
Presentació
Des del primer moment vaig tenir clar que volia fer el treball de recerca sobre algun 
tema relacionat amb les energies renovables. No sabia com encaminar-lo i determi-
nar-lo fins que a casa em van suggerir fer-ho sobre la presa de Riba-roja d’Ebre, que és 
el poble natal de la nostra família. A poc a poc vaig anar treballant la idea i vaig decidir 
estudiar l’impacte que ha tingut la presa a la zona a escala general, no només a la zona 
del poble. Volia saber com impacta realment la construcció d’una presa, com afecta la 
indústria en un paisatge natural enmig de la natura. M’interessa descobrir fins a quin 
punt una energia neta com la hidràulica pot impactar a nivell ambiental, econòmic i 
social. D’altra banda, també em motiva perquè el centre del treball és la presa del meu 
poble, on tinc la meva família i que visito des de ben petit. 
La presa de Riba-roja d’Ebre es troba al riu Ebre, al costat del poble de Riba-roja d’Ebre, 
a uns 7 quilòmetres. Té 60 metres d’altura, 562 metres d’amplada i cobreix 2.152 hectà-
rees. Té una capacitat de 210 hm3. És una de les preses més importants de la conca de 
l’Ebre, sinó la més important.
En aquest treball es van posar com a objectius: estudiar els impactes ambiental, econò-
mic i social que provoca la presa de Riba-roja d’Ebre; també es va proposar establir unes 
mesures preventives o solucions per als problemes que causa la presa, i estudiant i vali-
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dant aquests impactes es podria validar la hipòtesi que, malgrat que l’energia hidràulica 
es considera una energia neta, l’embassament de Riba Roja té un impacte ambiental, 
econòmic i social important.

Metodologia
Per realitzar el treball i estudiar els diferents impactes s’han fet un total de set entre-
vistes a tres associacions, a l’alcalde del poble de Riba-roja d’Ebre, a un treballador de 
la central hidroelèctrica i a dos riba-rogencs. A part de les entrevistes també s’ha recor-
regut a l’arxiu comarcal de la Ribera d’Ebre i a pàgines web per fer la recerca històrica 



i d’informació essencial de la zona. S’ha fet un estudi de la biodiversitat de la zona del 
pantà per veure’n l’impacte ambiental. S’han classificat els diferents impactes per veure 
la seva gravetat. Seguidament s’ha fet una comparativa d’imatges per veure el canvi i 
impacte que hi ha hagut a la zona del pantà. Finalment s’han proposat mesures correc-
tores o solucions per a aquests problemes causats per la presa.

Cos del treball
Utilitzant aquestes eines s’ha vist que impacta notablement en els tres aspectes. S’han 
separat els resultats en tres parts: impacte ambiental, impacte econòmic i impacte social.

Impacte ambiental
Una presa, enmig de tanta naturalesa, el primer que provoca és un impacte visual molt 
fort, contrastant la natura amb la indústria.
Però la construcció d’aquesta presa és la que desencadena els diferents impactes.
Una presa talla el flux natural del riu i emmagatzema aquesta aigua creant un embas-
sament, que ha fet augmentar el nivell del riu. Això ha provocat fins al dia d’avui: canvi 
de la biodiversitat de la zona, proliferació d’algues, retenció de sediments, conreus en-
fonsats, pèrdua del trànsit fluvial, microclima a la zona del pantà i desaparició d’espèci-
es i introducció d’altres de noves.
Pel que fa al Delta, el principal impacte de la presa és la retenció de sediments i cabal. 
És la presa de la conca de l’Ebre que lidera la retenció de sediments. Aquesta retenció té 
conseqüències serioses sobre el Delta, ja que aquest requereix de sediments per man-
tenir-se. Les conseqüències són: enfonsament del Delta, retrocés de la línia costera i 
pèrdua de conreus i negocis de la zona.
Fent entrevistes i recerca hem arribat a diferents solucions, unes que són a curt termini 
per intentar mantenir el Delta i altres que són a llarg termini per salvar el Delta definiti-
vament i aconseguir la seva estabilitat. 
Solucions a curt termini: Portar tones de sediments en camions al Delta, i ús de dragues 
per moure la sorra del fons del mar i utilitzar-la per protegir el Delta. Moviments d’are-
nes costaneres de llocs poc afectats a llocs molt afectats. Fer camins de guarda a la vora 
per protegir el Delta.
Solucions a llarg termini: Ús de dragues a l’embassament de Riba-roja d’Ebre per fer 
baixar sediments. Obrir comportes i deixar passar el cabal d’aigua amb els sediments. 
Retirar preses (inviable).

Impacte econòmic
La presa des de l’inici de la seva construcció està pagant diferents impostos a l’Ajunta-
ment: BICE, IAE, ICIO i altres taxes. Amb aquests impostos, segons dades econòmiques 
de l’Ajuntament, a l’any es cobren 250.000 euros. Durant aquests cinquanta-cinc anys 



s’han rebut 14.000.000 d’euros. Són molts diners, però res comparat amb Ascó, que rep 
això durant un any gràcies a la central nuclear.
La construcció de la presa va provocar l’arribada de molta gent, cosa que va permetre 
que els comerços locals s’enriquissin. Es va potenciar el sector industrial amb la presa i 
la fàbrica de Flix i es va deixar de banda l’agricultura.
En construir la presa es perd la navegabilitat del riu i per tant la fi del trànsit que hi ha-
via per anar a treballar a la conca minera o a la fàbrica de Flix. També s’acaba el comerç 
i el transport de recursos pel riu.

Impacte social
La construcció, com hem esmentat anteriorment, provoca l’arribada de molta gent. Està 
documentat que van arribar més de 4.000 persones al poble. Però en veritat es creu que 
van ser al voltant d’unes 8.000. Arriba gent de diferents llocs amb molta diversitat de 
cultures i costums, cosa que no provoca conflictes però sí una separació.
El poble no estava preparat per acollir tanta gent i es van construir dos barris per a la 
gent que treballava a la presa: la colònia de l’Enher i el barri de Santo Domingo.
Abans de les construccions d’aquests dos barris la gent vivia com podia. S’agrupaven en 
família i fins i tot vivien en barracons.
La construcció de la presa provoca un embassament que fa augmentar el nivell del riu. 
Doncs bé, aquest augment del nivell de riu va provocar l’enfonsament i el trasllat de 
patrimonis de la humanitat. Va inundar el poble de Faió a les profunditats del riu Ebre; 
tot i així es va compensar econòmicament els habitants i es va construir un nou poble 
al turó de dalt la vall. Es va inundar part del poble de Mequinensa, més concretament 
el casc antic, el nucli, i es va reconstruir el poble. La construcció també va provocar la 
inundació de l’ermita de Santa Magdalena de Berrús, però es van anticipar i la van tras-
lladar pedra per pedra al turó que tenia a sobre.

Conclusions
Durant tot el treball, més concretament en els resultats, s’han estudiat els impactes 
ambientals, econòmics i socials que causa la presa de Riba-roja d’Ebre actualment o 
que ha anat causant des de la seva construcció, l’any 1958. 
A través de les entrevistes realitzades a les associacions, a un treballador de la cen-
tral, a l’alcalde i a riba-rogencs, s’ha pogut recollir informació sobre els impactes, con-
cretar-los i classificar-los depenent de la seva gravetat. 
Els impactes ambiental i social han sigut més notables i més negatius que l’econòmic. 
En l’ambiental, la presa impacta sobre la zona de l’embassament, incloent-hi flora i 
fauna, i també sobre el Delta de l’Ebre, que es troba en una situació crítica majori-
tàriament per culpa de la presa de Riba-roja d’Ebre. L’impacte social també és força 
negatiu perquè durant la història de la presa aquesta ha inundat dos pobles al riu. En 



canvi, l’impacte econòmic és més aviat positiu perquè la presa ha aportat molt eco-
nòmicament a l’Ajuntament del poble pagant impostos, i també degut a l’increment 
de població van créixer els comerços locals. El poble ha guanyat molt econòmicament 
des que es va construir la presa. 
S’han proposat algunes mesures i solucions per als impactes ambientals i per a alguns 
dels impactes econòmics i socials, amb les quals es podrien resoldre aquests proble-
mes.
Per a l’impacte ambiental, ja que la presa afecta el seu voltant i el delta de l’Ebre, 
s’han proposat solucions a llarg i a curt termini. Però les que interessen són les de 
llarg termini perquè el delta de l’Ebre se salvi. Unes possibles solucions són utilitzar 
dragues o obrir les comportes inferiors per deixar passar els sediments. De fet s’utilit-
zarà un sistema de bypass per deixar passar els sediments retinguts a l’embassament 
de Riba-roja d’Ebre, que consisteix a bombar els sediments compactats al fons i fer-los 
baixar fins al delta de l’Ebre amb riuades controlades. 
Per l’impacte econòmic, que va afectar negativament i ha afectat la navegabilitat del riu, 
s’ha proposat construir rescloses a les preses per permetre aquest pas d’embarcacions. 
L’impacte social va afectar Faió i Mequinensa, enfonsant-les al riu, i l’ermita de Santa 
Magdalena de Berrús, però aquests impactes no tenen solució ja que són fets que van 
ocórrer en un passat.
Per acabar, es valida la hipòtesi que encara que les centrals hidroelèctriques siguin 
productores d’una energia neta, amb la seva construcció, l’actuació i el funcionament 
del pantà de Riba-roja han tingut un impacte ambiental, econòmic i social important. 
D’altra banda, segons l’opinió dels experts, caldria explorar i aprofundir més en l’im-
pacte de la presa sobre el riu, perquè aquest àmbit està molt poc explorat.
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