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Projecte LIFE MIGRATOEBRE (LIFE13 NAT/ES/000237)             
Recuperació de peixos migradors i millora de la gestió al tram final 

del riu Ebre 

 
•   

 II Congrés de l’Aigua a Catalunya 
(Barcelona, 22 de març 2017) 



Àrea del Projecte 



Equip del Projecte i Pressupost 

Data d’inici:  
01/07/2014 
Data de finalització: 
30/06/2019 
 

Pressupost total:  1.568.574,00 €  
(50% contribució financera EU) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Sr6_WXynCmM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Sr6_WXynCmM&feature=youtu.be
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A1. Identificació d’àrees potencials de fressa I alimentació per a l’esturió, saboga i 
llampresa 

Accions realitzades  

Info: Enric Gisbert (IRTA) – Life MIGRATOEBRE project. 



  

D2. Monitoreig de les poblacions de peixos objectiu al baix Ebre 

Fotos: Mariano Cebolla – Life MIGRATOEBRE project. 

Accions realitzades  



  

D3. Monitoreig de l’estat ecologic del tram final de l’Ebre (Aigua, biota i 
sediments) 

Info: Laia Jiménez & Marc Ordeix (CERM-UVic-UCC) – Life MIGRATOEBRE project. 

Accions realitzades  



  

D3. Monitoreig de l’estat ecologic del tram final de l’Ebre (Aigua, biota i 
sediments) 

Info: Laia Jiménez & Marc Ordeix (CERM-UVic-UCC) – Life MIGRATOEBRE project. 

Accions realitzades  



  

D3. Monitoreig de l’estat ecologic del tram final de l’Ebre (Aigua, biota i 
sediments) 

Info: Laia Jiménez 
& Marc Ordeix 
(CERM-UVic-UCC) 
– Life 
MIGRATOEBRE 
project. 

Accions realitzades  



E1. Accions de comunicació general 

Accions realitzades  



E6. Xarxa de voluntariat 

Accions realitzades  



Sistema de 

monitoreig 

de l’enclusa 

de Xerta, 

prevista 

hivern 2017 

Rampa de 

peixos 

d’Ascó, 

prevista 

estiu 2017 

Elevador per a 

peixos de 

Xerta, prevista 

per 2018 ? 

A2.2. Procediments administratius, legals i tècnics per a millorar la 
gestió de 2 encluses de navegació (Xerta i Flix) i 2 nous passos per a 

peixos (elevador a l’assut de Xerta i rampa a la resclosa d’Ascó). 

Accions realitzades  
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Accions realitzades  

A2.2. Projecte d’ Elevador de peixos a l’Assut de Xerta 
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Accions realitzades  

A2.2. Projecte de rampa per a peixos a la Resclosa d’Ascó 



A2.2. Procediments per a la gestió de les comportes de navegació a 
l’assut de Xerta 

Accions realitzades  



  

C2. Projecte pilot de reintroducció de l’Esturió Europeu 

Biological cycle of Acipenser sturio (Acolas et al., 2011) 

Accions realitzades  



Primavera 
2017:  
Esquema de 
difusió dels 
esturions 
Europeus a l’ 
IRTA – St. Carles 
de la Ràpita 
(cohorts de 
2008 or 2009?)  

 

Properes Accions 



2017: 
Itineràncies de 
l’exposició 
Migratoebre i 
activitats 
escolars 

 

Properes Accions 



 
Primavera 2017: 30 estacions amb receptors passius (VR2W-69Hz, Vemco Ltd) al baix 

Ebre i delta 

Properes Accions 


