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SERCOSA presenta “La Via Blava de l’Ebre” com a gran 
projecte de producció d’energia alternativa i turisme fluvial   

_______________________________________ 

 
La seu de la Cambra de Comerç de Tortosa, va acollir aquest dimecres 2 de desembre l’acte de presentació del nou projecte de 
l’empresa catalana SERCOSA: “La Via Blava de l’Ebre”. SERCOSA proposa produir energia hidroelèctrica amb aquest projecte 
i també impulsar la navegabilitat del riu. 
 

 

    
 

SERCOSA, empresa que forma part del grup empresarial català From Inversiones Energéticas i té l’avantprojecte llest 
des de fa anys, ofereix un gran projecte de producció d’energia hidroelèctrica combinat amb turisme fluvial. Es pretén 
recuperar el projecte per implantar tres centrals hidroelèctriques al tram final de l’Ebre, en concret a Tortosa, Benifallet i 
Garcia. Es tracta d’una inversió de 125 milions d’euros que s’executaria entre el 2022 i el 2025, i que generaria, segons 
l’empresa, més de 800 llocs de treball en aquests tres anys.  
 

SERCOSA va intentar projectar aquestes tres centrals ara fa 25 anys, però no van tirar endavant. Ara, busca la màxima 
complicitat del territori perquè el Ministeri per a la Transició Ecològica hi doni llum verd. L’any 2016, l’avantprojecte ja va 
rebre el suport del PDeCAT, ERC i Junts, i també de tots els sindicats i patronals.  
 

L’empresa, que ja ha construït 19 hidroelèctriques i assuts al llarg de la conca de l’Ebre, ha assegurat que aquest tipus 
de centrals no retenen els sediments del riu, com sí passa amb els embassaments. SERCOSA ha defensat que, tot i que 
hi ha arguments en contra del projecte per ser una ‘artificialització’ del riu, suposa la producció d’una energia neta i 
renovable. L’empresa també ha defensat que la construcció dels tres nous assuts, necessaris per implantar les centrals 
hidroelèctriques, potenciaria el turisme fluvial. 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  

  notadepremsa 
              2 de desembre de 2021    
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