix, es cert que els
darrers anys hi ha una clara tendencia a la
concentracio en unitats mitjanes i, en al-
guns casos molt concrets (Migjorn i Erms
Salats), en grans propietats que, a diferen-
cia dels antics latifundis, son administrades
amb criteris optims des del punt de vista
tecnico-comercial i representen una font
de treball i riquesa que augmenta el poten-
cial agricola deltaic.

La mecanitzacio es elevada, hi ha ten-
dencia a augmentar la potencia de les ma-
quines i existeixen cooperatives de maqui-
naria agricola. Les instal•lacions d'hiverna-
cles no estan gaire esteses, per una part
pels factors climatics, especialment pel fort
vent del NW i per altra per la forta inver-
sio que suposen i que les fan molt arrisca-
des a nivell individual. Altres conreus de
tipus industrial o ornamental tan desenvo-
lupats a altres comarques catalanes, tenen
poc pes al Delta.
Aquesta elevada produccio agricola exis-

tent al delta de l'Ebre es deu fonamental-
ment a tres motius:

1. La fertilitzacio del sol, classica carac-
teristica deltaica.

2. La dedicacio i coneixements dels pa-
gesos d'aquesta zona.

3. La infraestructura existent (camins,
canals, maquinaria).

Al visitant, 1'agricultura del Delta li cri-
da I'atencio per dos motius principals:
veure una plana cultivada d'una considera-
ble dimensio, cosa infrequent a la resta del
pais, i veure, en el cas concret de I'arros,
un conreu que dificilment podra veure a
altres flocs.
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L'arrossar es un conreu ben curios: cap a
mitjan abril els camps s'omplen d'aigua i
despres, pels voltants de Sant Jordi, a ma,
en tractors amb unes rodes especials per
trafegar pel fang o, actualment, en avions,

se sembra 1'arr6s. Els arrossars tenen, du-
rant I'abril i el maig, I'aspecte d'una (lacu-
na. Poc despres I'aigua adquireix unes to-
nalitats verdoses quan les petites plantes
comencen a sortir a ]a superficie.

Per Sant Joan els arrossars semblen ufa-
noses praderies d'un verd intens; mes d'un
visitant imprudent els ha confos amb prats
i quan s'hi ha assegut ha acabat pie d'aigua
i fang. Per Sant Jaume apareixen les pri-
meres espigues d'arros i a finals de setem-
bre el gra ja esta a punt perque les collita-
dores entrin pels fangars i el portin cap a
les sitges de les cooperatives arrosseres. En
pocs dies tot el Delta canvia I'aspecte: els
tractors, amb amples i espectaculars rodes
metal•liques, enterren els rostolls at fang i
els pagesos, arreplegada la collita, es passe-
gen pets arrossars amb 1'escopeta i els gos-
sos fent aixecar les polles, rasclets, picar-
dones, i tota mena d'ocells aquatics que
s'amaguen sota els empalls.

Pei novembre es tanca l'aigua dels ca-
nals i el Delta comenca a secar-se; ve el
temps de la carxofa i 1'enciam i les caceres
d'anecs pels camps i els estanys.

En arribar e] mes de febrer les terres mes
altes ja es poden treballar i pesats tractors
van removent el terreny, aplanant-lo i po-
sant-hi adob per a tornar a comencar el
cicle.

La visio del Delta es en funcio de 1'ar-
rosser: sec i inhospit a I'hivern, Iluentejant
d'aigua a la primavera, d'una verdor acia-
paradora a l'estiu, daurat a la tardor. La
impressio que d'aquest pals s'emportara el
visitant dependra, basicament, de 1'epoca
de ('any en que el visiti.

LA RAMADERIA

Al Delta el bestiar havia tingut una
enorme importancia com a element de tre-
ball pero en mecanitzar-se les feines agri-
coles la seva antiga importancia ha decal-
gut molt. Per contra, les granges han anat
agafant importancia: quasi 2.000 bous,
prop de 100.000 pores i una xifra un xic
inferior d'ovelles ho demostren. Les cabres
son poc frequents, menys de 500.

L'activitat ramadera s'ha especialitzat

molt en 1'avicultura; at Delta hi ha mes de

1,5 milions d'aus, el 85 % de les quals son

per a carp i el 15 % per a la posta, que

converteixen la zona en una de les mes im-
portants de Catalunya en el ram de I'avi-

cultura i les granges de conills estan aga-
fant tambe un gran pes. Tot i aixo el pes
ramader del Delta es baix comparat amb
les sever possibilitats; com a mostra cal dir

que una central lletera propera a la zona
ha d'importar quasi tota la Ilet i el Delta
nomes n'hi subministra un 10 %.

LA PESCA

La pesca a les aigues del Delta es una ac-
tivitat important: Sant Caries de la Rapita
i 1'Ampolla, at mateix Delta, i les Cases
d'Alcanar, I'Ametlla i Vinaros son ports
des dels quals es ve a pescar a aquestes
aigues deltaiques.

La riquesa d'aquestes aigues i les seves
peculiaritats fisico-quimiques fan possible
una gran riquesa pesquera que permet ob-
tenir unes 9.000 tones de peix (15 % de la
produccio pesquera de Catalunya en pes)
d'un gran valor economic (21 % del valor
de la pesca catalana). Quasi 2.000 pesca-
dors treballen per aquestes aigues.

Els ]lagostins, els Ilobarros, les moixar-
res, el marisc, de la zona marina del Delta
son famosos arreu i la creacio del Parc Na-
tural del Delta sera una garantia per a la
salvaguarda d'aquesta riquesa 1 un impuls
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per afavorir el desenvolupament de les po-
tencialitats de conreus marins que la zona
ofereix.
La Confraria de Sant Pere explota la

pesca a les llacunes de l'Encanyissada,
la Tancada, el Canal Veil i la Goleta. Els
Cataixos de l'llla de Buda queden fora de la

concessio i a la Platjola i a I'Aufacada no

es pesca de forma intensive. La Confraria

obte cada any mes de 61 Tm d'anguiles,
2 d'angula, 70 de Ilissals, 7 de llobarros,

70 de caraa..., si be aquestes captures va-
rien segons els anys, car mentres a la tem-
porada 1970-71 es van agafar 165 Tm de
Missals a la de 1975-76 nomes se n'agafa-

ren 41 Tm.

cia de molts dels seus habitants. Poques

son les cases que no tenen encara avui, una

escopeta de caca com a minim i les socie-

tats de cacadors estan instaurades a totes
les poblacions del delta, per petites que si-

guin aquestes, si be avui ja no es practica

amb una finalitat de subsistencia sing com

a aficio esportiva.
La manera clasica de cacar es a peu amb

I'ajut de gossos, pero a les llacunes i llocs

de passera els cacadors romanen quiets,
amagats a unes tines estrategicament situa-

des.

Els terrenys acotats tenen una gran im-
portancia: de les 32.000 Hes. del delta,
unes 26.000 (81 %) estan acotades. Els ter-
renys acotats mes cuidats es proveeixen
d'aliments (aceballs) per atreure mes
ocells.

Els animals capturats varien molt segons
els anys pero es pot considerar que es de
l'ordre d'unes 34.000 aus: 16.000 als arros-
sars i 18.000 a les zones ferestegues.

El turisme classic de platja acudeix a les
ciutats marineres del delta: Sant Caries de

la Rapita i I'Ampolla. El turisme menys

estandard, amant de paratges mes poc hu-
manitzats o de coneixer el peculiar am-

bient social i natural del delta va pels

pobles de l'interior.

Pei riu Ebre viatgen barques de les dife-
rents poblacions a la Mediterrania. Les
platges de I'Aluet i el Fangar son molt sin-
gulars, formades als lobuls meridional i
septentrional del delta, acullen un turisme
ben pupular i autocton. La pesca esporti-
va, les passejades en bicicleta, son activi-
tats ideals per a practicar al Delta.

EL PARC NATURAL DEL DELTA
DE L'EBRE

El gran pes economic, agricola i turistic

que to el delta de l'Ebre comporta una pro-
blematica complexa per fer possible el seu
is harmonic. Amb el fi de fer-ho possible,
la Generalitat va crear, el 4-VIII-83, el
Parc Natural del Delta de I'Ebre a instan-
cies dels habitants del Deltebre, que amb
les seves mobilitzacions populars i les ges-

tions del seu Ajuntament, ho van propi-
ciar.

L'esmentat Decret (357/1983) de la Pre-

sidencia de la Generalitat fa constar que el

delta de l'Ebre es la primera zona humida

de Catalunya i que la seva importancia a
escala internacional ha estat reconeguda
pels organismes especialitzats. Aixi, ja

l'any 1962 fou inclosa en la classificacio de
les zones humides euroafricanes d'interes

internacional elaborada pel Bureau M.A.R.

amb la categoria A (prioritat urgent). Di-

versos fets han palesat recentment la preo-
cupant 1ndefensi6 d'alguns dels seus in-

drets ecologicament mes valuosos.

El peculiar paisatge del Delta, de carac-
teristiques uniques a Catalunya. ha estat
configurat tant per I'accio de la naturalessa
com per la ma de 1'home. Tota actuacio
adrecada a la preservacio dell seus sistemes

naturals ha de tenir ben present aquesta in-

tensa i profunda humanitzacio, fruit del

continuat esforc dels seus pobladors al

llarg del temps.

La legislacio vigent preveu diverses mo-
dalitats per a la proteccio d'espais naturals,
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entre les quals, en aquest cas, la del parc
natural es la mes apropiada, ja que permet

de comptabilitzar una decidida accio pre-

servadora amb el manteniment i la millora

de I'aprofitament ordenat de les produc-

cions de I'espai protegit i amb el foment

dell contactes entre ('home i la natura mit-

jangant la potenciacio del coneixement

dell valors i atractius de la zona. Durant

els darrers anys, nombroses experiencies

internacionals han demostrat la viabilitat

d'aquest plantejament.

La urgencia d'una actuacio eficac a les

zones del Delta on en aquests moments es
registren els perills mes immediats no ex-

clou la conveniencia d'estendre la protec-

cio en un futur proper a la resta, on es
troben indrets d'un valor tan excepcional

com la punta de ]a Banya i el seu port na-

tural, les ]]acunes de I'Encanyissada i la
Tancada, i els seus respectius entorns.

El regim juridic especial del Parc Natu-

ral to com a finalitat assolir una eficaq pre-
servacio dels sistemes naturals comptabi-

litzada amb el manteniment i la millora de
les activitats tradicionals agricoles, pesque-

res i conegetiques i el foment de la conei-
xenca i gaudi dels valors i atractius del
Delta.

POBLA LENT I SERVEIS

Les poblacions existents al Delta (1981)

son:

Hi ha bones comunicacions per carrete-

ra, la CN-340 Barcelona-Valencia practi-

cament marca el limit occidental del Delta

i enllaca directament amb les poblacions

de I'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Amposta

i Sant Caries de la Rapita i des d'aquesta

carretera hi ha altres carreteres asfaltades

que condueixen a Deltebre (des de I'Am-

polla, Camarles, l'Aldea dues carreteres

mes entre Camarles-I'Aldea i una altra en-

tre I'Aldea-Amposta) i a Sant Jaume de

I'Enveja (des d'Amposta, Sant Caries de la

Rapita, que passa pel Poble Nou, o pel

cami del Pas. entre Amposta-Sant Caries

de la Rapita). Als Muntells s'hi va per Sant

Jaume de I'Enveja.

L'autopista A-2 passa vorejant el Delta.
Sortida a I'Aldea i Amposta.

Les comunicacions per l'interior del

Delta son bones: carreteres amples, asfalta-

des. Conve pero, tenir present que en ser

un pais molt pia es facil extraviar-se per la

manca de punts de referencia i conve no

deixar les carreteres asfaltades pels perills

de fang, en temps de pluges o de la recolli-

da de I'arros (setembre-octubre), o per no

creuar-se amb la maquinaria agricola pesa-

da que continuament els transita.

El tren to la linia Barcelona-Valencia

amb les estacions d'Amposta-AIdea, a

]'Aldea, i Camarles-Deltebre, a Camarles.

La densitat de trafic fa recomanable el seu

us. Hi ha, tambe, servei d'autobusos de
Barcelona, Valencia i altres ciutats al Del-

L'Aldea 2.954 habitants
L'Ampolla . Forma part de l'Ajuntament

d'EI Perello. 1.320 habitants
Amposta (14.673 ) 13.985 habitants
Camarles (2.822 ) 1.866 habitants
Deltebre (9.881) 9 . 728 habitants
Els Muntells . Forma part de I'Ajuntament

de St . Jaume de I'Enveja. 500 habitants
El Poble Nou . Forma part de I'Ajuntament
d'Amposta. 174 habitants

Sant Cartes de la Rapita (10.051) 9.957 habitants
Sant Jaume de I'Enveja (3.407) 2.870 habitants
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to 1 els diferents pobles estan enllacats en-
tre ells.

Els aeroports mes propers son els de
Reus, Barcelona (El Prat) 1 Valencia (Ma-
nises).

Els darrers ponts sobre 1'Ebre estan a
Amposta: el de 1'autopista A-2, el de la car-
retera CN-320 1 I'interessant pout penjant
d'Amposta. El pont de Pitta de Gracia es
privat.
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