Serveis per a
Centres de
Recerca

Qui som?
Plàncton és una empresa
jove nascuda al 2012, dinàmica, emprenedora i que
s’adapta als canvis i les
necessitats dels nostres
clients. El nostre equip està
format per professionals de
les ciències del mar, biòlogues i oceanògrafes, i una
il·lustradora, dissenyadora
gràfica i dissenyadora web.
Alhora tenim una xarxa de
col·laboradors al territori
com traductors professionals, il·lustradors científics,
etc que complementen el
nostre equip a la perfecció.
Contacte:
info@plancton.cat
977 45 77 41
www.plancton.cat

Què t’oferim?
> Disseny d’identitat
> Disseny web amb wordpress
> Disseny i Redacció de material
divulgatiu/continguts divulgatius
> Partner divulgatiu en projectes
> Disseny i organització de tallers
cientíﬁcs per a totes les edats
> Organització d’esdeveniments
cientíﬁcs

Disseny web
Has de fer una pàgina web
per al teu projecte? O
potser ja tens una web i
necessites actualitzar-la?
Explica’ns les teves necessitats i t’oferirem les solucions:
formularis
per
inscripcions, gestió de
correus, intranet, adaptació de continguts, blogs,
galeria d’imatge, estadístiques web i molt més.

Disseny d’identitat
Tot projecte ha de tenir una identitat visual pròpia començant per un
bon nom i un logotip atractiu i que
impacti.

Projectes realitzats:
- Singek.eu
- Vsimposioccmar.com
- Ecopath.org
- Lifeebroadmiclim.eu

MEFISTO

Disseny i redacció de
material divulgatiu
Comunicar el vostre
projecte a tots els públics
no sempre és fàcil. Us
oferim ser les vostres
“traductores de ciència”,
generant continguts
divulgatius a l’abast de
tothom a partir del vostre
projecte de recerca.

Projecte pilot de mesures de mitigació
i adaptació al canvi climàtic al Delta de l’Ebre

Proyecto piloto de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en el Delta del Ebro
Mitigation and adaptation measures to climate change in the Ebro Delta
www.lifeebroadmiclim.eu

Acció B1 i B2: Prova pilot d’injecció de sediments al tram baix del riu Ebre i a la xarxa
de canals de reg del Delta de l’Ebre
Prueba piloto de inyección de sedimentos en el tramo bajo del rio Ebro y en la red de canales de riego del Delta de l’Ebro
Pilot test of injecting sediment into the final stretch of the river Ebro and into the Ebro Delta irrigation network
A finals del segle XIX comença la transformació dels
aiguamolls del Delta de l’Ebre en arrossars mitjançant
la tècnica denominada “colmateig”. Aquesta tècnica
consistia en utilitzar la xarxa de canals de reg per
portar l’aigua i el sediment del riu cap a les zones
humides, reblir-les, i així poder conrear l’arròs. No
obstant, amb la construcció dels embassaments de
Mequinensa i Riba-roja a finals dels anys seixanta,
gairebé tot el sediment que antigament transportava
el riu queda ara retingut a les preses, de tal manera
que la quantitat actual de sediment cap al Delta
s’ha reduït en més d’un 99%. Aquesta retenció
del sediment als embassaments ha comportat,
entre altres coses, la regressió de la línia de costa,
l’acceleració de l’enfonsament de la plana deltaica i
la salinització del sòl.

A finales del siglo XIX comienza la transformación
de los humedales del Delta del Ebro en arrozales
mediante la técnica denominada “colmateo”. Esta
técnica consistía en utilizar la red de canales de
riego para llevar el agua y el sedimento del río hacia
los humedales, rellenarlos y, poder cultivar el arroz.
Sin embargo, con la construcción de los embalses
de Mequinensa y Riba-roja, a finales de los años
sesenta, casi todo el sedimento que transportaba el
río, queda ahora retenido en las presas de tal manera
que la cantidad actual de sedimento hacia el Delta
se ha reducido en más de un 99%. Esta retención del
sedimento en los embalses ha conllevado, entre otras
cosas, la regresión de la línea de costa, la aceleración
del hundimiento de la llanura deltaica y la salinización
del suelo.

Aquests fets es poden veure accentuats per la
pujada del nivell del mar a causa del canvi climàtic.
En conseqüència, el Delta de l’Ebre té cada cop
menys capacitat per compensar tant la pujada del
nivell del mar (pel canvi climàtic) com l’enfonsament
de la plana deltaica (per la subsidència). Una manera
de compensar aquests processos és restaurar, en la
mesura del possible, el flux de sediment del riu cap al
Delta, utilitzant el riu i la xarxa de canals de reg per a
fer arribar part del sediment a la desembocadura i a
la plana deltaica.

Estos procesos pueden verse acentuados por la
subida del nivel del mar debido al cambio climático. En
consecuencia, el Delta del Ebro tiene cada vez menos
capacidad para compensar tanto la subida del nivel del
mar (por el cambio climático) como el hundimiento de
la llanura deltaica (por la subsidencia). Una manera de
compensar estos procesos es restaurar, en la medida
de lo posible, el flujo de sedimento del río hacia el
Delta, utilizando el río y la red de canales de riego para
hacer llegar parte del sedimento a la desembocadura
y a la llanura deltaica.

The transformation of wetlands into rice fields in the
Ebro Delta started towards the end of the 19th century
using silting techniques. This involved using irrigation
canals to transport water and sediments from the river
to the wetland areas in order to fill them in and use
them as rice fields. However, after the construction
of the Mequinensa and Riba-roja reservoirs at the end
of the 1960s, almost all of sediment transported by
the river is now retained behind these dams, so that
the current amount of sediment to the delta has been
reduced up to 99%. The retaining of the sediments
into the reservoirs has led to the coastal regression,
the acceleration of the subsidence of the delta plain
and of the soil salinization.
These effects can be augmented by the sea level rise
caused by the climate change. Consequently, the
Ebro Delta is increasingly less able to compensate for
negative effects caused by the rise in sea level (due to
global warming) and its natural loss of elevation due
to the subsidence. One way to compensate for these
processes is by restoring, as far as possible, the flow
of sediments into the Delta using the irrigation canals
to distribute them around the Delta’s surface area. In
this scenario, the sustainability of the Delta can only
be guaranteed by restoring the flux of sediment from
the river to the sea and Delta.

Estem treballant per
recuperar el Delta de l'Ebre
Imatge cedida pel Museu de les Terres de l'Ebre

Projectes realitzats:
- Cartelleria divulgativa
per la Badia dels Alfacs
- Cartelleria pel projecte
Life Ebroadmiclim
- Cartelleria divulgativa
per l’Hospitalet de
l’Infant

Imatge cedida pel Museu de les Terres de l'Ebre

Imatge cedida per l’Institut Cartogràﬁc i Geològic de Catalunya

Al projecte LIFE EBRO-ADMICLIM estem estudiant si és viable que part dels sediments retinguts
als embassaments siguin mobilitzats de nou i transportats fins al Delta i el mar, a la vegada
que es pretén donar solució als llims que es generen a la planta potabilitzadora del Consorci
d’Aigües de Tarragona (CAT), convertint-los en un recurs que contribueixi a l’adaptació al canvi
climàtic. Per això, s’estan realitzant diferents injeccions de sediment al riu i a la xarxa de canals
de reg, per determinar la capacitat que actualment té el riu Ebre per a transportar el sediment
(sorres i argiles) fins a la plana deltaica i el mar, i avaluar la capacitat de transport i distribució
del sediment a través de la xarxa de canals de reg.
L’entrada de sediment al Delta i cap a la costa permetrà generar sòl (per mantenir l’elevació de
la plana deltaica), i frenar en la mesura del possible l’erosió de la costa.

Aquest reflector que estàs veient retorna tot el senyal emès
pels satèl·lits i permet així obtenir mesures de precisió de
l'enfonsament natural (subsidència) del Delta. Dins el marc del
projecte LIFE EBRO-ADMICLIM hem instal·lat reflectors com
aquest per tota la plana deltaica i faran possible la identificació
de les zones més vulnerables a la pujada del nivell del mar.

En el proyecto LIFE EBRO-ADMICLIM estamos estudiando si es viable que parte de los sedimentos
capturados en los embalses sean movilizados de nuevo y transportados hacia el Delta y el mar. Al
mismo tiempo, se pretende dar solución a los lodos que se generan en la planta potabilizadora
del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), convirtiéndolos en un recurso que contribuya a
la adaptación al cambio climático. Para ello se están realizando diferentes inyecciones de
sedimento en el río y en la red de canales de riego para determinar la capacidad que actualmente
tiene el río Ebro para transportar el sedimento (arenas y arcillas) hasta la llanura deltaica y el
mar y evaluar la capacidad de transporte y distribución del sedimento a través de la red de
canales de riego.
La entrada de sedimento en el Delta y hacia la costa permitirá generar suelo (para mantener la
elevación de la llanura deltaica), y frenar en la medida de lo posible la erosión de la costa.

Plàncton, Divulgació i Serveis Marins · www.plancton.cat

Through the LIFE EBRO-ADMICLIM project we are studying the viability of remobilize toward the
Ebro Delta and the sea part of the sediments currently retained behind the dams. We also aim
to solve the problem of the silt generated in the Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) water
treatment plant by transforming them into a resource which would contribute to the adaptation
to climate change. With this aim, we are carrying out different tests by injecting sediment into
the river and the irrigation canal network to assess the capacity that currently has the Ebro
River to transport the sediment (sand and clay) to the delta and the sea, and assess the capacity
to transport and deliver the sediment through the irrigation canals.
Sediments entering to the delta plain and coastal area would generate soil (maintaining the
Delta’s elevation) and mitigate, to a certain extent, the coast erosion.

disseny: Optim.gr · il·lustració: Toni Térmens

EBRO-ADMICLIM és un projecte pilot de mesures de
mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre
finançat pel programa LIFE+ de la Unió Europea.
www.lifeebroadmiclim.eu
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Disseny i organització
de tallers cientíﬁcs per
a totes les edats
Fer arribar la ciència als estudiants de col·legis i instituts és una eina molt potent per
crear noves vocacions científiques i fomentar la formació i la curiositat vers la ciència.
En els nostres tallers apropem la ciència que
desenvolupeu als estudiants de manera
pràctica i lúdica.

Organització
d’esdeveniments
cientíﬁcs
Esteu immersos en l’organització d’un congrés,
simposi o seminari científic
i no sabeu per on
començar? A Plàncton us
podem ajudar a organitzar
l’esdeveniment des de la
web, les inscripcions, les
xarxes socials, gestió de
proveïdors, el merchandising, la secretaria tècnica in
situ...hi tenim experiència!

Projectes realitzats:
- DMSP Symposium
- V Simposio Ciencias del Mar
- Final meeting Malaspina
- Ecopath
- Ramon Margalef Summer Colloquia

Partner divulgatiu en
projectes
El vostre grup de recerca no sap com incorporar la comunicació i divulgació científica en la
nova proposta de projecte que esteu redactant? Nosaltres podem ser el partner que
s’ocupi de la divulgació i comunicació al
projecte!

...i molt més!
A més a més, oferim altres serveis no relacionats directament amb la
divulgació però que complementen l'activitat científica com:
- Suport logístic al camp en campanyes: Necessiteu mostrejar i us
falta personal tècnic que us acompanyi al camp? Contracta els
nostres serveis i t’ajudarem des de recollir mostres, dur l’embarcació,
censos bussejant, etc.
- Lloguer de material per busseig: a Plàncton som també un centre de
busseig situat a l’Ametlla de Mar i podem facilitar-vos el material de
busseig així com el lloguer d’ampolles.

