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EDITORIAL

Nous reptes
Encarem la recta final de l’any 2016 amb la finalitat d’assolir els di-
ferents reptes que ens esperen fins al 31 de desembre. Venim d’uns 
mesos d’activitat intensa i frenètica. De fet, aquest ha estat un estiu 
carregat d’activitats, tant per a la ciutadania del municipi com també 
per als visitants que han gaudit de la seva estada al cor del Delta de 
l’Ebre. En tot cas, més enllà de l’activitat lúdica, des de l’equip de go-
vern hem continuat treballant per millorar el dia a dia de la ciutadania. 

En aquest sentit, per exemple, en el transcurs del setembre es van 
donar a conèixer les adjudicacions de les ajudes als tributs locals. És 
a dir, les ajudes que des de l’Ajuntament de Deltebre, per primera ve-
gada a la història, s’atorguen a les famílies que més ho necessiten. 
Una acció que es complementa amb d’altres que s’estan realitzant en 
la mateixa línia per ajudar a la gent més desafavorida.  

El mateix setembre també vam adjudicar les obres de la segona fase 
de Riumar, que s’iniciaran en breu, després que des del govern mu-
nicipal es retirés l’anterior projecte, ja que aquest plasmava un cost 
econòmic força superior, al voltant d’1.800.000 €, del que costa a ho-
res d’ara sense reduir ni modificar cap apartat.

Més enllà d’aquests exemples, des de l’equip de govern també estem 
treballant en altres projectes. Fins a finals del mes de gener hem con-
templat una relació de 100 accions entre les quals destaquen la millora 
de la imatge del municipi, així com l’adequació de certs equipaments 
municipals o la finalització de les obres de la Biblioteca i l’Escola de 
Música, entre moltes altres coses. 

Per altra banda, i malgrat no haver pogut comptar amb la majoria ne-
cessària per aprovar el programa de participació ciutadana imprescin-
dible per iniciar el planejament urbanístic, seguirem intentant iniciar 
els treballs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal 
de donar resposta als problemes urbanístics que avui dia té Deltebre, 
atès que es regeix per unes normes obsoletes de l’any 1995 i amb 
un POUM fracassat del 2007. Durant el plenari del mes d’octubre, no 
vam rebre el suport necessari per engegar el programa de participació 
ciutadana que ha de donar peu a l’inici dels treballs de redacció del 
POUM i que havia de permetre que la ciutadania pogués donar la seva 
opinió sobre com ha de ser el Deltebre del futur. 

Així doncs, tot i les complexitats estructurals històriques i presents del 
municipi, estem dedicant totes les hores del dia per capgirar la situació 
i poder situar Deltebre al lloc que es mereix. És qüestió de saber cap 
on anem, no només pel que fa al present sinó que també amb visió de 
futur. I és que Deltebre s’ho val! 

Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre

2

Segueix-nos! 

_www.deltebre.cat



L’ENTREVISTA
Anna Giménez

Fa un any que vas assumir la teva responsabilitat com a tinenta 
d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cul-
tural. Quina ha estat la teva experiència durant aquests 365 dies 
de servidora pública? 
Aprofundir, endinsar-me en un sentiment col·lectiu del nostre municipi. 
Conèixer infinitat de realitats diferents. Una gran responsabilitat com 
a servidora pública, atenent visions i sensibilitats de les persones. Un 
aprenentatge constant, un treball intens, dia rere dia, orientat a posi-
cionar Deltebre on mereix estar.

L’actual pressupost contempla un augment del 250% pel que fa a 
les partides destinades a impulsar el sector turístic. Quines són 
les accions més destacades que es realitzaran aquest any per 
aconseguir aquest objectiu?  
Entenem que al nostre municipi el turisme és un eix que va unit de ma-
nera intrínseca a la dinamització econòmica. Per tant, s’han de crear 
i/o fomentar accions ja existents que, aprofitant la riquesa i singula-
ritat del nostre escenari, siguin un atractiu per a qui ens visita i alho-
ra representi un potencial econòmic per al nostre territori. La mostra 
gastronòmica Mescla, del passat mes de maig, ha estat un exemple, 
on hem sigut capaços d’aglutinar a grans professionals: productors, 
restauradors i empreses turístiques de les quatre comarques de l’Ebre 
i que va tenir un gran èxit de visitants i participació. Al nucli de Riumar 
estem fent veritables esforços per millorar les infraestructures, projec-
tant el futur com cal. Un exemple és la creació del Consell de Riumar. 
Una altra acció destacada ha estat la planificació d’una agenda d’estiu 
atapeïda d’activitats lúdiques, culturals i esportives, totes elles amb 
una gran participació per part dels col·lectius que conformen el nostre 
municipi: nits de cinema, excursions nocturnes, concerts de música de 
diversa tipologia, proves nàutiques, rutes amb vaixell…

També cal remarcar el nou enfocament que li hem donat a les Festes 
Tradicionals de l’Arròs: la negociació amb el Ministeri de Medi Ambient 
per aconseguir “obrir” la Finca de Bombita a tota la població i poder dur 
a terme les festes de La Plantada i de La Sega en aquest espai únic. 
Un gran repte que ha estat un gran èxit gràcies a la implicació de la 
gent de Deltebre. 
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Tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural 

Has parlat, entre d’altres, de les Festes de l’Arròs. Enguany, s’ha 
plantejat un model totalment diferent: programació més àmplia i 
nova ubicació. Com valores el resultat d’aquesta proposta? 
Ha estat un projecte ambiciós que, com ja he afirmat abans, ha 
comptat amb el suport i la col·laboració d’una àmplia i diversa repre-
sentació de col·lectius del nostre municipi. Cal agrair el seu treball 
i la seva il·lusió. Podem estar contents, perquè el resultat ha estat 
tot un èxit. Només caldrà millorar alguns aspectes en les pròximes 
edicions. Considero que és així com es creix: reflexionant i fent un 
esforç per prosperar, i que la gent entengui la festa com a “pròpia”. 
Hem treballat molt en les Festes de l’Arròs per poder conformar un 
programa atractiu i ple d’activitats.

Enguany heu presentat la nova marca turística de Deltebre: 
atracció natural. Ens pots explicar què voleu expressar amb 
aquesta nova identitat? 
“Atracció natural” cohesiona dos conceptes que representen sensa-
cions i essència. Tots ens sentim atrets pels nostres paisatges, per la 
nostra gastronomia, pel tarannà acollidor de les persones deltaiques. 
Defineix a la perfecció el sentiment que desperta la nostra terra i la 
nostra gent. En aquesta línia de la nova marca turística, estem treba-
llant també en la creació d’una nova pàgina web i en un catàleg de 
promoció dels atractius turístics, així com en un vídeo promocional 
de Deltebre. 

Tal com esmentaves abans, un dels altres punts destacats de la 
teva àrea, i en relació amb la dinamització turística, és l’àmplia 
programació d’actes d’estiu 2016. Quins són els actes més des-
tacats que hem pogut trobar?  
Tant al nucli de Riumar com al mateix municipi, i sota el nom de 
“L’estiu sense filtres”, s’ha viscut un estiu ple d’una gran oferta diària 
d’activitats: Festes del Barracot, campionats esportius de diferent ti-
pologia, el Festival Deltebre Dansa, cinema a la fresca, nit d’òpera, 
concerts, caminades nocturnes, Festes del Turisme, mercat setma-
nal a Riumar… Tot amb l’objectiu de dinamitzar el municipi i presen-
tar una sèrie d’activitats que ens permetin oferir, tant a la ciutadania 
com als visitants, un oci variat i de qualitat. 



Des de l’equip de govern afirmeu insistentment que el turisme 
ha de ser l’eix vertebrador de l’economia del municipi. A què us 
referiu exactament amb aquestes paraules? 
Deltebre ha estat un poble castigat per diferents raons durant la seva 
història. Són moltes les persones que han treballat, des de fa molt de 
temps, per canviar el curs de les coses. Ara som nosaltres els que tenim 
una responsabilitat directa per posicionar Deltebre on mereix estar. El 
turisme, la nostra cultura, han de ser determinants per aquest posiciona-
ment. Que siguin instruments perquè les persones puguin treballar aquí, 
a Deltebre, si així ho decideixen i no haver de marxar obligadament a 
altres llocs per assolir el seu mitjà de vida. Dignificar el nostre municipi i 
ser exemple de convivència conjunta. 

Quina importància ha de tenir Riumar en el desenvolupament 
econòmic del municipi?
Riumar té un gran potencial. Són milers de persones els que ens visi-
ten i s’enamoren del nostre escenari. Però hi ha un port fluvial que cal 
ampliar, infraestructures fràgils que s’han de millorar, la regressió del 
Delta… Grans assumptes en els quals cal continuar treballant intensa-
ment, com hem fet d’ençà que vam ocupar la nostra responsabilitat com 
a equip de govern, perquè Riumar sigui un espai ordenat i atractiu.

El Perfil
Apassionada de la cultura i, en especial de la poesia i la literatura, Anna 
Giménez és gerent i copropietària d’una empresa agroalimentària del muni-
cipi. Més enllà de la seva tasca professional i de la seva dedicació al servei 
públic com a tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Tu-
rístic i Cultural, Giménez també és vicepresidenta de l’Associació de Dones 
Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l’Ebre (ADEDE).

Perfil digital
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facebook.com/anna.gimenezuribe 
697 AMICS

@annagimenezuribe
142 SEGUIDORS

agimenez@deltebre.cat

Més a prop
És difícil ser dona, empresària i ocupar un càrrec públic?
Més que difícil, es tracta d’un tema de reorganització a tots els nivells. 
El fet de ser dona no resulta cap greuge per desenvolupar les meves 
responsabilitats, i mai ho ha sigut. He tingut la sort de créixer dins d’un 
àmbit familiar on el paper de la dona ha estat sempre valorat i equi-
parat al gènere masculí. Això implica que sempre he viscut amb total 
naturalitat tots els reptes amb els quals m’he anat trobant al llarg de la 
meva vida, sense plantejar-me si corresponia o no a la meva condició 
de dona.

Tenir una empresa entranya tenir un bon equip, i jo el tinc. Entre tots fem 
que l’empresa tiri endavant, amb uns objectius ben definits. Esforç, cons-
tància i innovació. Cuidar bé als nostres clients i estar oberts a millorar dia 
rere dia, aprenent dels errors i reforçant el que ja funciona. L’empresa és 
una forma de viure, creant benestar, potenciant i dinamitzant l’economia 
local. Els riscos i esforços personals que assumim els empresaris petits 
i mitjans no arriben, a vegades, a la resta de població. És cert que hi ha 
dies en què penses que no val la pena tant d’esforç, però aquesta sensa-
ció dura només uns minuts, i immediatament ja estàs pensant en la teva 
empresa, ja que és la teva creació. Cal cuidar-la com cal.

Ocupar un càrrec públic ha representat un gran repte. Sóc més aviat 
de treballar des de l’anonimat i el silenci. Però he assumit el meu com-
promís de servidora pública, d’estar al costat de la gent, intentant apor-
tar treball i esforç per al meu municipi. Aquesta responsabilitat compor-
ta dedicació i una visió oberta, on càpiguen diferents sensibilitats.

A què t’agrada dedicar el teu temps lliure?
A estar en silenci, pensant mentre camino per espais del meu estimat Delta. 
Des de la reflexió tranquil·la puc assolir les formes d’encarar la meva vida.

Ens recomanes una sortida pel Delta?
Anar al Faro del Fangar en una nit de lluna plena és una escapada que 
recomano a tothom. Ensumant mar i escoltant la brisa de la nit. Peus 
mullats d’aigua salada i agrair el privilegi de ser partícips d’aquesta 
naturalesa.

Un llibre, una pel·lícula i una cançó
El enigma de Cambises, de Paul Sussman. És una novel·la històrica 
ambientada en Egipte; Fargo (1996), un thriller dels germans Coen;
Paciência, del compositor Lenine.
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ACTUALITAT

 MAIG 2016

DeltaFira i Mescla clouen amb 
7.500 degustacions i més de 4.000 
visitants 
Inaugurat per l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, 
el passat mes de maig se celebrava la primera edició de Mescla, 
la Mostra Gastronòmica de les Terres de l’Ebre, que va cloure amb 
un gran èxit de participació. En total, durant els tres dies en què la 
mostra va estar oberta a la ciutadania, es van acollir a més de 4.000 
visitants, entre els quals es van repartir 7.500 degustacions. Més de 
90 empreses van participar en la mostra, oferint als visitants cuina en 
directe, degustacions, visites als expositors, xerrades i altres actes 
realitzats de forma continuada i amb la gastronomia, el paisatge i el 
turisme com a eix temàtic. 

Segons la valoració posterior, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, de-
tallava que “aquest esdeveniment ha reafirmat la condició de Del-
tebre com a capital del Delta de l’Ebre i la seva potencialitat i pro-
jecció turística”. Emmarcat en una renovada DeltaFira, durant un 
cap de setmana, Deltebre va viure un programa complet d’actes i 
activitats per a tota la família, com ara la Gala dels Quintos i Quin-
tes del 1998, la qual va aplegar 1.500 persones al recinte del Casal 
de l’Esport “Lo Salat”.

Deltebre acull la Federació 
d’Entitats Socials de les Terres
de l’Ebre 
L’Ajuntament de Deltebre va inaugurar, el passat mes de juny, l’Espai 
d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre per facilitar, millorar i controlar 
l’assistència als afectats per malalties específiques i discapacitats. El 
servei es presta a l’Espai Assistencial Dr. Joan Santigosa, on l’Ajunta-
ment ha cedit a la Federació un sector durant els pròxims cinc anys. 
Amb la Federació d’Entitats Socials es completa l’Espai Assistencial 
Dr. Joan Santigosa on, actualment, també es disposa del servei de 
rehabilitació, a més de ser la seu de la nova base d’ambulàncies de 
Deltebre.

L’obertura d’aquesta seu, amb un servei mínim de vint hores setma-
nals, permet que els pacients ja no hagin de desplaçar-se a Tortosa o 
als altres municipis per rebre els diversos tractaments. Es tracta d’una 
iniciativa que ofereix als ciutadans del municipi i de les poblacions veï-
nes un servei que els ajudi a mantenir una qualitat de vida digna, tal 
com afirmava l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “A partir d’ara, la ciu-
tadania de Deltebre disposarà d’un espai fix per rebre els tractaments 
necessaris per a la seva malaltia, de manera que això suposarà un 
guany important per a la seva qualitat de vida”. Per la seva banda, el 
president de la Federació d’Entitats Socials, Pere Cabanes, afegia que 
la inauguració d’aquesta nova seu els “permetrà continuar treballant 
per prestar un servei més proper i seguir investigant per obtenir un 
millor coneixement i estudi d’aquestes problemàtiques que afecten a 
les persones”.

JUNY 2016

La Federació d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre és una entitat 
creada per donar suport i compartir recursos amb les associacions del 
territori perquè puguin desenvolupar les seves activitats de forma con-
junta i créixer conjuntament. Actualment, hi formen part l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre (AFATE), l’Associació de 
Parkinson de les Terres de l’Ebre (APTE), l’Associació de Minusvàlids 
de les Terres de l’Ebre (AMITE), l’Associació de Trastorns de l’Aspec-
tre Autista de les Terres de l’Ebre (ATEATE), l’Associació d’Esclerosis 
Múltiple de les Terres de l’Ebre (AEMTE), l’Associació Poco Poco i 
l’Associació de Fibromiàlgia, Síndrome Químic Múltiple i Fatiga Crònica. 
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Durant l’acte de signatura, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, desta-
cava que “l’ampliació del port, juntament amb altres actuacions, com 
ara el dragatge de la bocana, ha de permetre que Deltebre faci un 
impuls rellevant, atès que aquesta acció dinamitzarà l’economia del 
municipi”. Per la seva banda, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat 
de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, afegia que “els nous 
amarratges han de servir perquè Deltebre faci un pas endavant en la 
seva aposta del sector turístic i, en especial, per la navegació fluvial 
i l’impuls de la seva economia”.

L’any 2003 finalitzaven les obres del Port Pesquer i Esportiu de Riu-
mar i deu anys després, el 2013, es duia a terme una reordenació 
que va permetre reubicar el sector pesquer i incorporar uns panta-
lans per ampliar fins a 120 les embarcacions. Ara, amb la nova am-
pliació, el port comptarà amb 380 punts.

JUNY 2016

El Port Pesquer i Esportiu de 
Riumar s’ampliarà i tindrà fins a 
380 amarratges 
L’Ajuntament de Deltebre i la Generalitat de Catalunya han signat un 
conveni de col·laboració per a la redacció del Pla Especial d’Ampliació 
del Port Pesquer i Esportiu de Riumar. Amb aquesta ampliació, el Port 
passarà a tenir 380 amarratges enlloc dels actuals 120 dels quals dispo-
sa i que ja estan en plena ocupació. L’objectiu d’aquesta acció és donar 
resposta a la constant demanda de nous punts d’amarratge per a les 
embarcacions, alhora que s’impulsa el sector turístic.

 JULIOL 2016

Promoció de noves ajudes 
per a les famílies més 
desfavorides
L’Ajuntament de Deltebre i l’Obra Social “la Caixa” han signat un con-
veni de col·laboració que permetrà impulsar noves ajudes per a les 
famílies més desfavorides. Amb aquest projecte, es complementaran 
els recursos destinats a les famílies del municipi que més ho necessi-
tin per poder cobrir les seves necessitats bàsiques, com ara l’accés a 
productes d’higiene personal o de neteja, o facilitar el procés d’esco-
larització i integració social dels menors en risc d’exclusió. Per poder 
complir amb aquests objectius, l’Obra Social “la Caixa” realitzarà una 
aportació econòmica de 3.000 €.

La regidora d’Hisenda, Transparència i Atenció a les Persones, Lluïsa 
Ventura, ha explicat que “una vegada analitzades les necessitats de 
les famílies, hem considerat oportú presentar un projecte que faciliti 
la millora de les condicions d’higiene personal i de la llar de les per-
sones amb pocs recursos”. Totes aquestes ajudes es gestionaran 
mitjançant els tècnics que formen part de la regidoria d’Atenció a les 
Persones de l’Ajuntament de Deltebre.
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 AGOST 2016

S’inicien les obres de l’Escola 
de Música de Deltebre
L’Ajuntament de Deltebre va iniciar, el passat mes d’agost, les obres 
de l’Escola de Música. L’escola, que tindrà unes obres d’un cost aproxi-
mat de 30.000 €, estarà ubicada a l’edifici de l’Escola Bressol per tal 
d’aprofitar una infraestructura amb capacitat per a 250 infants i on el 
passat curs només hi van haver 60 matriculats.

Les obres es van iniciar una vegada aprovada i signada la modificació 
de la concessió entre l’Ajuntament de Deltebre i l’empresa Residència 
Tercera Edat l’Onada SL, a cost zero per a l’Ajuntament, amb la inten-
ció de compartir l’espai amb l’Escola de Música. Una vegada acabada 
la rehabilitació de l’edifici, es tramitarà a la Generalitat l’homologació 
de l’espai per implementar l’Escola de Música, on s’oferirà un “ensenya-
ment reglat i complementari amb les millors condicions possibles per 
a l’alumnat i per al professorat”, tal com indicava Soler. 

La posada en marxa d’una escola de música ha estat una de les de-
mandes històriques del municipi, motiu pel qual “s’ha considerat prio-
ritari dur a terme aquesta actuació a fi de donar major oferta cultural 
i formativa en l’àmbit musical des de ben petits”, tal com senyala el 
mateix alcalde, Lluís Soler. Per la seva banda, el tinent d’alcalde de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana, Carlos Serra, manifes-
tava que “és necessari que Deltebre disposi d’una escola de música 
moderna que permeti formar als alumnes principiants i professionals 
que vulguin desenvolupar la seva tècnica”.

 SETEMBRE 2016

El plenari adjudica de nou
les obres de la segona fase 
de Riumar a causa de la renúncia 
de l’empresa adjudicatària
La sessió plenària del mes de setembre de l’Ajuntament de Delte-
bre ha estat marcada per l’aprovació de l’adjudicació de les obres 
de Riumar per segona vegada a causa de la renúncia de l’empresa 
adjudicatària. La sessió va comptar amb els vots favorables de CDC, 
CE - Socialistes i PP, l’abstenció de la CUP i el vot en contra d’ERC.

En el plenari del mes de juliol, les obres es van adjudicar a l’empresa 
Top Obras y Contratos, la qual, finalment, va renunciar a l’obra. Ara, 
les obres s’han atorgat a l’empresa Servidel, ja que havia quedat en 
segona posició d’un concurs en el qual es van presentar 24 empreses 
i on es comptava amb un projecte que de 100 punts, 93 eren objectius 
i 7 depenien del judici tècnic de valor. En total, l’obra tindrà un cost 
d’1.173.657 €.

Aquesta actuació, que finalitzarà el 2017, preveu dur a terme una in-
tervenció integral a tota la zona afectada en un termini de deu mesos. 
La intervenció consistirà a renovar el ferm, substituir la xarxa d’aigua 
potable, canviar les canonades, construir una xarxa d’aigües pluvials, 
millorar la zona de passeig i de vianants, instal·lar nou mobiliari urbà, 
plantar arbres i dignificar les zones verdes.

En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que 
“esperem que, una vegada aprovat aquest punt, les obres de Riumar 
puguin començar i finalitzar-se sense cap tipus de problema i amb 
les millors condicions possibles”. De fet, l’Ajuntament de Deltebre 
ha obert un concurs públic per contractar un Director d’Obra. Soler 
ha recordat que amb l’entrada del nou govern municipal es va retirar 
l’anterior projecte, ja que plasmava un cost econòmic força superior, 
al voltant d’1.800.000 €, del que costa a hores d’ara sense reduir ni 
modificar cap apartat.
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 SETEMBRE 2016

La piscina municipal finalitza 
el servei amb més de 
3.800 visites
Des de Sant Joan fins a la Diada Nacional de Catalunya, la piscina 
municipal ha rebut més de 3.800 visites, unes xifres que dupliquen les 
del 2015. Durant la temporada d’estiu, la piscina ha rebut la visita dels 
usuaris dels Centres Oberts, l’Alberg, Centre Residencial La Duna, 
el Festival Deltebre Dansa, així com de la ciutadania que ha volgut 
aproximar-se per refrescar-se davant les altes temperatures. A  més, 
durant el mes de juliol, l’Ajuntament va organitzar cursos de natació 
dirigits a menors i a persones grans. En total, més de 140 persones 
van poder participar en els cursos.

La intenció del consistori és continuar millorant els espais esportius 
del municipi, tal com senyala el regidor de Teixit Associatiu, Promo-
ció Esportiva i Imatge de Poble, Robert Bertomeu: “La voluntat de 
l’equip de govern és continuar treballant amb l’objectiu de millorar les 
instal·lacions esportives municipals i oferir un millor servei a la ciuta-
dania”. Bertomeu també remarca l’èxit de la piscina municipal durant 
aquesta temporada: “La venda d’entrades i abonaments per aquesta 
temporada ha duplicat el registre de l’any anterior”.
 

 SETEMBRE 2016

L’Ajuntament adquireix un 
sonòmetre per reduir la contaminació 
acústica dels vehicles
Amb l’objectiu de disminuir i intentar eradicar els molestos sorolls de 
la via pública i conscienciar als conductors, l’Ajuntament de Deltebre 
ha adquirit un sonòmetre per comprovar que els vehicles no sobre-
passin els decibels que marca la llei.

En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que 
“amb aquesta postura donem resposta a les contínues queixes de 
la ciutadania sobre l’elevada contaminació acústica que causen els 
vehicles que infringeixen la normativa”. De fet, en els passats pressu-
postos participatius, el soroll de les motocicletes era valorat com una 
de les problemàtiques que més afecten la convivència ciutadana.

En la mateixa línia, el regidor de Seguretat, Mobilitat i Acció Comer-
cial, Francisco Castro, ha explicat que “d’aquesta manera, i en el 
transcurs de la campanya de sensibilització, els conductors s’hauran 
d’adaptar a la llei actual per no seguir causant molèsties als veïns i 
veïnes del municipi”.

Així doncs, mitjançant el cos de la Polícia Local, durant el mes d’agost 
es va realitzar una campanya de sensibilització a ciclomotors i motoci-
cletes per detectar aquells que infringien la normativa a causa de l’ús 
de tubs d’escapament no homologats o amb deficiències. I durant els 
pròxims mesos, es passarà a sancionar a aquells conductors que no 
hagin posat solució a la problemàtica. 

D’altra banda, també es realitzarà una campanya de sensibilització 
perquè la ciutadania moderi la velocitat de circulació per dins del casc 
urbà del municipi.
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 SETEMBRE 2016

Major transparència en les 
dotacions al teixit associatiu 
municipal
L’Ajuntament de Deltebre enforteix el teixit associatiu amb un nou mo-
del de subvencions més transparent. Durant les darreres setmanes, 
s’han resolt les sol·licituds de subvenció presentades per les diferents 
entitats i associacions del municipi inscrites al Reglament Municipal de 
Registre d’Entitats (REM). En total, s’han repartit més de 80.000 € en-
tre les quasi 50 entitats que s’han acollit a les bases de la subvenció.
 
Aquest any, el model de subvencions ha incrementat la seva partida 
pressupostària, a més d’haver incorporat nous criteris més objectius en 
la valoració de les sol·licituds, com ara el canvi del comitè. En aquesta 
ocasió, l’anàlisi de les sol·licituds s’han realitzat a partir d’una taula 
tècnica conformada per electes i tècnics, transversals a les diferents 
àrees de l’Ajuntament. D’aquesta manera, tal com ha explicat l’alcalde 
de Deltebre, Lluís Soler, “aquest nou sistema s’ha implementat perquè 
les sol·licituds es resolguin amb la màxima objectivitat i transparència 
possible en lloc d’atorgar-les per interessos polítics”.

Cal mencionar que els nous criteris de valoració també han tingut 
en compte els resultats dels darrers pressupostos participatius, de 
manera que s’ha fomentat l’autogestió de les entitats perquè siguin 
aquestes, amb una major prestació econòmica, les que hagin de fer 
front als serveis logístics i que, en els casos degudament planificats, 
coparticipin simbòlicament en el cost del servei.
 
D’altra banda, també s’han creat unes noves ajudes econòmiques 
per donar suport a totes aquelles entitats i associacions que impulsen 
el reconeixement de Deltebre en l’àmbit nacional i internacional. En 
aquest sentit, s’atorguen fins a un màxim de dos desplaçaments de 
60 € per persona i en competició estatal i nacional catalana fora de 
l’àmbit de les Terres de l’Ebre, i 120 € per competició internacional, 
per facilitar els viatges en les diferents competicions oficials. Ja es 
poden consultar al portal “Govern obert i transparència” la relació de 
subvencions atorgades i la seva corresponent dotació econòmica. 

 SETEMBRE 2016

Més de 280 famílies es beneficien 
dels ajuts socials de l’Ajuntament 
de Deltebre
L’Ajuntament de Deltebre ha presentat les dades de valoració de la 
prestació dels ajuts als tributs socials i de l’aplicació de la tarifa social 
de l’aigua. En total, 282 nuclis familiars s’han vist beneficiats amb uns 
subsidis que s’atorguen per primera vegada a la història del consis-
tori.
 
D’una banda, 149 famílies han rebut els ajuts als tributs socials, els 
quals es concedeixen a persones que no poden fer front als impostos 
i taxes. La prestació es dirigeix específicament a l’Impost sobre Béns 
Immobles, la taxa de serveis de Recollida d’Escombraries, l’Impost 
de Vehicles de Tracció Mecànica, la taxa de Serveis Urbanístics i l’Im-
post sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
En total, entre les 149 famílies s’han distribuït 34.300 €, que o bé es 
descomptaran en la segona fracció dels tributs o bé s’ingressaran di-
rectament al compte corrent del beneficiari en cas que ja hagin estat 
meritats.
 
D’altra banda, la prestació de la tarifa social de l’aigua s’ha atorgat a 
133 famílies, les quals veuran reduïda la taxa de l’aigua depenent de 
la puntuació obtinguda a partir dels diferents informes socials realit-
zats mitjançant les seves condicions econòmiques.

Tant la prestació dels ajuts socials com l’aplicació de la tarifa social 
de l’aigua s’emmarquen en el pla d’acció de mesures de justícia so-
cial, tal com senyala l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “Amb aquesta 
acció, que tindrà continuïtat durant els vinents anys, complim amb un 
dels punts prioritaris del nostre programa electoral: ajudar a les per-
sones que més ho necessitin”, i afegeix que “aquesta és una mesura 
de justícia social a partir de la premissa que qui menys pugui, menys 
pagui”.
 
Fins al 31 de desembre, segueix oberta la convocatòria de les bases 
d’Ajuts d’Urgència Social dirigides a les persones que hagin d’atendre 
situacions puntuals d’urgència social i necessitats bàsiques de sub-
sistència.
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 OCTUBRE 2016

Aturats els treballs del POUM 
per falta de suport de l’oposició
La sessió plenària del mes d’octubre ha estat definida pel Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal (POUM), del qual s’ha hagut d’aturar els 
inicis dels treballs per la no aprovació del programa de participació 
ciutadana. 

Per aprovar el programa de participació ciutadana i, així, iniciar els tre-
balls, s’ha de comptar amb una majoria absoluta de nou vots, el que no 
s’ha aconseguit a la sessió plenària. Només el grup de CDC, confor-
mat per vuit regidors al govern, ha votat a favor de la proposta. Mentre 
que els grups d’ERC i PP no han estat presents, CE-Socialistes s’ha 
abstingut i la CUP ha votat en contra. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler 
ha anunciat que a partir de la data del plenari “donarem deu dies més 
als diferents grups de l’oposició perquè presentin les seves propostes 
per millorar aquest procés de participació ciutadana”. Un procés que, 
entre altres aspectes, plantejava la creació d’una pàgina web amb en-
questes, la realització de reunions sectorials i tallers d’idees, la impres-
sió i repartiment d’informació sobre els tràmits del POUM a diferents 
punts del municipi, etc. 

 SETEMBRE 2016

1es Festes de l’Arròs a la Finca 
de Bombita amb gran èxit de 
participació
La 13a edició de La Plantada va ser la primera celebrada a la Fin-
ca de Bombita, on durant els tres dies d’activitat van passar més 
de 6.000 visitants i es van repartir 5.300 degustacions entre tapes, 
arrossos i carn rostida. D’altra banda, a la Festa de la Sega, que va 
tenir lloc el diumenge 25 de setembre, hi van participar més de 1.000 
persones.

Les Festes de l’Arròs s’han celebrat a la Finca de Bombita una ve-
gada aconseguits els permisos del ministeri d’Agricultura i Medi Am-
bient i de la Generalitat de Catalunya. Sobre el nou emplaçament, 
l’alcalde de Deltebre ha detallat que “la realització d’aquestes festes 
en un espai públic, emblemàtic i privilegiat del cor del Delta de l’Ebre 
donen un clar valor afegit a aquestes festes”.

La Plantada va comptar amb la presència del conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, qui valo-
rava la voluntat modernitzadora del consistori, ja que amb aquesta 
“actitud podem obrir una molt bona via de relació i de treball conjunt 
per avançar”. Per la seva banda, tant a La Sega com a La Plantada, 
la tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turís-
tic i Cultural, Anna Giménez, ha reiterat el seu agraïment “a tothom 
qui ha col·laborat i s’ha esforçat per fer possible un esdeveniment 
d’aquestes característiques i per ensenyar la nostra essència a tots 
els visitants”.

Totes dues festes van comptar amb un gran nombre d’activitats, com 
ara visites guiades a la Finca, mercadet artesanal, demostració de 
tirar el rall, jocs tradicionals, xerrades, la projecció d’un documental 
sobre el cicle de l’arròs i la demostració de les tasques tradicionals 
amb la participació dels plantadors i segadors experts i principiants, 
les actuacions de la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre i la Ron-
dalla dels 3 Cantadors, el concert d’inauguració de Pep Gimeno “Bo-
tifarra”, qui donava el tret de sortida a La Plantada.  

Les Festes de l’Arròs tenen un pes molt destacat al territori, tal com 
ha afirmat Soler: “Estem davant d’unes festes plenament consolida-
des que ens permeten mostrar les nostres arrels a totes les persones 
que ens visiten” i explicava que “hem de seguir treballant en la ma-
teixa línia perquè, any rere any, les Festes de l’Arròs continuïn esde-
venint un acte de referència per a la gent del municipi, de les Terres 
de l’Ebre i d’arreu de Catalunya”.

La portaveu de la CUP, Dayana Santiago, ha justificat el seu vot ex-
plicant que consideren “necessari realitzar un procés de participació 
ciutadana perquè la ciutadania ens expliqui com ha de ser el posterior 
procés de participació ciutadana en el qual hauran de participar en la 
confecció del POUM”. Per la seva banda, CE-Socialistes ha preferit no 
realitzar cap comentari respecte de la seva abstenció.

En el plenari s’ha aprovat una modificació de pressupost que, durant 
l’últim tram de l’any, permetrà complir amb els objectius del govern en 
matèria d’imatge de poble, l’arranjament d’una part del complex es-
portiu municipal i diferents peritatges per complimentar l’auditoria de 
gestió que s’està realitzant des del passat mes de febrer. L’aprovació 
ha comptat amb els vots favorables de CDC, l’abstenció de CE-So-
cialistes i el vot en contra de la CUP. Finalment, al plenari també s’ha 
aprovat una moció d’adhesió al projecte corredor humanitari de reubi-
cació de refugiats impulsat per Provocant la Pau.
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LA IMATGE DESTACADA L’Ajuntament de Deltebre 
homenatja a Dolores 
Rodríguez 
L’Ajuntament de Deltebre ha homenatjat a Dolores Rodríguez 
i Dedieu amb motiu del seu aniversari centenari. L’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler; el tinent d’alcalde de Dinamització So-
cial i Participació Ciutadana, Carlos Serra, i la regidora d’Hi-
senda, Transparència i Atenció a les Persones, Lluïsa Ventura, 
van visitar a Dolores i a la seva família per obsequiar-los amb 
un present i compartir experiències i anècdotes amb l’home-
natjada. 
 
Dolores Rodríguez i Dedieu va cursar estudis de mecanogra-
fia, taquigrafia i càlcul mercantil a Tortosa, a l’Acadèmia Cots. 
Va regentar una merceria a la població de Jesús i Maria, du-
rant 30 anys. Té dos fills, set néts i nou rebesnéts.
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RIUMAR

Més de 1.700 persones han 
visitat el nou Espai d’Atenció 
Ciutadana de Riumar
L’habilitació del nou espai a inicis d’estiu, ha permès que de forma 
progressiva la ciutadania pugui realitzar en aquest edifici tràmits ad-
ministratius que, a hores d’ara, només es podien realitzar a les ins-
tal·lacions de l’Ajuntament. Alhora, l’equipament també ha recuperat, 
després de bastants anys, un Punt d’Informació Turística orientat a 
facilitar als visitants tota la informació que necessiten per gaudir de 
la seva estada a Deltebre.

En total, durant els darrers mesos de juliol, agost i setembre, l’equipa-
ment ha atès a 1.794 persones. Segons la seva procedència, 672 vi-
sites procedien de la resta de comarques catalanes; 380, de França; 
366, de l’estat espanyol, i 380, d’Alemanya. També s’ha informat a 
visitants de Bèlgica, Gran Bretanya, Itàlia, Holanda i Suïssa, encara 
que en menor mesura. La tinenta d’alcalde de Dinamització Econò-
mica i Enfocament Turístic i Cultural, Anna Giménez, s’ha mostrat 
satisfeta per aquestes dades, tenint en compte que és el primer any 
del servei. Giménez ha remarcat que “malgrat la finalització de la 
temporada d’estiu, l’Espai d’Atenció Ciutadana de Riumar continuarà 
obert durant els caps de setmana per continuar oferint aquest servei 
de valor afegit”.

Amb la finalitat d’oferir un millor servei als ciutadans i ciutadanes que 
viuen al nucli i als turistes que visiten el municipi, l’equipament dis-
posa d’un espai reservat per als cossos de seguretat, de manera que 
es poden tramitar les denúncies sense haver de desplaçar-se a les 
instal·lacions de Deltebre. L’espai també compta amb dos punts ope-
ratius d’atenció municipal, una sala de reunions i dos despatxos. Cal 
destacar que aquest espai també és la seu del Consell de Riumar, 
pel que les reunions de l’òrgan es realitzen a la sala de reunions. 

La primera fase de rehabilitació de l’espai ha tingut un cost aproximat 
de 40.000 €. Cal esmentar que aquest immoble formava part del pa-
trimoni municipal, però estava en ús per a la realització d’una activitat 
econòmica privada des de feia molts anys. A partir del procediment 
judicial engegat per part de l’actual equip de govern, aquest equipa-
ment ha tornat a esdevenir d’ús públic.
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L’estiu sense filtres 
La Festa de la Sega, que se celebrarà el pròxim 25 de setembre, a la 
Finca de Bombita, clourà el catàleg d’activitats “L’estiu sense filtres”, 
presentat per l’Ajuntament de Deltebre el passat mes de juny. El pro-
grama ha comptat amb un ampli ventall d’activitats per a tots els pú-
blics i per a totes les edats. 

D’aquesta manera, l’estiu a Deltebre ha estat marcat, entre altres as-
pectes, pels diferents esdeveniments impulsats amb l’objectiu d’oferir 
una oferta cultural i d’oci de qualitat per a la ciutadania, a més d’activar 
el turisme al nostre municipi.  

ESPECIAL L’ESTIU SENSE FILTRES

Impulsant Riumar
 
Així doncs, amb la finalitat de dinamitzar el turisme, en el transcurs de 
l’estiu s’han anat efectuant diferents activitats a Riumar. Podem des-
tacar el concert de Joan Rovira en el marc de les Festes del Turisme, 
els mercadets a Riumar, les nits de música jazz, l’òpera a la platja, el 
cinema a la fresca, les caminades nocturnes, etc. 

Les Festes: moments de desconnexió 
Les Festes Majors són un dels esdeveniments més esperats per la 
ciutadania, ja que permeten gaudir d’uns dies de germanor entre la 
família i els amics. D’aquesta manera, les Festes Majors de Deltebre i 
les Festes Majors de Sant Roc de La Cava han omplert d’activitats el 
municipi durant els seus dies de celebració i han aportat moments de 
desconnexió i disbauxa entre els ciutadans i ciutadanes. 

Tampoc podem oblidar, per ordre de celebració, les Festes de Sant 
Joan de Jesús i Maria, les Festes del Barracot, les Festes de Sant 
Ramon i les pròximes Festes de Sant Miquel. Totes elles amb un gran 
èxit de participació i d’assistència, tal com s’ha pogut comprovar en les 
activitats que hi havia programades.

La Cultura 
Com tots els estius, el Festival Deltebre Dansa ha tornat a situar Delte-
bre en l’epicentre internacional de les arts escèniques. Durant quinze 
dies, un total de 15.000 espectadors, 160 participants professionals i 
450 participants d’iniciació han passat pel Festival per gaudir tant de 
les classes com dels espectacles d’avantguarda. Més de 43 especta-
cles d’entrada gratuïta, catorze cursos professionals i sis d’iniciació, 
24 professors de tot el món i 55 nacionalitats diferents han tornat a 
demostrar el potencial de Deltebre com a paradigma cultural. 

Més enllà de Deltebre Dansa, i entre altres activitats, també s’ha ce-
lebrat el Festival BOUESIA, el concert de l’Espiga d’Or, així com les 
diferents activitats programades en el marc de la Diada de Catalunya. 
Al mateix temps, al llarg de tot l’estiu, la ciutadania també ha pogut 
visitar l’exposició “Deltebre I. La història d’un naufragi”. 

Activitats esportives
Quant a les activitats a la natura, hem de destacar la Trobada de la 
Vela Llatina, l’Open de Pesca i la Via Blava. Aquesta última va congre-
gar a embarcacions de Deltebre i de Tortosa amb l’objectiu de navegar 
pel riu Ebre, fins a la capital del Baix Ebre, i realitzar diferents visites 
d’interès turístic i cultural per la ciutat.

A banda d’aquestes, les activitats esportives també han tingut més 
protagonisme durant aquest estiu. Des del Festival de Patinatge del 
Club Patí Deltebre, passant pel campionat de Futbol Sala 24 hores 
“Memorial Andrés Ferri”, així com la mitja marató del club Xino-Xano 
o el campionat de Catalunya de Llagut Català, entre altres esdeveni-
ments. Els actes del catàleg “L’estiu sense filtres” clouran el pròxim 25 
de setembre amb la Festa de la Sega i les Festes de Sant Miquel. 



ESPECIAL FESTA MAJOR

Paula Valldepérez i Mauri

El passat 20 de maig, Paula Valldepérez i Mauri va ser escollida Reina 
de Deltebre 2016 a la Gala de Quintos i Quines del 1998, celebrada al 
Casal d’Esports “Lo Salat”. 

És la primera vegada que ets reina i abans tampoc havies sigut 
pubilla ni dama infantil. Com estàs vivint tota aquesta experièn-
cia? És el que t’imaginaves?
És una experiència que, des del meu punt de vista i caràcter, l’he vis-
cut al 100%. Ha estat tot molt nou per a mi, perquè mai havia sigut 
pubilla i el fet que la primera vegada que ho sóc, sigui reina, doncs la 
veritat és que m’ha fet molta il·lusió. I sí, és el que m’imaginava, tot i 
així, fins que no ho vius no ho acabes de comprovar.

Esperaves ser triada Reina de Deltebre 2016? Què vas sentir quan 
ho vas saber? 
Sincerament, quan s’apropava el dia els amics no paraven de fer-me 
insinuacions de què volien que sortís jo, però al mateix temps també se 
sentien més noms d’amigues que també volien votar-les i, per tant, sí 
que em pensava una mica que potser sortiria dama, però fins a l’últim 
moment no vaig ser conscient que em van nomenar reina. I la veritat és 
que la primera dama i jo estàvem empatades en vots i va ser el míster 
qui va escollir a sorts el paperet de qui havia de ser reina. Quan ho pen-
so, me n’adono que prefereixo que la cosa hagués sortit empatada i que 
tant ella com jo haguéssim pogut ser reines, sinó, potser hauria semblat 
una espècie de “competició” i això és el que no volia, perquè les tres 
som amigues i, al cap i a la fi, no significa res qui porti la corona. I sí, vaig 
estar contentíssima. Serà una nit que mai oblidaré, vaig ser molt feliç.

Perquè et puguem conèixer una mica més, explica’ns quines són 
les teves aficions. 
No sóc una noia d’aficions, mai he fet ball de saló, ni twirling, ni cap esport. 
Sempre m’he centrat molt en els estudis (hi han hagut cops que una mica 
massa…) i en intentar compartir el màxim temps possible amb els amics.

Ara formes part activa del municipi, però en què consisteix 
exactament ser Reina de Deltebre?
Consisteix a representar els Quintos del 98, en estar present en 
actes importants del municipi, com per exemple, inauguracions i pa-
trons. També en ajudar a organitzar la diada de quintos i, en resum, ser 
en certa manera les dames, el míster i jo, el reflex de la joventut del poble. 

Ser Reina de Deltebre comporta certes responsabilitats. Què és el 
que més t’agrada i el que menys de ser la Reina?
El que més em va agradar va ser quan vaig fer el discurs el dia de la 
presentació de pubilles de Deltebre, perquè vaig poder expressar el 
que jo sentia en aquells moments i també volia dir unes paraules amb 
les quals tots ens sentíssim identificats, tant joves com gent més gran. 
El que menys m’ha agradat és ajudar a organitzar actes per als matei-
xos quintos i haver d’estar pendent de la centena que som i, malgrat 
això, que després algú no valori tota la feia que hi ha darrere. 

Com has viscut les Festes de Deltebre d’aquest 2016? Quines 
han estat les activitats i els actes que més t’han agradat?
L’adjectiu que les defineix millor és: intenses. Unes festes intenses, 
perquè cal no oblidar que tenim 18 anys i volem arribar a tot, a la festa, 
als actes, als concursos, als bous… a tot. Les que més m’han agradat 
han sigut la gimcana de la diada de quintos i la presentació de pubilles.

Amb tan sols 18 anys i havent finalitzat Batxillerat, ara comen-
ces una etapa plena de nous reptes. Quins són els teus plans de 
futur?
Al setembre vaig començar a estudiar a la Universitat Autònoma de Bar-
celona el grau d’Educació Primària en anglès, i estic vivint en un pis d’es-
tudiants a Sabadell. Ser mestra ha estat la meva il·lusió des de petita i vull 
complir-ho, tot i que aquesta nova etapa em fa una mica de por, veig una 
muntanya molt alta per davant, però estic segura que ho aconseguiré.

Quin missatge li donaries als altres quintos i quintes que com tu 
ara es troben en l’inici d’una nova etapa a les seves vides?
Voldria encoratjar-los a què estudiïn, sigui un mòdul, un grau o qual-
sevol cosa, perquè estem en la millor edat d’estudiar i, tot i que no ens 
agrada a ningú, ho hem d’aprofitar, perquè a la llarga ho agrairem i 
més en los temps que corren ara. El camí més curt no té per què ser 
el més indicat. I per als que estiguin en la mateixa situació que jo, fer-
los saber que a tots ens fa respecte començar una nova etapa, per-
què això comporta molts canvis, però les veus de l’experiència també 
diuen que aquests pròxims anys nostres seran els millors que puguem 
viure i que sempre els recordarem amb nostàlgia. 

Reina de Deltebre 2016 
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Concurs d’Instagram 
#FMDeltebre16
Imatges guanyadores del concurs d’Instagram celebrat durant les Fes-
tes Majors 2016.

#FMDeltebre16 
Agustí Descarrega (@adescarrega)

#FMDeltebre16 
José Carlos Bertomeu (@jcbertomeu)

#FMDeltebre16 
Jordi Bertomeu Marín (@jordi.bertomeu)

#FMDeltebre16 
Mireia Salvadó Bertomeu (@poppyrain_)

#FMDeltebre16 
Laura Curto Girbes (@lauracurto)
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EL PROTAGONISTA

Jordi Ventura Morueta

Jordi Ventura Morueta és el 2n entrenador del Primer Equip Femení 
del FC Barcelona. Titulat com a Entrenador UEFA Pro, també és diplo-
mat en Ciències Empresarials i llicenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses per la Universitat Rovira i Virgili. 

Has tingut una trajectòria professional molt bona. Vas començar 
entrenant als més petits, després vas ser tècnic del Femení B i, 
en pocs mesos, farà un any que ets segon entrenador del Barça 
Femení. En quin moment vas decidir que volies ser entrenador 
professional de futbol?
Sempre m’ha agradat l’ensenyament i la meva intenció era seguir vin-
culat al futbol quan el deixés, dedicant-me a la docència als matins i, a 
la tarda, entrenar a algun equip. En cap moment havia imaginat poder 
ser entrenador professional. És una oportunitat que se’m va presentar 
la temporada anterior i no m’ho vaig pensar ni un moment en accep-
tar-ho.

Què significa per a tu ser entrenador de futbol? Com et defineixes 
com a entrenador?
Per a mi, ser entrenador és un estil de vida, fer allò que realment 
m’agrada. Em definiria com un entrenador treballador, constant i exi-
gent, que sempre està buscant la millora en el dia a dia, tant en l’àmbit 
individual com en el col·lectiu.

Quins aspectes consideres necessaris per a l’èxit d’un equip?
Tenir uns objectius establerts des de l’inici, saber que hi haurà bons 
moments i de no tan bons, però poder reconduir-ho en la direcció idò-
nia i poder assolir els objectius. La persistència i la passió en tot allò 
que fas són clau. Viure el dia a dia amb màxima ambició i il·lusió i no 
pensar en el demà, sinó mirar-lo de reüll.

Què és més difícil: entrenar a joves amateurs o a jugadors pro-
fessionals?
Crec que tots dos tenen els seus avantatges i inconvenients, però 
no li veig dificultat si tens molt clar on vols arribar, què és el que has 
d’ensenyar i com fer arribar el missatge a l’equip.

Fa quasi un any que el Barça Femení va fer el salt a les seccions profes-
sionals, però l’equip ja era professional. En què s’han notat els canvis?
Per mi el canvi ha sigut molt gran, ja que he passat de competir amb 
el filial (Femení B) a competir a escala estatal i disputar la Champions 
Femenina, cosa que implica desplaçaments més llargs, etc. Però els 
canvis que més s’han notat han estat l’increment de personal a l’staff 
tècnic, la dedicació i l’horari que estem realitzant, on els entrenaments 
són als matins, entre altres coses.

Una de les principals novetats del Barça Femení és el professi-
onalisme de la secció gràcies, entre d’altres, a la incorporació 
de nous preparadors a l’equip, entre els quals et trobes tu com a 
segon entrenador. Com és formar part del desenvolupament pro-
fessional d’un equip de futbol femení professional?
Som conscients que la professionalització del futbol femení és una 
aposta pionera per part del Club. Aquest any, ha estat el primer any 
en què la dinàmica ha estat plenament professional. Això significa, i 
ho notem, que estem en ple procés de creixement. Cada vegada hi ha 
nous reptes i tot l’equip té il·lusió i ambició per assolir-los.

Cada vegada menys, però encara s’associa el futbol a un esport 
principalment masculí. Són realment tan diferents el futbol mas-
culí i el femení?
No crec que siguin diferents, estem parlant del mateix esport, que és 
el futbol. Quant a la tècnica, hi ha jugadores d’un gran nivell, amb una 
tècnica individual molt bona. Però sí que és cert que hi ha alguns ma-
tisos que els diferencien a nivell tàctic, com ara el ritme i la velocitat de 
joc i la presa de decisions, entre d’altres.

Amb el creixement exponencial del futbol femení els darrers 
anys, quin futur li preveus?
No sabem amb exactitud què presentarà el futur, però sí que veiem 
que cada dia hi ha més nenes que estan jugant (augmenten les llicèn-
cies federatives), que hi ha més clubs de futbol que hi aposten i com 
no, veiem a les seleccions sub-17 i sub-19 estatals disputant finals 
d’europeus i de mundials. Tot això fa pensar que es pot tenir un bon 
futur, ja que hi ha una bona base.

2n entrenador del Primer Equip Femení del FC Barcelona

Foto: FC Barcelona
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Com a entrenador, quin ha estat el teu moment de més satis-
facció?
De cada temporada tinc moments bons i de no tan bons, de tot s’aprèn 
i forma part de la formació i de l’experiència personal i individual. Se’m 
fa complicat escollir un sol moment perquè en tinc molts, però si n’he 
d’escollir un, em quedo amb el primer partit a la Lliga de Campions. 
Dirigir un equip en aquesta competició és el màxim per a qualsevol 
entrenador, una recompensa enorme a tota la feina anterior.

Algun consell per aquelles nenes i nens que vulguin dedicar-se al 
futbol professional, com a jugadors o entrenadors?
Són professions que han de ser objectius a llarg termini, i ser cons-
cients que no tothom arribarà. Requereix molt de sacrifici, molta de-
dicació i renunciar a algunes coses que poden ser importants en mo-
ments puntuals de la vida. Ser conseqüent amb les decisions presses i 
mai deixar de banda els estudis, sempre es pot aprendre de qualsevol 
experiència viscuda. Però els hi diria que, facin el que facin (la profes-
sió que sigui), que ho facin amb el cor, amb passió i dedicació. Que la 
vida pot donar moltes voltes, però sobretot, que ho facin perquè els hi 
agrada, des de la humilitat, el treball i la constància.

Foto: FC Barcelona

DESCOBREIX DELTEBRE
A INSTAGRAM
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TEIXIT ASSOCIATIU

El passat 28 de maig, l’Associació de Dones de Deltebre (ADD) va ce-
lebrar el seu 25è aniversari en un acte que va tenir lloc al Pavelló Po-
livalent Josep Luque de Deltebre. A l’esdeveniment van assistir les di-
ferents presidentes, juntes i sòcies que han format part de l’entitat des 
del seu naixement, així com les autoritats locals i comarcals i algunes 
entitats convidades. Lourdes Arques, presidenta de l’Associació, i Lucrè-
cia Franch, sòcia veterana, ens expliquen una mica més sobre la seva 
història.

El plat més fort de l’Associació en aquests 25 anys ha estat la Bici-
cletada de la Dona, una activitat que s’ha anat repetint cada any i que 
no ha fallat mai. Quins altres actes i activitats feu a l’Associació?
La Bicicletada de la Dona va ser el nostre primer acte, el qual vam 
celebrar per a les Festes Majors del 1991 i va ser tot un èxit. Vam fer 
una previsió de participació d’unes 200 dones, xifra que després es va 
desbordar i va superar les 1.800 participants. Des d’aquella primera bi-
cicletada, durant aquests 25 anys no hem parat. Cada any celebrem la 
Diada de la Patrona de les Dones; fem exposicions de les labors realit-
zades per les sòcies; realitzem recollides d’aliments per a les persones 
qui més ho necessiten; fem les caminades contra la violència de gène-
re; col·laborem amb altres entitats de Deltebre en diferents actes del 
municipi, com ara a La Cavalcada, la Festa dels Tres Tombs, la Festa 
del Medi Ambient; fem una gran varietat de cursos de cuina, ganxet, 
calça, ioga, zumba, etc. A més a més, des de sempre hem intentat 
oferir un ampli ventall d’activitats, que van des d’escapades socials i 
culturals, a tallers de pintura per a grans i petits i xerrades sobre salut 
mental i violència de gènere, entre moltes altres activitats.

Són moltes les accions que heu realitzat. I ara, després de ce-
lebrar el vostre 25è aniversari, quins són els plans de futur de 
l’Associació?
Ja tenim preparades moltes de les pròximes activitats. Estem organit-
zant la Gala Contra la Fam, que tindrà lloc a l’octubre i que serà una 
gala benèfica per recollir aliments per a les persones més necessi-
tades. També estem mirant d’organitzar algun viatge, perquè és una 
de les accions més demanades, encara que, com sempre, intentarem 
oferir activitats variades per a tothom. 

25è aniversari de l’Associació 
de Dones de Deltebre

Foto: Albert Fotografia (Matrix)

Tot va començar el 1990, quan un grup de dones que es reunien per 
fer treballs manuals va decidir formar una associació. Què us va fer 
prendre aquesta decisió?
Van ser deu dones molt valentes les que es van animar a fundar l’As-
sociació amb l’objectiu de crear una entitat que unís a més dones i 
entre totes donar-se suport, realitzant en el seu temps lliure activitats 
culturals, manuals i socials que fomentessin la seva creativitat. En el 
procés de constitució de l’entitat va ajudar molt Fina Callau, del Con-
sell Comarcal del Baix Ebre. Després de molta feina, finalment, el 31 
d’octubre de 1990, se celebra la primera junta de l’Associació a la sala 
d’actes de l’Ajuntament de Deltebre. 

Quantes sòcies té l’Associació? 
L’Associació va començar amb 235 sòcies, que pagaven 100 pesse-
tes en el seu dia. Des de llavors, hem anat augmentant la xifra fins a 
700 sòcies de totes les edats. D’altra banda, també cal fer una menció 
especial a tots els homes que ens han ajudat a realitzar molts dels es-
deveniments que hem fet durant aquests 25 anys. 

Al principi no teníeu seu pròpia. On us reuníeu?
Després d’aconseguir crear l’Associació, durant els primers anys no 
vam tenir local propi i ens reuníem on podíem: al reservat de Paca de 
Rius; al Criscar; als magatzems de Soledad Morales, de  Mari Car-
men de Rovira i de Maria Cinta de Moreso, i als antics magatzems 
del Sindicat. Vam inaugurar el nostre primer local el 15 de febrer de 
1996, situat a Jesús i Maria. Però aviat se’ns va quedar petit per la 
gran varietat d’activitats que realitzàvem. Pel que, al maig del 2013, 
l’Ajuntament ens va cedir un nou local més gran, que és la seu actual 
de l’Associació. 

Foto: Albert Fotografia (Matrix)
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Sota el lema “40+1”, durant els mesos de juliol i agost, les Majorettes 
de La Cava van organitzar una sèrie d’actes per celebrar els seu ani-
versari, com ara el sopar de commemoració dels 41 anys, on van fer 
entregues de diplomes, van anomenar a la Majorette 40+1, van fer 
una actuació i una exposició dels vestits amb els quals havien actuat, 
a més de fer un homenatge a una de les majorets que ja no les acom-
panya. D’altra banda, durant les festes d’agost, també van realitzar 
diferents activitats, com ara l’acompanyament d’una de les carrosses 
que van preparar i l’actuació davant del Sindicat, i el dia de Sant Roc 
van participar en l’ofrena. 

Motivades per l’actuació d’un grup de majorets que havia visitat el mu-
nicipi, el 1975, un gran nombre de noies que practicava amb canyetes, 
va deixar de “jugar” a ser majorets per passar a crear el que seria el 
grup de Majorettes de La Cava. Tres de les seves integrants, Maximi-
na Saborido, Rosa Royo i Bea Castells, ens expliquen una mica més 
sobre la seva història i els actes de celebració a Ràdio Delta.

Les Majorettes de La Cava
fan 41 anys
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RÀDIO DELTA

Adéu a Erik, la veu de 
Fórmula Dance
En aquesta edició del Desaigüe, i en el marc de la secció de Ràdio Del-
ta, no podem deixar de parlar d’un dels col·laboradors més veterans 
de la ràdio municipal. Parlem, d’Erik Casanova Panisello, qui ens va 
deixar el passat 29 d’agost a causa d’un accident de trànsit. 

Erik ha estat un col·laborador actiu de l’emissora municipal de Deltebre 
des de l’any 2008, deixant latent, setmana rere setmana, la seva pas-
sió per la ràdio i per la música. En aquest sentit, va començar la seva 
trajectòria al programa Fórmula Dance al costat de Ricard Sàlvia. Més 
tard, seria ell en solitari qui es quedaria al capdavant d’un dels progra-
mes més veterans de la municipal. 

D’aquesta manera, cada divendres a la nit, el programa oferia la millor 
música dance del moment, el millor remember i les millors sessions 
de música en directe amb DJs convidats. Gràcies al seu treball, Fór-
mula Dance es va convertir en un referent per a l’emissora i, al mateix 
temps, va esdevenir un espai rellevant a la graella de programació de 
Ràdio Delta. 

Aquesta temporada, es complia el 8è aniversari de Fórmula Dance. 
Tanmateix, la seva passió per la ràdio ha quedat truncada a con-
seqüència de la seva defunció. Des de l’Ajuntament de Deltebre volem 
mostrar el nostre suport i condol als familiars, a la seva parella i amics 
per aquesta gran pèrdua.  



L’Ajuntament de Deltebre guardonava amb el reconeixement al mèrit 
turístic al restaurant Gran Buffet de Marisco La Gaya durant les pas-
sades Festes del Turisme. Aquest distintiu s’entrega de forma anual 
des del 1995 amb l’objectiu de premiar a totes aquelles iniciatives que 
promoguin el nucli de Riumar i el turisme a Deltebre.

Dirigit per Sergi Franch i Sandra Guillén, el restaurant bufet La Gaya 
ha estat present al nucli de Riumar des del 1998. L’experiència ob-
tinguda durant aquest temps no només els ha permès augmentar la 
seva oferta culinària especialitzada en el marisc, sinó que també els 
ha incentivat a impulsar nous projectes empresarials, com ara un ser-
vei de càtering; l’empresa Planet Delta, dedicada a la realització d’ac-
tivitats turístiques, i Grup Bahia Muscleres, empresa dedicada a la 
degustació de musclos i ostrons a la Badia del Fangar.

Reconeixement al mèrit turístic 2016 per l’Ajuntament de Delte-
bre. Què se sent en ser reconeguts amb aquest guardó?
En primer lloc il·lusió, i després satisfacció, perquè això vol dir que 
alguna cosa fem bé quant al treball i l’esforç que realitzem conjunta-
ment amb tot l’equip humà que forma la nostra plantilla.

El restaurant destaca per la seva especialització en el marisc, 
promovent el territori a través de la gastronomia. Alguna vegada 
heu pensat a canviar l’estil de cuina?
De moment, estem molt contents en com funciona el nostre sistema 
de restauració. Pensem  que ara no és el moment de canviar, però 
realment qui ens ho ha de dir és el consumidor, ja que nosaltres ens 
hem d’adaptar a les seves necessitats.

Com a empresa ubicada a Riumar, què en penseu de totes les 
activitats i accions que l’Ajuntament de Deltebre està realitzant 
per dinamitzar el turisme de la zona?
Ara per ara, crec que encara no estan a l’altura del que realment és 
Riumar. Crec que és un diamant que encara no s’ha polit. I esperem 
que l’Ajuntament de Deltebre, conjuntament amb totes les empreses 
que estem enfocades o relacionades amb el turisme poguéssim fer 
de Riumar un referent turístic.
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COMERÇ DE PROXIMITAT

Reconeixement al mèrit
turístic per al restaurant 
La Gaya

D’ençà que el restaurant va obrir les seves portes el 1998, han 
passat quasi dues dècades, prou temps per tenir una visió clara 
del turisme de la zona. Com definiríeu al turista que ve a Delte-
bre i al nucli de Riumar? 
El turista de Riumar jo el definiria com a “gent de pas”. Vénen a fer 
la passejada amb vaixell, menjar a qualsevol dels restaurants que 
tenim a Riumar i tornar a la tarda, ja que estan allotjats a pobles del 
contorn, perquè realment hi ha molt poca oferta hotelera, cosa que 
s’hauria de solucionar.

A banda del restaurant, tots aquests anys d’experiència en el 
sector turístic també us ha incentivat a obrir noves línies de ne-
goci. Com és compaginar empreses diferents alhora?
Es compagina tenint al costat gent professional i que creguin en la 
teva empresa, apostin per fer la feina ben feta  i se sentin part del 
mateix projecte.



 KM 0

D’origen asiàtic, l’arròs ha estat considerat un dels aliments bàsics de 
la humanitat des de l’any 3000 aC. Actualment, el 75% de la pobla-
ció mundial l’inclou en la seva dieta diària, i a Espanya s’estima un 
consum d’11 kg per persona i any. El seu cultiu s’estengué per tot el 
Delta amb la inauguració del canal de l’esquerra el 1912. El Delta de 
l’Ebre és la zona de Catalunya amb més tradició en el cultiu de l’arròs 
i actualment compta amb sis varietats autoritzades amb Denominació 
d’Origen Protegida: bomba, bahia, motsianell, fonsa, gleva i tebre.

El seu component principal és el midó, el qual el converteix en una 
gran font d’energia. L’arròs és un dels pocs cereals que no contenen 
gluten, pel que és perfecte per a persones celíaques. És ric en po-
tassi i ajuda a eliminar aigua, el que explica que sigui la base de les 
dietes depuratives. La presència de silici a la seva closca el fa idoni 
per a persones amb osteoporosi o artrosis.

Tot l’any.

Per aconseguir un arròs més saborós i una mica més sencer, barre-
jar-lo amb el sofregit i després afegir el brou calent. El repòs en els 
arrossos secs és el que marca la diferència. Per això, el millor és 
tapar-lo amb un drap lleugerament humit durant 5 minuts abans de 
servir. 

 PROPIETATS NUTRICIONALS

 ORIGEN

 ESTACIONALITAT

 TRUCS

Arròs amb 
Denominació d’Origen 

Croquetes d’arròs
i boletus

100 g d’arròs de gra curt 50 g de porro 300 g de boletus15 g d’oli d’oliva

1  Sofregir el porro picat fins que quedi daurat. Afegir els boletus 
tallats en daus, salpebrar i cuinar a foc fort durant 5 minuts. 

2  Escalfar l’aigua i incorporar-la al sofregit. Quan comenci a bullir, 
afegir l’arròs i deixar cuinar a foc lent durant 11 minuts, removent 
freqüentment perquè agafi una textura espessa. Salpebrar i reservar 
a la mateixa cassola. 

3 Per a la beixamel, escalfar la mantega, afegir la farina i deixar 
cuinar a foc lent durant uns segons. Salpebrar i afegir també nou 
moscada i la llet escalfada. Continuar cuinant i removent fins que 
comenci a bullir. 

4 Retirar la beixamel del foc, afegir el formatge i triturar fins que 
quedi una crema fina. 

5 Abocar la beixamel a la mescla d’arròs. Barrejar molt bé i tornar 
a cuinar durant uns minuts fins que comenci a bullir. Deixar al foc 2 
minuts més, sense parar de remoure. Després afinar el punt de sal i 
retirar del foc. 

6 Deixar reposar la pasta i després reservar-la a la nevera fins que 
estigui totalment freda i consistent. 

7 Donar forma a les croquetes i passar-les per farina, ou batut i pa 
ratllat. Les pots fregir directament o reservar a la nevera fins que les 
hagis de fregir.

8 En una pella, escalfar oli i quan estigui prou calent, fregir les cro-
quetes fins que quedin daurades. Finalment, treure l’excés d’oli amb 
paper de cuina.

Bon profit!

 LA RECEPTA
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 PER A LA MASSA

300 ml d’aigua Pebre blancSal

15 g de mantega 10 g de farina

 PER A LA BEIXAMEL

75 ml de llet 50 g de formatge 

Pebre blanc

Sal

Nou moscada

Farina Ou batut

 PER A L’ARREBOSSAT

Pa ratllat



PARTICIPACIÓ POLÍTICA
 PDC DELTEBRE

Consorci d’Inversions 
Públiques. Cas Innova
La CUP Deltebre ha presentat una instància a l’Ajuntament 
de Deltebre per tal de sol·licitar tota la documentació existent 
sobre el Consorci d’Inversions Públiques. En el Ple Municipal 
de dimarts 7 de juny, la CUP Deltebre va instar l’Ajuntament a 
remetre al jutjat número 3 de Reus tota la documentació que 
tingués en referència al Consorci d’Inversions Públiques i, al 
mateix n’exigí la dissolució. En resposta, l’Alcalde Lluís Soler 
va dir que la CUP podia demanar la documentació i que fos 
ella qui l’enviés al jutjat. 

De fet, el 10 d’abril de 2015, la CUP ja va entrar una instància 
a l’Ajuntament demanant l a informació sobre aquest Consor-
ci d’Inversions Públiques, format pels ajuntaments de Reus, 
Tortosa, Amposta i Deltebre. El consorci hauria pogut servir 
presumptament perquè persones vinculades amb el cas IN-
NOVA fessin inversions en l’àmbit sanitari.

La CUP ja va preguntar i no va rebre resposta sobre l’activitat 
del Consorci, sobre el cost per a població, sobre quines han 
estat les possibles transferències de capital, quins són els 
seus estatuts i la seva regulació i els models de facturació 
per analitzar quins moviments de diners es van realitzar i qui 
se’n va beneficiar.
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Parlem amb la tinenta d’alcalde 
de Dinamització Econòmica i 
Enfocament Turístic i Cultural,
Anna Giménez
“El turisme, la nostra cultura, han de ser determinants”, afirma la 
tinenta d’alcalde respecte a quin ha de ser l’eix vertebrador de l’eco-
nomia del municipi. / p. 3

Més de 280 famílies es beneficien 
dels ajuts socials de l’Ajuntament 
de Deltebre
En total, 149 famílies han rebut els ajuts als tributs socials, mentre 
que la prestació de la tarifa social de l’aigua s’ha atorgat a 133 fa-
mílies. / p. 9

Paula Valldepérez i Mauri, 
Reina de Deltebre 2016
El passat 20 de maig, Paula Valldepérez va ser escollida Reina 
de Deltebre a la Gala de Quintos i Quintes del 1998, celebrada al 
Casal d’Esports “Lo Salat”. / p. 14

Jordi Ventura, 2n entrenador del 
Primer Equip Femení del FC Barcelona
Amb una trajectòria professional molt intensa, Jordi Ventura ens 
explica com està vivint la seva experiència a l’elit del futbol femení.   
/ p. 16

25è aniversari de l’Associació 
de Dones de Deltebre

L’Associació de Dones de Deltebre fa una mirada retrospectiva so-
bre la seva història i ens avancen els seus plans de futur. / p. 18

Arròs amb Denominació d’Origen
Alguna vegada has fet croquetes d’arròs i boletus? Prepara ja els 
teus ingredients! / p. 22
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Seguim!
Som plenament conscients que a Deltebre hi ha molta i molta 
feina per fer. I de fet, treballem constantment per canviar to-
tes aquelles coses que no ens permeten avançar com a mu-
nicipi o bé que no considerem ni justes ni adequades per a la 
ciutadania. L’herència rebuda d’anys deixa molt que desitjar 
i enlloc de lamentar-nos hem de seguir endavant! En qual-
sevol cas, el dia es queda curt amb només 24 hores i, per 
aquest motiu, seguirem treballant amb més força, més ganes 
i més il·lusió per sostobar Deltebre.
  
Una de les injustícies més esmentades per la ciutadania és 
el fet de la poca correlació entre els impostos que es paguen 
i els serveis que es reben. A dia d’avui som un dels municipis 
amb els tipus impositius més alts. Lamentablement, aquest 
no és un aspecte que es pugui solucionar amb un any al go-
vern, ni a curt termini. En aquest sentit, ara toca ficar en crisi 
els contractes perniciosos que ens hipotequen, com l’aigua i 
la llum, entre d’altres, i millorar els serveis bàsics d’imatge de 
poble per, seguidament i a mig termini, fixar la tendència de 
la rebaixa tributària. En qualsevol cas, molta feina interna i de 
poca visualització pública, substituint els antics populismes 
desenfrenats als quals estàvem acostumats, per guanyar 
amb qualitat de serveis públics en un futur immediat. 

De moment, en aquest període de transició, estem orgullosos 
de manifestar que, per primera vegada a la història de l’Ajun-
tament, el govern de CDC Deltebre ha creat uns ajuts socials 
que han beneficiat a més de 280 famílies que ho necessiten 
de forma que “qui menys pot, menys paga” tal i com anuncià-
vem en campanya electoral. I aquest només és un punt de 
molta feina que s’està realitzant i que, mica en mica, veurà la 
llum amb fets tangibles. I és que, finalment, el més important 
són els fets i no l’estètica de les paraules. 




