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Segueix-nos! Llum i color
Aquesta és la primera vegada que tinc la possibilitat de dirigir-me a tots 
i totes vosaltres com a director de la publicació Desaigüe. I ho faig en 
un context d’adversitat que ha fet trontollar el nostre municipi com mai 
abans. La pandèmia de la COVID-19, sumada al pas del temporal Glò-
ria, ha canviat i està canviant la nostra manera de viure el dia a dia, la 
nostra manera d’entendre el món. Fins i tot, la nostra manera de relaci-
onar-nos amb els familiars, amics i companys i companyes de treball.

Per frenar la pandèmia és moment, més que mai, d’apel·lar a la res-
ponsabilitat col·lectiva. Evitar grans concentracions de gent, mantenir la 
distància, l’ús de la mascareta i rentar-se les mans de manera habitual 
són fets que depenen només de nosaltres mateixos i que, per tant, hem 
de complir de manera estricta per vetllar per la salut de tots els veïns i 
veïnes de Deltebre. 

Les conseqüències directes de la COVID-19, sumades al Glòria, causen 
que al nostre davant, com a municipi, tinguem un repte d’immensa difi-
cultat: la recuperació econòmica i social de Deltebre. En aquest sentit, 
des del govern municipal s’ha anunciat la mobilització econòmica més 
important de la història del municipi per assolir aquest objectiu, un milió 
d’euros que repercutiran en programes d’ajudes, incentius i accions per 
a les famílies més vulnerables, i per als comerços, empreses i autò-
noms.

Certament, la grisor de la COVID-19 i el temporal Glòria han centrat 
i estan centrant l’atenció d’aquests darrers mesos, un fet que marca 
clarament l’edició d’aquesta publicació. Tot i això, permeteu-me dir que 
Deltebre continua sent sinònim de llum i de color, i també d’esperança. 
La Plaça de les Dones, inaugurada el mes de març, i el Parc Fluvial 
del Delta, el mes de maig, són un exemple clar i evident que el nostre 
municipi segueix caminant. Com també la realització del Carnaval, amb 
més de 1.000 participants, que va tornar a engalanar els nostres carrers 
amb somriures i il·lusió.

Aquesta edició del Desaigüe, la número 184, també ressalta l’aprovació 
provisional del POUM de Deltebre, el qual ha de ser un full de ruta per 
dotar el nostre municipi de les condicions idònies per avançar econòmi-
cament i socialment durant els propers anys, i solucionar els problemes 
urbanístics dels veïns i veïnes. 

En properes ocasions, espero dirigir-me a tots i totes vosaltres en el 
marc d’un context diferent, dotant també aquesta publicació amb noves 
seccions i continguts, i amb l’esperança de seguir enfortint una revista 
que contempla 43 anys d’història fent d’altaveu de l’actualitat del nostre 
municipi.

Francesc Mateu i Sierra
Director del Desaigüe
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La COVID-19, el Glòria… Està sent el seu pitjor any com a alcalde? 
Aquesta entrada d’any està sent d’extrema dificultat per al municipi de 
Deltebre. Certament, tant l’emergència sanitària de la COVID-19 com 
el pas del temporal Glòria han provocat i estan provocant greus conse-
qüències al municipi, entre elles la paràlisi de l’economia. Per aquest 
motiu, des del primer moment, el govern municipal hem estat treballant 
per cercar les accions idònies per reactivar l’economia, i per estar al 
costat de les famílies més vulnerables.

Quines són aquestes accions? 
El Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre contempla 50 acci-
ons, que s’implementaran amb una mobilització econòmica inicial d’un 
milió d’euros. Aquesta és la inversió més gran de la història de Delte-
bre dirigida a aquest objectiu, però som conscients que en moments 
excepcionals hem de prendre mesures excepcionals.

El Pla de Reactivació, entre d’altres, proposa l’ampliació dels ajuts es-
pecífics als sectors econòmics, com també a les famílies que més ho 
necessiten. Sabem que són moments complexos i que, des de l’Ajun-
tament de Deltebre, hem d’estar més que mai al costat de la ciutadania.

Com es concreten aquestes ajudes al sector comercial, empresa-
rial i als autònoms?  
A Deltebre, des de l’any 2016, ja disposem d’uns incentius econòmics 
destinats a les empreses del municipi i, de fet, vam ser el primer govern 
de la història en aplicar-ho. Ara, el que hem fet ha estat modificar aques-
tes bases, i també crear-ne unes de noves, per facilitar que les em-
preses que s’han vist afectades pel temporal Glòria i per la COVID-19 
també tinguin oportunitat de beneficiar-se, com també hem ampliat la 
seva dotació econòmica.
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Alcalde de Deltebre

En total, destinem 220.000 € del pressupost de l’Ajuntament de Del-
tebre per ajudar als comerços, a les empreses i als autònoms, els 
quals podran rebre fins a 3.000 € en ajuts i incentius atenent a les 
seves pèrdues. Aquesta és una xifra molt superior a les quals hem 
anat sentint comparativament arreu del territori, i posar en dubte 
aquestes bases no deixa de ser un nou acte de demagògia. A més, 
des del govern municipal ens adaptarem i ampliarem tot el que calgui 
perquè ningú es quedi enrere.

I les famílies més vulnerables? 
El nostre ha estat un govern amb un fort caràcter social. Una de les 
nostres primeres accions va ser la creació dels ajuts als tributs locals 
i els ajuts d’urgència social. En un context com l’actual, és evident 
que seguirem reforçant aquests ajuts per estar al costat de les fa-
mílies més vulnerables, però també dotem de noves eines com la 
moneda de Deltebre, l’EuroDelta, connectivitat a Internet, paquets 
socials per a l’alumnat, etc.

Què és exactament la moneda de Deltebre? 
Durant aquests quatre anys hem construït un municipi que és refe-
rència i l’EuroDelta és un pas més per seguir despertant l’orgull 
de poble. Estem parlant de la moneda de Deltebre, que es podrà 
gastar en una xarxa de comerços locals i que anirà destinada a la 
ciutadania que ha sofert de manera notòria les conseqüències del 
temporal Glòria i de la COVID-19. Per tant, la moneda, més en-
llà d’ajudar a la gent que ho necessita, també permetrà dinamitzar 
l’economia dels comerços locals i de proximitat. En total, per a la 
seva creació, destinarem 120.000 € que derivaran en bitllets de 5, 
10 i 20 eurodeltes.

Lluís Soler i Panisello

Presentem les bases 
d’ajuts socials i econòmiques 
més ambicioses de la història 
de Deltebre per ajudar 
a les famílies i el teixit 
econòmic de proximitat”

L’ENTREVISTA
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Deltebre va celebrar els 43 anys posant en valor els professionals 
sanitaris, les entitats socials i els cossos de seguretat. Els hi hem de 
donar moltes gràcies!  
La veritat és que és així. L’emergència sanitària de la COVID-19 ha 
posat de manifest, novament, l’esperit de treball, esforç i solidaritat 
dels professionals de la salut, de les entitats socials com Creu Roja 
Deltebre, Càritas l’Assumpció, Càritas Sant Miquel, i els cossos de 
seguretat de la Policia Local i Protecció Civil. Com a alcalde, els hi 
vull donar les gràcies per la seva tasca, no només en paraules, sinó 
també amb fets. És per aquest motiu que hem reforçat econòmica-
ment les subvencions que reben aquestes entitats amb una primera 
aportació extraordinària que serà major en el cas que així es reque-
reixi per la seva funció.

La Plaça de les Dones, el Parc Fluvial del Delta… Durant aquests 
mesos Deltebre ha seguit avançant. De tota manera, l’actual con-
text canviarà el pla de govern? 
Durant tots aquests anys, Deltebre ha avançat a gran velocitat, i em 
sento plenament orgullós de l’avenç que hem realitzat en infraestructu-
res, equipaments, serveis i esdeveniments. I, durant aquest mandat, em 
comprometo, juntament amb l’equip de govern, a què Deltebre segueixi 
avançant amb la mateixa determinació. La Plaça de les Dones, el Parc 
Fluvial del Delta, l’Espai expositiu i la rotonda de l’encreuament del 
carrer Pintor Sorolla són un bon exemple.

És evident que el context farà modificar algunes de les prioritats, en 
especial aquest any 2020 on haurem d’ajornar les obres de la piscina
Agustí Ramon Castellà, el centre social del Barracot i l’entorn del Camp
de l’Aube. Som conscients que ara, més que mai, les polítiques públi-
ques s’han de destinar a la gent que ho necessita, i així ho farem com 
a govern municipal.

Les festes majors també s’han suspès a causa de la pandè-
mia... 
Lamentablement, hem hagut de prendre aquesta decisió de forma co-
ordinada amb la Comissió de Festes i la de Bous i amb el Club Depor-
tiu La Cava, a banda d’haver consultat la resta d’entitats participants, 

El nostre ha estat un govern
que sempre ha estat 
al costat de les persones. 
I ara, més que mai, volem 
que ningú es quedi enrere.”

per vetllar per la salut dels veïns i veïnes del municipi a causa de la 
dificultat de mantenir les condicions sanitàries recomanades i evitar 
grans aglomeracions.

Des de l’Ajuntament de Deltebre utilitzarem aquesta dotació per a la 
reactivació socioeconòmica a banda de les activitats de cohesió social 
més reduïdes que, complint les mesures sanitàries, podrem dur a ter-
me al llarg d’aquests mesos vinents.

S’actuarà a Deltebre per evitar la regressió?
El pas del temporal Glòria va deixar de manifest que Deltebre neces-
sita una actuació estructural urgent per pal·liar els efectes de la re-
gressió. Amb la presentació del Pla Delta, com a document estratègic 
i full de ruta, actuar ja només és qüestió de voluntat per part de les 
administracions competents. Nosaltres, com a govern, i de manera 
coordinada amb la Taula de Consens pel Delta, insistirem on faci falta 
perquè passin de les bones paraules a les accions.

Una de les notícies d’aquest any també serà l’aprovació del POUM 
de Deltebre…
En el plenari de l’1 de juliol vam poder aprovar provisionalment el 
POUM #deltebrefutur, un planejament que permetrà que el nostre 
municipi segueixi avançant a gran velocitat. I ho farà responent a 
gran part de les problemàtiques urbanístiques de la ciutadania, apos-
tant per un creixement sostenible que eviti les grans construccions, i 
respectant l’essència de Deltebre i l’ànima del Delta.

Estem parlant d’un document que hem redactat entre totes i tots per 
a totes i tots. Amb més d’un 80% de les al·legacions resoltes favo-
rablement que ens han permès enriquir un document que dona res-
posta a les problemàtiques del present, però que projecta el nostre 
municipi a 20 anys vista per seguir caminant agafats de la mà de la 
ciutadania.



TEMA DESTACAT
Aprovat provisionalment el POUM de Deltebre a l’espera 
del darrer informe de costes de l’estat espanyol
La sessió plenària del mes de juliol de l’Ajuntament de Deltebre ha 
aprovat, de manera provisional, el POUM de Deltebre amb els vots 
favorables d’Enlairem Deltebre i l’abstenció d’ERC Deltebre i del PSC 
Deltebre. 

Actualment, per a la seva aprovació definitiva, resta un segon informe 
de validació per part de costes de l’estat espanyol, el qual s’ha d’eme-
tre durant els mesos vinents. Està previst, però, que l’octubre sigui la 
data decisiva en què Deltebre disposi del nou planejament urbanístic, 
una vegada rebut l’informe i aprovat per la Comissió d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre.

Amb l’aprovació provisional del POUM, es donarà resposta favorable a 
més del 80% de les al·legacions presentades, tant les efectuades du-
rant el procés d’exposició pública com les extemporànies i les d’abans 
de l’aprovació inicial. En total, durant el seu període d’exposició, el 
POUM va rebre 381 al·legacions, una xifra molt inferior en comparació 
al darrer intent de POUM a Deltebre, on les al·legacions van ascendir 
a més de 6.200.

Un POUM que pensa en el present 
i en el futur
El planejament urbanístic soluciona els problemes actuals a partir del 
microurbanisme, la projecció socioeconòmica a 20 anys vista i el res-
pecte per l’essència del Delta a partir d’un model de creixement sos-
tenible. En aquest sentit, algunes de les accions concretes se centren 
a ajustar vials, respectar construccions i millorar els paràmetres urba-
nístics. A la vegada, amb el POUM es facilita que molts veïns i veïnes 
puguin construir en millors condicions la seva casa, així com ampliar el 
seu habitatge i desenvolupar més fàcilment sectors potencials com el 
de Sant Joan, Sant Lluís o la Parellada.

El POUM garanteix l’ànima i l’essència del Delta consolidant el model 
de casa-jardí i allunyant-se de les grans construccions. També s’apos-
ta per nous espais verds i per un creixement sostenible. A més, pel que 
fa als equipaments, i entre d’altres, cal destacar que el POUM con-
templa un catàleg de béns a protegir i un catàleg de masies, així com 
l’ampliació del Parc del Riu, la recuperació del cinema teatre del Rialto, 

els centres socials del Barracot, Molí dels Mirons i Riumar, l’adequació 
de les antigues estacions del Carrilet, la Cambra Arrossera o el Mas de 
Pascual com a espais de foment cultural i turístic.

La projecció socioeconòmica del municipi s’exemplifica, entre d’altres, amb 
l’ampliació del polígon industrial, la dinamització dels terrenys de l’entorn del 
pont Lo Passador per seguir obrint el municipi al riu Ebre, la creació de nous 
usos turístics i comercials, la consolidació de Riumar com a pol d’atracció 
turística, i la possibilitat de més de 400 habitatges de caràcter social.

En el cas de Riumar, el nucli s’enfoca a usos turístics i comercials, 
destacant l’ampliació del Port Pesquer i Esportiu, com un creixement 
sostenible que permeti seguir consolidant aquest nucli de referència 
del territori per dinamitzar l’economia del municipi.

“Aquest és un POUM que hem confeccionat 
entre totes i tots per a totes i tots. Aquest 
planejament permet solucionar els problemes 
urbanístics de moltes famílies del municipi, 
però també projectar socioeconòmicament el 
municipi a 20 anys vista amb un creixement sostenible 
que respecta l’ànima i l’essència del Delta.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

Joan Alginet | ERC Deltebre

El POUM és un document imprescindible, però no pen-
sem que aquest POUM sigui de tots ni de totes. Trobem 
a faltar més participació i diàleg amb l’oposició i, a més, 
ens segueix preocupant la sostenibilitat econòmica de 
determinades figures urbanístiques.”

Les reaccions dels portaveus

Aleix Ferré | PSC Deltebre

Necessito contrarestar tota aquesta informació que 
ens heu detallat, i els canvis que ha sofert el POUM en 
aquesta aprovació provisional. Per aquest motiu, avui 
ens abstindrem.”
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L’EuroDelta, una de les accions 
més destacades del pla
En aquesta línia d’ajuda a les famílies més desafavorides i de dinamit-
zació de l’economia local, també neix l’EuroDelta com a moneda de 
Deltebre. Per a la seva creació es dotarà una partida inicial de 120.000 € que 
derivarà en monedes de 5, 10 i 20 eurodeltes que es podran bescan-
viar en la xarxa de comerç local adherida. Una moneda amb el doble 
vessant d’ajudar a les famílies i dinamitzar l’economia local i comerços 
de proximitat.

Una inversió sense precedents
La mobilització pressupostària de prop d’un milió d’euros per fer front 
a aquestes actuacions suposa una inversió sense precedents al muni-
cipi dirigida a la reactivació social i econòmica. Això suposarà un canvi 
en el pla de govern que va ser avalat per la ciutadania ara fa gairebé 
un any. No obstant això, segons ha detallat l’alcalde: “Encara que algu-
nes accions es puguin veure alterades, el compromís, la determinació i 
la il·lusió per seguir transformant Deltebre, agafats de la mà dels veïns 
i veïnes, es mantindrà intacte durant aquests anys i us ben asseguro 
que seguirem avançant com a municipi”.

TEMA DESTACAT
L’Ajuntament de Deltebre destinarà un milió d’euros 
a la reactivació econòmica i social del municipi

Deltebre invertirà al voltant d’un milió d’euros en la reactivació econò-
mica i social del municipi mitjançant el Pla de Reactivació Socioeconò-
mica de Deltebre. Així ho anunciava l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, 
en el marc del discurs institucional dels 43 anys de Deltebre, acte ce-
lebrat el dimecres 20 de maig i que es va realitzar de forma telemàtica 
per primera vegada en la història de Deltebre.

El Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre contempla 50 ac-
tuacions que establiran el full de ruta dels següents dotze mesos amb 
l’objectiu d’avançar davant la situació generada per l’actual crisi sanità-
ria, i sense oblidar el temporal Glòria que va devastar el territori a inicis 
d’any. En aquest sentit, Soler ha explicat que “en un context d’adversi-
tat com l’actual, com a servidors públics hem d’estar, més que mai, al 
costat de la ciutadania i impulsar aquelles eines i accions necessàries 
per ajudar-los”.

Un pla centrat a ajudar a les famílies
i al teixit empresarial
Les 50 mesures del Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre 
s’estructuren al voltant de quatre eixos: flexibilitzar l’administració i el 
full de ruta davant la crisi, estar al costat de les famílies més vulnera-
bles, donar suport als sectors econòmics i enfocar el Deltebre del futur. 
El pla es desenvoluparà de manera gradual i permetrà, entre d’altres, 
enfortir els ajuts socials i els incentius econòmics; dinamitzar la botiga 
en línia del cor del Delta; promocionar la marca turística; aprovar el 
POUM; ampliar el port pesquer i el polígon industrial; impulsar la for-
mació en línia; impulsar l’administració electrònica; minimitzar el termi-
ni de pagament a proveïdors; etc.

En el cas dels ajuts als comerços, autònoms i empreses, s’habilita una 
dotació econòmica de 220.000 € que complementarà les suspensions 
tributàries per part de l’Ajuntament de Deltebre. D’aquesta manera, i 
atenent als diferents supòsits a causa de l’impacte de la crisi, el teixit 
econòmic de Deltebre podrà beneficiar-se de fins a 3.000 € en incen-

Pel que fa als ajuts socials, es doblarà l’import dels ajuts d’urgència social, 
que passarà a tenir una dotació econòmica de 40.000 €, i s’incidirà en 
aspectes com la connectivitat a Internet i també la distribució de recursos 
escolars entre l’alumnat que així ho necessiti. A la vegada, es reforçarà 
també els ajuts a les entitats socials del municipi com Creu Roja Deltebre, 
Càritas l’Assumpció, Càritas Sant Miquel i l’equip de Protecció Civil.

En aquesta mateixa línia, també es reforcen les bases dels ajuts als 
tributs locals que disposen d’una dotació de 120.000 €, incorporant les 
casuístiques de la COVID-19 i del pas del temporal Glòria i flexibilitzant 
els índexs de referència, de manera que més veïns i veïnes es puguin 
acollir a les ajudes per al pagament dels impostos municipals, de ma-
nera que, tal com ha recordat Soler, “se segueixi aplicant a Deltebre la 
premissa ‘qui menys pugui, menys pagui’”.

tius a través de la suma d’ajuts directes i descomptes dels tributs muni-
cipals com la supressió del preu de l’ocupació de la via pública, la taxa 
d’escombraries comercials, l’IBI comercial, la quota de lloguer, etc. Al 
mateix temps, i per promoure l’obertura de negocis, des de l’Ajunta-
ment també s’ha suspès la taxa d’obertura d’establiments comercials.

Soler ha explicat que “el comerç local, les empreses i els autònoms 
són el motor econòmic del nostre municipi i, en un moment com l’ac-
tual, des del govern municipal hem d’estar al seu costat oferint una 
línia d’incentius econòmics ambiciosa que permeti fer front a la paràlisi de 
l’economia, i de manera complementària amb la resta d’administracions”.
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PER ALS SECTORS ECONÒMICS

  Incentius al teixit empresarial afectat 
  per la COVID-19

 Establiments comercials i de serveis que per l’estat d’alarma  
   han hagut de tancar les seves activitats

 Establiments comercials i de serveis que han pogut continuar 
   l’activitat, però amb una reducció de la mateixa arran de la    
   COVID-19

 Activitats vinculades al sector primari en estat de fragilitat 
   pel Glòria i per la COVID-19

  Incentius per a la Dinamització Econòmica 
  i Ocupacional, i millora de la Imatge de Poble

 Taxa de Recollida d’Escombraries Municipals, tarifa comercial

 Taxa per l’Ocupació de Domini Públic amb taules i cadires 
   o amb mercaderies (o vinculada amb l’activitat)

 Taxa per Llicència d’Obertura d’Establiments

 Taxa per la prestació de Serveis Urbanístics

 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres

 Impost de Béns immobles de Naturalesa Rústica i edificacions   
  en sòl rústic

 Impost de Béns immobles de naturalesa Urbana, per a 
   establiments comercials

 Taxa per connexions a les xarxes generals d’aigua i 
   clavegueram

 Ajuts destinats a la millora de la Imatge de Poble

 Ajuts destinats a sufragar els desperfectes causats 
   pel temporal Glòria

  Subvencions per al patrocini publicitari 
  del municipi de Deltebre

 Instal·lació d’imatges visibles a les carrosseries dels vehicles 
  de transport terrestre de mercaderies

 Participació en fires i/o mostres

 Inclusió del logotip o enllaç a la web de “Deltebre, atracció 
   natural” en el material d’informació turística

PER A LA CIUTADANIA

  Ajuts als tributs locals i activitats escolars

 Impost sobre Béns Immobles

 Taxa de serveis de Recollida d’Escombraries domiciliàries

 Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

 Taxa per Conservació i neteja de les instal·lacions del 
   Cementiri Municipal

 Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa   
   Urbana

 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i taxa 
   per la Prestació de Serveis Urbanístics

 Taxa per la Prestació de Serveis Urbanístic

 Preu públic per assistència a l’escola bressol

 Activitats extraescolars tipificades i assistència a casals d’estiu

 Quota per Contribucions especials

 Preu Públic d’accés al Centre Esportiu del Delta

  Ajuts d’Urgència Social

 Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat

 Habitatge (lloguer, hipoteca…)

 Subministraments (pagaments de l’aigua, llum…)

 Atenció a menors en situació de risc

 Atenció Sanitària

 Tributs Locals

 Recursos per a l’alumnat

 Altres casuístiques

  EuroDelta, la moneda de Deltebre

Una moneda amb el doble objectiu d’ajudar a les famílies i 
dinamitzar l’economia local i comerços de proximitat.

Ajuts i subvencions 
de l’Ajuntament 
de Deltebre 2020

L’Ajuntament de Deltebre ha actualitzat els ajuts i incen-
tius econòmics, adreçats a la ciutadania i als sectors 
econòmics, per tal de fer front al context actual. 

www.deltebre.cat Espai de Reactivació 
Socioeconòmica

Horari d’atenció:
dilluns, dimecres i divendres: 10 - 14 h

dimarts i dijous: 16.30 - 19 h
A l’Espai Puntual. Amb cita prèvia
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L’actual emergència sanitària provocada per la COVID-19, i el pas del 
temporal Glòria, ha repercutit greument en l’economia dels veïns i veï-
nes i dels sectors econòmics del municipi, provocant una situació d’ad-
versitat com mai abans s’havia viscut a Deltebre.

És per això, que en l’acte institucional dels 43 anys de Deltebre, cele-
brat telemàticament el passat 20 de maig, l’alcalde de Deltebre, Lluís 
Soler, va posar en relleu els professionals sanitaris, les entitats socials 
i els cossos de seguretat, els quals, juntament amb els equips de des-
infecció, treballen sense pausa pel benestar i seguretat de la ciutada-
nia de Deltebre.

REPORTATGE
En primera línia contra la COVID-19 a Deltebre

Daniela Lleixà
adjunta de direcció del CAP Deltebre

Emocionalment, hem patit molt i, malgrat que estem cansats, també estem 
molt contents perquè l’equip ha respost d’una manera impecable. S’han mo-
dificat els horaris de treball, etc. I davant d’una situació tan extrema, l’equip ha 
donat el millor de si, sent grans professionals que ens ho han posat més fàcil 
tant a l’equip directiu com a la ciutadania.

També estem molt contents i agraïts a la ciutadania, ja que han entès i res-
pectat al màxim el nou funcionament del CAP. No obstant això, ens agradaria 
demanar que es mantingui aquesta racionalitat, coherència i responsabilitat 
individual i col·lectiva, atès que venen èpoques de canvi en el funcionament 
dels serveis sanitaris; uns canvis que es plantejaran per reduir riscos i opti-
mitzar el funcionament del sistema sanitari. Finalment, voldríem agrair tant 
a l’Ajuntament de Deltebre com al de Sant Jaume d’Enveja tot el suport i 
l’acompanyament que ens han proporcionat en tot moment, així com agrair a 
tothom que heu realitzat donacions anònimes i a aquelles persones que ens 
heu donat tants ànims.”

Marcos Ventura 
president de l’assemblea local Creu Roja Deltebre

Som tots voluntaris i no hem parat en cap moment. Hi ha molta pressió i és 
molt dur a nivell emocional. Creu Roja es va fundar per garantir ajuda hu-
manitària, ajudar a tothom que ho necessités, però això no ens ho hauríem 
esperat mai. I és molt dur veure gent que coneixes i com aquest cop els ha 
afectat tantíssim.

En qualsevol cas, estic content de la resposta que hem donat des del primer 
moment i que seguim donant. Estic content perquè estem ajudant en tot el 
que podem i com a Creu Roja no pensem deixar ningú abandonat. I en això, 
volem donar les gràcies a l’Ajuntament de Deltebre, pel suport espectacular 
que ens està donant.”

gràcies! 
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Susanna Gilabert
directora de Càritas l’Assumpció

En el moment en què es va anunciar que s’hauria de fer el confinament, vam 
actuar ràpidament per buscar alternatives per seguir donant resposta als qui 
més ho necessiten, i això ens ha permès seguir ajudant. De totes maneres, la 
situació està sent molt dura, a nivell emocional per a nosaltres, però sobretot 
per a les persones que tenen necessitats bàsiques sense cobrir i que ara ha 
augmentat una mica. La part positiva és que també hem vist com sembla que 
ara hi ha més voluntat d’ajudar i molta gent ja ens ha dit que estan per al que 
necessitem.

Si algú té ganes d’ajudar, però no sap com, ens podeu aportar llet, sucre, fari-
na i detergent, que és el que més falta fa. D’altra banda, m’agradaria comen-
tar que estic molt satisfeta, com a directora de l’entitat, pel bon treball conjunt 
que hem fet entre tots amb serveis socials, Creu Roja Deltebre, l’Ajuntament 
de Deltebre… Estem treballant plegats, fent tots força per superar-ho junts.”

Llum Torrent
presidenta de Protecció Civil Deltebre

Durant aquestes setmanes ens hem centrat a ajudar en tot el que hem pogut 
a la policia local, com ara controlar que es respectessin les recomanacions 
sanitàries a les entrades dels establiments comercials. I com ho estem vivint? 
Amb totes les ganes del món d’ajudar, però sempre amb molta angoixa i pati-
ment per temor d’arribar a casa infectats.

Estem molt agraïts per la col·laboració dels veïns i veïnes, perquè al final, tot 
el que fem és per ajudar-los a ells. La situació no és fàcil, però sempre t’ani-
mes quan algú et dona les gràcies i et diu que sent orgull per tenir-nos al poble 
fent la tasca que fem. M’agradaria demanar que tothom tingui molta cura de 
les seves accions; que siguem responsables amb els nostres actes.”

Joan Maria Pagà
director de Càritas Sant Miquel de La Cava

Nosaltres, com a Càritas, som una entitat sense ànim de lucre i el que fem és 
assistir a la gent que té necessitats bàsiques, sobretot aliments. Ara hem mo-
dificat el nostre funcionament per poder continuar ajudant als veïns i veïnes 
que realment ho necessiten. 

Al principi, la situació era una mica més fàcil de portar; però ara veiem com 
tot s’està complicant molt i no només perquè hi hagi més gent que cada ve-
gada pateix més, sinó també perquè, per exemple, la mateixa Unió Europea 
del banc dels aliments està retallant molt els ajuts. Vull demanar que siguem 
responsables, perquè això no s’ha acabat. I si voleu col·laborar, el que neces-
sitem són donatius, sigui en menjar o en efectiu perquè puguem comprar-ne 
més quan s’acaba.”

Joan Josep Bertomeu
sergent cap de Policia Local Deltebre

Una vegada la COVID-19 es va convertir en pandèmia i es va proclamar l’es-
tat  d’alarma, la policia local, a banda de la seva tasca diària, va realitzar les 
accions pertinents per garantir el confinament tal com ens van demanar el Mi-
nisteri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La 
nostra obligació era vetllar per la seguretat de la nostra ciutadania. Hem realitzat 
controls de trànsit a l’entrada i dins de la població, en el nucli urbà de Riumar, en 
zones rurals, hem fet vigilància de segones residències, en supermercats… Així 
mateix, hem donat informació, minut a minut, de l’avançament de l’estat d’alarma.

Vull donar les gràcies a la ciutadania, pel seu comportament cívic i respectu-
ós, així com a tots els agents de la policia local per la seva implicació, i a tots 
els col·lectius com ara els sanitaris, bombers, forces i cossos de seguretat, 
protecció civil, Càritas… i en definitiva, a tota aquella gent i gremis que han 
ajudat a suportar millor aquesta pandèmia.”
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Es valora en 11.494.103 € 
les afectacions del Glòria
Un mes després del pas del temporal Glòria a Deltebre, l’equip de go-
vern municipal comunicava les afectacions causades pel temporal una 
vegada efectuats els informes tècnics corresponents i havent analitzat 
les més de 100 instàncies presentades per la ciutadania en relació 
amb els danys causats a habitatges, comerços i empreses. La xifra 
total de les afectacions ascendeix a 11.494.103,04 €, tenint en compte 
els danys en infraestructures i equipaments, les pèrdues econòmiques 
que afecten el sector arrosser i aqüícola, i la regeneració de les platges.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, explicava que la magnitud d’aquesta 
xifra manifesta l’emergència del municipi, sent “hora d’abandonar les 
bones voluntats i passar als fets tangibles que ens permetin tornar a 
la normalitat com a municipi i ajudar de forma adequada als sectors 
productius, comerços i als veïns i veïnes que s’han vist afectats pel 
pas del temporal Glòria”.

ESPECIAL GLÒRIA
El pas del temporal Glòria a Deltebre
ofega el territori i supera el pitjor dels escenaris

Declaració de Deltebre 
com a zona catastròfica
El 22 de gener, l’equip de govern rebia la visita del president de la 
Generalitat de Catalunya, Quim Torra i Pla, per avaluar i comunicar els 
danys que fins llavors estaven afectant el municipi i el territori. Aquella 
mateixa nit, es va realitzar una sessió plenària extraordinària, en la 
qual es va aprovar, l’acord per sol·licitar al govern de l’estat espanyol 
la declaració de Deltebre com a zona catastròfica.

La magnitud dels danys
La violència del temporal, segons els informes dels serveis tècnics, ha 
fet desaparèixer 25 metres de línia de costa (cal recordar que Deltebre 
perd, de mitjana, cinc metres de línia de costa a l’any), ha afectat 3.000 
hectàrees de cultiu d’arròs i ha desdibuixat 6.500 metres les platges 
del municipi, entre altres desperfectes als camins rurals i desaigües.

A més, durant el temporal també hi va haver afectacions dins del propi 
nucli urbà de Deltebre i de Riumar: dues famílies desallotjades, més 
de 40 carrers inundats, una quarantena d’arbres tombats, 30 pals d’en-
llumenat públic caiguts, talls de subministrament elèctric durant més de 
sis hores (deixant sense electricitat a un 85% de la ciutadania), a banda 
de múltiples desperfectes i inundacions en equipaments municipals.

En el punt de mira nacional 
i internacional
Deltebre, i per extensió el Delta de l’Ebre, han estat una de les zo-
nes més devastades pel temporal, fet que va atraure l’atenció de tots 
els mitjans de comunicació a escala nacional i internacional. Durant i 
després del temporal, tant l’alcalde com altres membres de l’equip de 
govern van participar en diversos mitjans de comunicació per posar de 
manifest els desperfectes causats al municipi a conseqüència del Glòria.

Neteja solidària de platges 
i obres d’emergència
Algunes de les imatges més impactants del temporal les hem pogut veure 
al litoral. Després de la borrasca, fins a 500 persones van col·laborar en la 
neteja solidària de platges de Deltebre, recollint al voltant de 3.000 quilos 
de residus a conseqüència del Glòria. Aquesta iniciativa es va realitzar 
amb la col·laboració del Parc Natural del Delta de l’Ebre i l’Associació de 
Voluntaris del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

D’altra banda, a inicis de maig, es reprenien les obres d’emergència a les 
platges de Deltebre per part de Costes de l’estat espanyol, unes obres 
molt necessàries tenint en compte que Deltebre té el 8,5% de les platges 
de tota Catalunya. A hores d’ara, l’Ajuntament de Deltebre resta a l’espe-
ra de les diferents línies d’ajuts compromeses i de la resposta davant la 
sol·licitud de zona catastròfica.

En el plenari del mes de febrer, l’Ajuntament de Deltebre aprovava la 
declaració d’emergència climàtica al municipi. Amb aquesta actuació, 
el consistori assumeix el compromís d’elaborar i implementar l’Agenda 
d’Acció Climàtica de Deltebre a partir dels acords sorgits a la Cimera 
d’Acció Climàtica organitzada pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya durant el passat mes de gener. 
I poc després, a principis de febrer, es presentava el Pla Delta, un 
document d’acció consensuat per la Taula de Consens pel Delta per 
salvaguardar el futur del territori.
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El Pla Delta per frenar la regressió

tècnic de la Taula de Consens pel Delta
Entrevista a Rafa Sánchez

Quant de temps ha costat elaborar aquest Pla Delta?
Des de finals dels 80 es va començar a ser conscient que al Delta de 
l’Ebre començava un problema seriós de regressió. Des de llavors, 
han anat succeint estudis i plans amb l’objectiu precisament d’evitar 
aquest procés de degradació. Nosaltres hem recollit tots aquests tre-
balls en els últims dos anys, primer a un ritme lent amb molt diàleg 
entre les parts. Finalment, en tres mesos vam poder concretar el do-
cument final amb el conjunt d’actuacions ajustades a les necessitats 
reals del Delta.

Quin és l’objectiu principal del pla? 
L’objectiu se centra a donar resposta a la pèrdua de la nostra terra 
costanera, a la pèrdua de qualitat dels ecosistemes i a les amenaces 
d’esdeveniments futurs com el canvi climàtic. Per això, hem dissenyat 
un conjunt de mesures d’adaptació que pretenen reduir la vulnerabili-
tat i el risc per a les persones, protegir les activitats econòmiques i dels 
béns econòmics potencialment afectats, així com protegir i restaurar la 
integritat dels sistemes ambientals amenaçats.

Quines són les eines que proposa el Pla Delta per evitar la 
regressió? 
Les aportacions de sediments fluvials són la font principal per a l’acre-
ció vertical del Delta i per al subministrament de material més gruixut 
a la franja costanera. La retenció de sediments pel complex d’embas-
saments del tram inferior del riu Ebre ha produït un efecte erosiu en 
grans parts del front deltaic. Retornar al riu els dipòsits sedimentaris 
retinguts als embassaments és una mesura estructural bàsica que 
proposem en aquest model de defensa del Delta.

A més del retorn al riu dels sediments retinguts als embassaments 
(previst, en el millor dels casos, a mitjà termini), caldrà la posada en 
pràctica d’altres mesures per solucionar els problemes urgents que 
pateix la costa deltaica. L’experiència ha demostrat que no hi ha cap 
solució miraculosa per contrarestar els efectes adversos de l’erosió 
costanera i el risc d’inundació. Els millors resultats s’han aconseguit 
combinant diferents tipus d’intervencions a la costa. És per això que en 

el context específic del Delta proposem un model integrat de defensa 
aplicant diferents actuacions segons la tipologia de zona a protegir i 
segons la gravetat de la situació. Aquestes mesures que poden imple-
mentar-se amb molta rapidesa inclouen l’aportació de sorres, la millora 
de saladars, la creació de dunes…

Però el repte de cara al futur és massa gran. Per això volen tindre un 
anell interior de seguretat per donar tranquil·litat a les persones, les 
poblacions, la infraestructura clau. Són el que anomenem “camins de 
guarda”. Aquests dics de baix perfil s’han convertit en essencials per 
a les zones per sota del nivell del mar que no es poden rendir al mar. 
Tampoc oblidem que les tempestes com el Glòria cada vegada seran 
més intenses i freqüents. Per això, pensem que la construcció de dics 
submergits podria reduir l’impacte d’onades a la costa contribuint a 
una millor defensa del Delta. 

Aquestes eines són les mateixes a tots els llocs del Delta?
No, les problemàtiques del Delta són molt diferents segons la zona on 
ens trobem. L’interior de les badies no tenen un problema d’inundació, 
però la pujada del nivell del mar entrarà al Delta per aquí. En el front 
costaner hi ha zones que pateixen una forta regressió amb diferents 
impactes (socials, econòmics, ambientals) tot i que en altres zones 
la platja es fa més gran. És per això que s’han identificat 15 sectors 
diferents en la costa del Delta on les propostes d’intervencions estan 
ajustades als processos litorals dominants, la capacitat dinàmica i de 
resposta dels sistemes naturals i els impactes dels fenòmens erosius 
i d’inundació costanera.

És inajornable l’aplicació del pla? 
El Glòria ens ha posat al damunt de la taula que aquell futur negre 
que tant temien és ja present. Ha estat un avís que el Delta necessita 
reaccionar a la mateixa velocitat o més ràpid que les seves amena-
ces. En aquest sentit fem tard. Definitivament, hem de passar a l’acció 
immediata si volem conservar per aquest Delta un futur ple d’oportu-
nitats i valors. El Pla Delta és el millor camí que ara per ara tenim per 
aconseguir-ho.
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ACTUALITAT
Deltebre inaugura 
el Parc Fluvial del Delta

Els veïns i veïnes de Deltebre disposen, des del passat dissabte 9 de 
maig, d’un nou espai verd, de gairebé 6.000 metres quadrats, ubicat en 
l’entorn del pont Lo Passador. Es tracta del Parc Fluvial del Delta, un pro-
jecte que, segons l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “S’emmarca en l’ob-
jectiu de dignificar uns terrenys que han estat infrautilitzats durant molts 
anys i que, des del govern municipal, volem impulsar perquè esdevinguin 
un espai estratègic i de dinamització turística i econòmica”.

El nou espai ret homenatge a les barcasses que en el seu moment tra-
vessaven el riu Ebre per unir els municipis de Deltebre i Sant Jaume d’En-
veja. En aquest sentit, al parc s’hi troba instal·lada una de les antigues 
barcasses, així com un plafó explicatiu sobre la història de les barcasses 
com a nexe d’unió històric entre els dos municipis. Aquesta actuació ha 
tingut un cost econòmic de 215.663 € i ha comptat amb una subvenció de 
160.000 € per part de la Diputació de Tarragona.

L’obertura d’aquest emplaçament s’ha realitzat telemàticament a través 
de les xarxes socials de l’Ajuntament de Deltebre i ha comptat amb la 
participació de l’alcalde de Deltebre; la presidenta de la Diputació de Tar-
ragona, Noemí Llauradó; l’alcalde de Sant Jaume d’Enveja, Joan Castor 
Gonell, i l’antic propietari de l’embarcador de La Cava, José Castells, més 
conegut com a José “del pas”.

En la seva intervenció telemàtica, la presidenta de la Diputació de Tarra-
gona, Noemí Llauradó, a banda de desitjar que la ciutadania pugui gaudir 
aviat d’aquesta infraestructura en què l’ens supralocal ha col·laborat eco-
nòmicament, va destacar que “aquest nou parc és la mostra de la vostra 
resiliència, la vostra empenta després dels estralls del Glòria, que vaig 
poder copsar al costat del vostre alcalde, i la vostra empenta de molts 
anys en defensa del riu, dels conreus i de la vostra vida en aquest espai 
natural tan impressionant”.

Per la seva banda, l’alcalde de Sant Jaume d’Enveja, Joan Castor Gonell, 
posar en valor “la unió existent entre els dos municipis” i va remarcar que 
“aquesta unió ens ha de permetre treballar conjuntament per assolir els 
nostres objectius com a municipis i com a Delta de l’Ebre”. Així mateix, va 
agrair aquesta acció a l’Ajuntament de Deltebre i al seu alcalde.

Inauguració de la 
Plaça de les Dones 

El Dia Internacional de la Dona va ser la data triada per l’Ajuntament 
de Deltebre per inaugurar la Plaça de les Dones, un espai creat amb 
doble finalitat: reivindicar la contribució de la dona de Deltebre i del 
Delta de l’Ebre i, alhora, dignificar una de les entrades principals de 
Deltebre.

La plaça neix des del consens de les entitats de dones del municipi 
amb la finalitat de manifestar el paper que ha tingut la dona de Del-
tebre i del Delta de l’Ebre en el desenvolupament del territori i de la 
seva societat. En aquest sentit, la regidora de Foment Cultural, Igual-
tat i Gènere, Anna Giménez, recordava tot aquest esforç i la intenció 
de lloar-lo amb el nou espai: “Totes les dones heroïnes que durant 
tants i tants anys han treballat contra corrent per dignificar el nom de 
la dona i, que ara, amb aquesta plaça, tenen el seu homenatge”.

En l’acte d’inauguració, les entitats de dones del municipi van reivin-
dicar el paper de la dona i es va llegir el manifest del Dia Internacional 
de la Dona. També va participar en la inauguració la coordinadora ter-
ritorial de l’Institut Català de les Dones a les Terres de l’Ebre, Carme 
Valls.

Tot i que l’acte d’inauguració de la plaça va ser l’esdeveniment central 
de les activitats programades per l’Ajuntament en commemoració del 
Dia Internacional de la Dona, la cita també va servir per presentar les 
escultures hiperrealistes “Dones de Fang”. Les escultures formen part 
de la Plaça de les Dones, sent “un reconeixement a les dones del Del-
ta de l’Ebre per tota una vida de supervivència, de lluita, d’experiència 
i de força en un món masculinitzat”, segons explicava l’escultora de 
les figures, Cristina Jobs, en el marc de la presentació d’aquestes.

Així mateix, la inauguració també va servir per homenatjar a la dona 
més gran de Deltebre, Teresa Casanova, qui ha complert recentment 
99 anys, i a les tres més joves, tres nadons nascuts durant el febrer: 
Isis Cabrera, Iratxe Cortés i Irina Alexandra. Finalment, l’acte va fi-
nalitzar amb una actuació de la cantautora de les Terres de l’Ebre, 
Montse Castellà.
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Nou espai d’exposicions a Deltebre per projectar
la cultura i els artistes locals
El passat mes de novembre s’iniciaven els treballs d’adequació del 
nou Espai expositiu de Deltebre, un nou equipament que permetrà 
finalitzar el Centre Cultural del Delta. Amb més de 400 metres qua-
drats, el nou espai es destinarà a projectar la cultura i els artistes del 
municipi.

El cost de les obres se situa al voltant dels 150.000 € i està gairebé 
sufragat completament pel departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya a partir de les gestions del govern municipal. Malgrat que 
les obres de la primera fase es van paralitzar a conseqüència de la cri-
si sanitària generada per la COVID-19, aquestes ja s’han reiniciat per 
poder obrir les portes de l’equipament al més aviat possible. Pel que fa 
al nom de la sala, la ciutadania l’ha pogut triar a través d’un procés de 
participació ciutadana els resultats del qual es coneixeran aviat.

La rotonda del carrer Pintor Sorolla serà 
una realitat en els propers mesos
Després de diferents gestions per part del govern municipal, a principis 
d’aquest any 2020 es van iniciar les obres de la rotonda del carrer Pin-
tor Sorolla. Una actuació demandada històricament per la ciutadania i 
que permetrà millorar la circulació i la mobilitat en un dels trams més 
transitats del municipi, així com reduir la sinistralitat. 

La rotonda tindrà un cost econòmic del voltant de 350.000 € i estarà 
sufragada íntegrament pel departament de Territori de la Generalitat 
de Catalunya. Està previst que l’actuació finalitzi durant els següents 
mesos, ja que s’ha vist afectada per la paràlisi de la COVID-19. A ban-
da d’aquesta acció, l’Ajuntament de Deltebre i el departament de Terri-
tori de la Generalitat de Catalunya estan treballant de manera coordi-
nada en nous projectes perquè el municipi segueixi avançant. 

Les instal·lacions esportives del nucli de Jesús 
i Maria ja duen el nom de Claudio Flores
El passat 22 de juny, es van reobrir les instal·lacions esportives del nu-
cli de Jesús i Maria amb el nom de Claudio Flores. El mateix dia, es va 
realitzar un acte, reservat per a la família i regidories de l’Ajuntament 
de Deltebre, on es va descobrir el nom de les instal·lacions en un car-
tell a l’entrada i també en una placa dins del recinte. 

Per a la seva obertura, es van realitzar els treballs d’adequació i man-
teniment corresponents de manera que la piscina de les instal·lacions 
i la resta d’espais estiguin oberts per a l’ús dels veïns i veïnes del 
municipi.
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ACTUALITAT
L’Ajuntament de Deltebre modifica el calendari 
d’activitats programades per a aquest estiu 
a causa de la COVID-19

La crisi sanitària està provocant canvis en el dia a dia de totes les per-
sones i l’Ajuntament de Deltebre no és una excepció en aquesta nova 
realitat. A banda de la flexibilització del propi Pla de Govern, la pan-
dèmia ha obligat a modificar part de les activitats previstes al nostre 
municipi com ja ha estat el cas de DeltaFira i Mescla (al mes de maig), 
algunes de les activitats programades del catàleg “Endolcim l’Estiu” o 
bé les festes majors de Deltebre i les festes majors de La Cava.

En aquest últim cas, la decisió s’ha pres de manera consensuada 
entre l’Ajuntament de Deltebre, els organitzadors de les festes ma-
jors, la Comissió de Festes, la Comissió de Bous i el Club Deportiu 
La Cava, organitzador de les festes majors de La Cava, així com amb 
les entitats que també formen part de les festes, l’Associació de Do-

nes de La Cava i la Penya Taurina Bous Més Que Mai. En qualsevol 
cas, s’ha posat en relleu la col·laboració i la implicació de totes les 
entitats que fan possible les festes majors.

Una altra de les activitats que també s’ha cancel·lat ha estat la Gala 
dels Quintos i Quintes 2002. Ha estat la mateixa quinta, a través d’un 
procés de participació, que ha escollit ajornar la seva nit màgica fins 
al 2021, en el marc de DeltaFira, en lloc de realitzar-la aquest mes 
d’agost en un format més reduït.

Cal esmentar que diferents entitats del municipi també s’han sumat a 
la suspensió de les seves activitats per tal de vetllar per la salut dels 
veïns i veïnes de Deltebre en un context difícil i canviant.

1
Renteu-vos les mans 
freqüentment 

2
Poseu-vos 
la mascareta

3
Respecteu 
la distància social 

Junts i juntes ens en sortirem! 

Frenar la propagació de la COVID-19 
és responsabilitat de totes i tots
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Pep Batalla Vila, el primer nadó del 2020 a Deltebre

El primer nadó deltebrenc va ser Pep Batalla Vila, fill de Josep Bata-
lla i Maria Vila. Pep va néixer el passat 2 de gener, a les 23.30 hores, 
a Barcelona. Com ja és tradició, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, 
va visitar la jove família per felicitar la parella en nom de l’equip de 
govern i obsequiar-los amb un petit present.

En la visita també hi van participar el tinent d’alcaldia de #Deltebre-
Projecció, Carlos Serra; el tinent d’alcaldia de #DeltebreActiu, Robert 
Bertomeu, i el regidor d’Atenció i Participació Ciutadana, Transpa-
rència i Joventut, Andreu Curto. Durant la trobada, tant l’alcalde com 
els regidors van poder compartir les primeres experiències de la jove 
família amb el nou nascut.

L’Ajuntament recorda que els solars s’han 
de mantenir nets i en bones condicions
Després de l’aturada de la COVID-19, des de l’Ajuntament de Deltebre 
s’està treballant per tornar a la normalitat al més aviat possible i per mi-
llorar la imatge de poble. En aquest sentit, es vol posar especial èmfasi 
en la necessitat que els propietaris que disposin d’un solar, el mantin-
guin en bon estat per no causar problemes d’higiene i de salubritat.

A hores d’ara, l’Ajuntament té oberts 92 expedients per requeriments 
a propietaris de solars en mal estat o abandonats per tal que proce-
deixin fer la corresponent neteja i manteniment. Segons la normativa 
municipal, els propietaris de finques i de solars estan obligats a tenir 
cura d’aquests, mantenint-los en condicions adequades de seguretat, 
salubritat i lliures de residus per evitar la constitució de punts d’abo-
cament incontrolats. Els propietaris poden ser sancionats amb multes 
d’entre 300 € i 3.000 €, una xifra que pot arribar als 30.000 € en el 
cas de residus.

Inversió de més d’1.100.000 € per a la reforma de 
la xarxa elèctrica de Deltebre i millora del servei
Endesa, juntament amb la filial Eléctrica del Ebro i l’Ajuntament de Del-
tebre, està realitzant una inversió de més d’1.100.000 € per reformar 
integralment part de les infraestructures elèctriques de Deltebre amb 
l’objectiu de reduir el seu impacte visual integrant-les en l’entorn urbà 
i, sobretot, d’incrementar la qualitat i la continuïtat del servei als clients 
i veïns del municipi.

Aquests treballs de millora beneficiaran a gairebé 8.000 veïns i veïnes, 
i consisteixen en el soterrament de més de dos quilòmetres de xarxa, 
l’adequació de diversos centres de transformació i la instal·lació de 
dos nous, el tancament de dues anelles elèctriques i la substitució del 
cablejat convencional per cable trenat.
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ACTUALITAT
La bandera blava oneja a la platja de Riumar
La platja de Riumar disposa novament aquest estiu de la bandera bla-
va que atorga el tribunal internacional de la Fundació Europea d’Edu-
cació Ambiental. L’atorgament d’aquesta distinció és conseqüència de 
les constants adequacions realitzades a la platja de Riumar, de les me-
sures de gestió implementades amb la finalitat de fomentar l’educació 
ambiental, de la seguretat i de la prestació òptima de serveis, així com 
per la qualitat de l’aigua.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha posat en valor aquesta distinció “en 
un any on el temporal Glòria ha sacsejat el nostre municipi i ha afectat 
greument la zona litoral de Deltebre”. A banda de la bandera blava de la 
platja de Riumar, la platja de la Bassa d’Arena, la platja de la Marquesa 
i la platja del Fangar estan catalogades com a platges verges.

La web deltebre.cat frega el 100% de puntuació en 
la qualitat i la transparència de la comunicació local
L’Ajuntament de Deltebre ha rebut la distinció del Segell Infopartici-
pa que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona i que valora la 
qualitat i la transparència de la comunicació pública local. En aquest 
sentit, la web de l’Ajuntament de Deltebre ha obtingut una puntuació 
del 96% havent complert amb 46 dels 48 indicadors que es valoren.

En el cas de la pàgina web de l’Ajuntament de Deltebre, aquesta 
compta amb un apartat de transparència que presenta informació re-
lativa als sous dels càrrecs electes i les seves declaracions de béns 
i activitats, convenis signats, factures, execució del pressupost, con-
tractes i diversa informació relativa del dia a dia del mateix Ajunta-
ment, i de la seva situació econòmica.

Deltebre pinta el pas de vianants de davant 
l’Ajuntament per commemorar el Dia Internacional de
l’Orgull LGTBI
L’Ajuntament de Deltebre ha celebrat l’acte en commemoració del Dia 
Internacional de l’Orgull LGTBI. Ho ha fet canviant el color del pas de 
vianants de davant l’Ajuntament, el qual ara representa la bandera iri-
sada, i amb la lectura del Manifest del Consell Nacional LGTBI de la 
Generalitat de Catalunya, a càrrec de Joan Salvadó Bonet, pagès, dis-
senyador i professor.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “el nostre és un mu-
nicipi compromès amb la igualtat i amb el respecte, un municipi inclusiu 
on tothom pot estimar a qui vulgui”. L’acció s’emmarca en la campanya 
“Fes un Pas Cap a la Diversitat” coordinada amb els SAIS de tota Cata-
lunya. Al mateix temps, durant tot el cap de setmana, la bandera de l’arc 
de Sant Martí va onejar a l’Ajuntament de Deltebre.
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Deltebre revisa la zona blava incrementant l’horari 
d’aparcament gratuït i facilitant el pagament a través 
del mòbil
Des del dilluns 22 de juny, la zona blava de Deltebre es va activar amb 
novetats per facilitar la dinamització del comerç ubicat al centre comerci-
al de La Cava. En aquest sentit, els establiments que al davant disposen 
de zona blava ofereixen tiquets de 30 minuts d’estacionament gratuïts 
per a les compres d’un import mínim de 20 €, que s’afegiran als 30 mi-
nuts gratuïts que a hores d’ara ja s’ofereixen.

El pagament de la zona blava també es podrà efectuar a través d’una 
aplicació de telèfon de mòbil, anomenada ElParking (per a iOS i An-
droid). La regidora de Personal i Acció Comercial, Ingrid Santiago, ha 
detallat que “aquesta mesura és una de les 50 accions del Pla de Reac-
tivació Socioeconòmica de Deltebre per seguir enfortint el suport al teixit 
econòmic del municipi i donar suport a les famílies més vulnerables”.

L’Ajuntament de Deltebre reforça la seguretat amb 
cinc nous agents policials per a aquest estiu
El municipi de Deltebre i el nucli de Riumar disposen aquest estiu de 
cinc nous agents de la policia local per reforçar la seguretat durant la 
temporada d’estiu i efectuar els controls necessaris per evitar la propa-
gació de la pandèmia de la COVID-19.

En el cas de Riumar, amb la finalitat de facilitar l’accés a les platges i 
apropar els cossos de seguretat a la ciutadania, la patrulla es desplaça 
amb bicicleta, una pràctica que s’ha realitzat durant els darrers tres 
estius. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “la tempo-
rada d’estiu, juntament amb l’actual context, ens obliga a augmentar 
la presència policial al nucli de Riumar i al municipi de Deltebre per 
reforçar la seguretat ciutadana i, al mateix temps, donar resposta a les 
necessitats del servei que es generen durant l’estiu”.

Deltebre renova les màquines de neteja viària 
per seguir adequant la imatge de poble
L’equip d’Imatge de Poble de l’Ajuntament de Deltebre compta, des 
d’aquest mes de juliol, amb dues màquines netejadores noves. Aques-
tes substitueixen les anteriors i permetran millorar l’eficiència del ser-
vei de neteja viària del municipi, sent un servei que es presta tant a 
Deltebre com al nucli de Riumar.
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ACTUALITAT
“Desperta i vine”, la nova campanya de promoció 
turística de Deltebre
Amb el lema “Desperta i vine”, l’Ajuntament de Deltebre ha engegat 
la nova campanya de promoció turística amb l’objectiu d’atreure turis-
me de proximitat, mostrar la capacitat de personalitzar l’experiència 
perquè sigui memorable i, en definitiva, seguir consolidant Deltebre 
com a destinació turística de referència.

La campanya s’articula al voltant de cinc vídeos diferents (un anunci 
i quatre vídeo càpsules) amb els quals es genera un diàleg de res-
pecte i atracció entre el territori i el visitant, una estratègia iniciada 
en el darrer vídeo de promoció turística, “Deltebre, atracció natural”, 
i que va aconseguir el reconeixement de millor anunci turístic de Ca-
talunya (festival terres Catalunya 2017). Com a element innovador, el 
nou anunci ha apostat per una cançó de bressol per despertar, una 
peça de Johannes Brahms reconeguda internacionalment, perme-
tent maximitzar la connexió amb els visitants, independentment de la 
seva nacionalitat.

La policia local de Deltebre ha controlat la velocitat 
de més de 650 vehicles durant el mes de juny
L’Ajuntament de Deltebre segueix efectuant la campanya de cons-
cienciació per evitar tant l’excés de velocitat als carrers del municipi 
com els sorolls molestos que causen les motocicletes. En aquest 
sentit, durant el mes de juny, s’han inspeccionat més de 650 vehi-
cles, dels quals s’han sancionat una cinquantena, sigui per alta velo-
citat o bé per superar els nivells de soroll permesos.

Com a part d’aquesta campanya, des de fa dos anys també es dis-
posa d’un radar pedagògic que s’habilita de manera temporal en di-
ferents zones del municipi amb el mateix objectiu de conscienciar a 
la ciutadania perquè se circuli dins del marc de la velocitat regulada.

Deltebre acollirà la prova pilot d’una investigació 
per controlar la plaga del mosquit amb drons
L’Ajuntament de Deltebre, juntament amb el Centre Internacional de 
Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), ha presentat el projecte 
HAMELIN. Es tracta d’una investigació tecnològica amb fons euro-
peus que té la finalitat de controlar la plaga del mosquit i reduir l’im-
pacte dels pesticides en l’ecosistema del Delta de l’Ebre.

Aquest sistema d’innovació s’efectuarà a través de tres eines. L’anà-
lisi climàtica, mitjançant una plataforma que recopilarà informació 
mediambiental; la captació i recollida d’informació, amb un sistema 
bidireccional que permetrà que la ciutadania pugui enviar la geoloca-
lització de les larves del mosquit, i l’acció dels drons. L’actuació amb 
drons facilitarà que el tractament contra l’insecte sigui més efectiu, 
de manera quirúrgica, a la vegada que es reduirà la disseminació 
indiscriminada de pesticides.



Carnaval Deltebre 2020: més de 1.000 participants, 
21 comparses, més de 900 espectadors i molts premis

REPORTATGE

Sota el lema “Ambolica que fa fort”, durant el cap de setmana del 
14 al 16 de febrer, es va poder gaudir d’un programa d’activitats 
molt complet, on la tradicional Rua de Carnaval ja és l’activitat de 
referència. La programació també es va complementar amb el Car-
naval Infantil; el taller de Carnaval per als més petits i petites; el 5è 
Concurs de Disfresses Canines, amb la col·laboració de DeltaRes-
cat; el Carnaval Jove, que es realitzà a la discoteca MUUM, i com 
a novetat, la Pijamada Party, una iniciativa dels quintos i quintes 
del 2002. A més, el Carnaval va comptar amb un catàleg de menús 
oferts pels restaurants del municipi per completar l’activitat amb la 
gastronomia més típica del Delta de l’Ebre amb producte de tempo-
rada i de proximitat.

L’Associació de Veïns del Barracot 
recupera el seu regnat 

Amb la comparsa “Somnis de Llibertat”, l’Associació de Veïns 
del Barracot ha aconseguit el primer premi. Un premi amb el 
qual ha estat guardonat en dues ocasions anteriors: el 2018, 
amb una comparsa de 60 persones que van recrear un entorn 
fantasiós de l’antiga civilització maia. I també a la primera edi-
ció que es va fer del Carnaval a Deltebre, l’any 2016. Parlem 
amb Bea Serra, presidenta de l’associació.

Com va sorgir la idea de “Somnis de Llibertat”?
Ha estat el resultat de la suma de petites idees brillants per fer una 
crida reivindicativa per a les persones que pateixin més injustícies. 
Països en guerra, polítics a la presó per defensar idees democràti-
ques, dones assassinades o persones del col·lectiu LGTBI amena-
çades i maltractades. Aquests són uns dels principals problemes que 
malauradament afronta el món i el nostre país en l’actualitat. És per 
això que hem volgut donar un toc reivindicatiu a la festa. 

Les nostres disfresses representen una au ben acolorida: el colibrí. 
A la carrossa es representa un colibrí en el seu ecosistema, i dins de 
la gàbia que ens acompanya hi ha globus de colors que representen 
les problemàtiques següents: el blanc de la pau, el groc dels presos 
polítics, el lila de les dones, i l’arc de Sant Martí del col·lectiu LGTBI.

Des de l’Associació, fem un crit d’esperança i alliberem aquests col-
lectius i problemàtiques com s’allibera un ocell quan surt de la seva 
gàbia per tal de construir un món més igualitari, més just i millor. Do-
nem les gràcies a totes aquelles persones que han contribuït a fer-ho 
possible; no podem anomenar a tothom, ens deixaríem a algú, segur.

Una comparsa de 90 persones. Quant de temps i material heu 
necessitat per crear tot el conjunt?
Totes les disfresses i la carrossa les hem fet a mà. A finals de setem-
bre del 2019 ja estàvem treballant els barrets de les disfresses, per 
als quals hem necessitat un total de 40.000 plomes (apegades una 
a una). Les ales les vam tallar a mà, necessitant sis capes d’ales per 
a cada persona per aconseguir l’efecte 3D, i 60 quilos de pintura. El 
plomall de la carrossa el vam fer amb canya autòctona i amb una 
estructura de ferro. I per a la gàbia vam usar globus biodegradables 
perquè no contaminessin quan s’enlairessin.

   Davant l’actual crisi provocada per la COVID-19, l’Associació      
   de Veïns del Barracot ha realitzat una donació de 3.000 € en 
   benefici del Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre.
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AGENDA D’ACCIÓ CLIMÀTICA DE DELTEBRE
#DeltebreRecicla estrena nova web 
al servei de la ciutadania

Altres
residus

Restes
orgàniques

Envasos
 de plàstic 

i metall

Paper
i cartró

Vidre

Capses de cartró ple-
gades, bosses de paper 
o cartró, sobres sense 
finestreta, papers, diaris, 
revistes.

Ampolles de plàstic, gar-
rafes de plàstic, llaunes 
de beguda, llaunes de 
conserva, safates de po-
rexpan, safates d’alumi-
ni, taps i tapes, bosses 
de plàstic, brics.

Ampolles, ampolletes,  pots 
de conserva, flascons 
de cosmètics.

Burilles i cendres, bol-
quers, compreses i tam-
pons, tovalloles humides, 
venes, gasses, maquine-
tes d’afaitar, preservatius, 
raspall de dents, vidres 
trencats, joguines, restes 
de neteja domèstica, ex-
crements d’animals.

Restes de menjar, bosse-
tes d’infusions, marro de 
cafè, taps de suro, petites 
restes de jardineria, fil-
tres de cafè.

Des d’ara, els veïns i veïnes de Deltebre tindran al seu abast la web 
de #DeltebreRecicla (www.deltebrerecicla.cat), un lloc web dissenyat 
específicament per ser una eina pràctica i dinàmica a l’hora d’ajudar a la 
ciutadania a gestionar els seus residus. La web és una iniciativa més de 
l’Agenda d’Acció Climàtica de Deltebre per neutralitzar l’acció climàtica.

En aquest sentit, la web té un apartat específic sobre reciclatge, on 
recorda quin residu correspon a cada color. Però també explica els 
diferents serveis oferts i realitzats per #DeltebreRecicla, com ara la 
recollida selectiva, la deixalleria de Deltebre i el punt verd de Riumar, 
el servei de recollida de voluminosos (mobles i trastos vells), la neteja 
de platges i la neteja viària.

D’altra banda, a la plataforma digital també trobem un espai dedicat a 
les diferents accions de comunicació i campanyes de sensibilització rea-
litzades en matèria de medi ambient al municipi, així com un apartat amb 
recursos i enllaços d’interès, com ara apps de reciclatge o contra el mal-
baratament d’aliments, jocs i recursos educatius, material divulgatiu, etc.

#DeltebreRecicla és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Deltebre 
per donar resposta a la neteja i gestió de residus a través de les em-
preses adjudicatàries del servei, UTE Deltebre (integrada per Innovia 
Coptalia i Fornós Contenidors).

Sigues part de la solució i no del problema
Cada residu al seu color!

I on llenço els mobles o trastos vells?
Recorda que els recollim GRATUÏTAMENT!
Demana hora al 677 44 90 09 i passarem a buscar-los.

Consulta tots els serveis de #DeltebreRecicla 
a www.deltebrerecicla.cat
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The Gold Tuning Show 2K20 Deltebre, 
referent del tuning a Catalunya

ELS PROTAGONISTES

Un any més, Deltebre ha acollit The Gold Tuning Show Del-
tebre, que enguany ha celebrat la seva tercera edició du-
rant el cap de setmana del 8 i 9 de febrer. Amb només tres 
anys de trajectòria, aquest esdeveniment ja s’ha convertit 
en tot un referent del tuning a Catalunya i un punt d’ex-
portació de la marca Deltebre arreu del món. Parlem amb 
Marc Simon Hurtado, president de l’associació The Gold 
Cars Tuning Club.

Com neix The Gold Tuning Show?
A les festes d’agost, per donar a conèixer l’associació al poble, so-
bretot entre els joves, vam veure que el recinte de ball seria un espai 
brutal on fer una trobada de tuning. Així que ens vam posar a la faena 
i en uns tres mesos ho vam organitzar tot. Ja som un dels tres millors 
esdeveniments de tuning a Catalunya! Volem donar les gràcies a qui 
ens ajuda a fer-ho possible, i especialment a l’Ajuntament de Delte-
bre, que sempre ha estat al nostre costat.

Una tercera edició amb 232 inscripcions. Quin és el perfil del 
participant?
Des de la primera edició ja es va convertir en una trobada a escala 
nacional i internacional. Arriben participants de França, el País Basc, 
Madrid, Santander, Algesires… I tenim participants de tots els perfils, 
alguns amb experiència i altres són amateurs. Molta gent repeteix i a 
nosaltres això ens encanta, perquè així podem veure la seva evolució.

Una de les grans novetats d’enguany han estat els premis perso-
nalitzats. En què consisteixen?
Enguany hem entregat més de 200 premis en diferents categories: 
Show Car, Show Car Night, TOP 10 Iniciats, TOP 10 PRO, etc. De fet, 
cada any repartim molts premis, perquè és el que més agrada i motiva 
a participar. La novetat d’aquesta edició ha estat que hem personalit-
zat 150 dels premis. Aquests trofeus, fets a mà, incloïen la fotografia 
del vehicle premiat, sent un format innovador en el nostre sector.

Busqueu la innovació amb un programa diferent. Com ho feu?
A banda dels sortejos, rues de neons pel municipi, proves de club, 
proves d’àudio, exhibicions, etc., cada any intentem programar coses 
no vistes al món del tuning. Enguany, com a exemple, hem comptat 
amb una exhibició de Narcís Roca per a tot el públic. Per als qui no el 
coneguin, Narcís Roca és un dels millors pilots europeus de Stunt. I 
també hem comptat amb la col·laboració de Joan Ferrer, l’Strongman 
de Deltebre, qui va fer una gran prova de força.

Quina resposta rebeu per part del públic?
El primer any va assistir-hi més gent de fora que local, però ara 
l’assistència d’aquí ha crescut molt també. Enguany hem tingut uns 
1.000 espectadors a banda dels 232 participants! Tothom qui ve es 
queda impactat amb la rua de neons i les proves d’il·luminació.

  Davant l’actual crisi provocada per la COVID-19, l’associació  
  The Gold Cars Tuning Club ha renunciat a la totalitat de la 
  subvenció atorgada per l’Ajuntament de Deltebre en benefici   
  del Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre.



LA RECEPTA

Amanida de quinoa amb 
albergínia escalivada

Rentar bé la quinoa amb aigua fins que l’aigua surti clara. Escór-
rer la quinoa i llençar l’aigua. Important: no reutilitzar l’aigua per 
a la cocció.

Preparar una olla amb un bon raig d’oli. Incorporar la quinoa i 
daurar-la sense parar de remoure (així es potencia el seu sabor). 
Afegir ½ part d’aigua i una mica de sal. Quan comenci a bullir, 
baixar el foc i cuinar amb l’olla tapada durant 15 minuts o fins que 
l’aigua s’hagi consumit. Reservar la quinoa.

Tallar a daus els pebrots, els tomàquets i la ceba, i incorporar tots 
els ingredients en una font. Afegir-hi les tires d’albergínia escali-
vada i la quinoa. 

Per a l’amaniment, en un bol barrejar el suc de la llima i, al gust, 
oli, all en pols, pebre negre i sal. Emulsionar i afegir a l’amanida 
amb suaus moviments perquè tots els ingredients quedin ben im-
pregnats.

Servir a temperatura ambient.

 INGREDIENTS PER A 2 PERSONES

KM 0
Quinoa, un superaliment amb infinites possibilitats

Origen
Originària dels Andes, la quinoa és una llavor que es 
pot consumir com un cereal. Aquest pseudocereal va 
ser l’aliment principal de les cultures precolombines, les 
quals el consideraven un menjar sagrat i li deien “gra 
mare”. La quinoa s’obté d’una planta que neix a gran al-
tura i en condicions molt adverses, el que podria explicar 
les qualitats nutricionals excepcionals per les quals es 
qualifica de superaliment. La delicadesa del seu sabor i 
textura fa que tingui una gran versatilitat en gastronomia. 
Una vegada la tastis, es convertirà en un ingredient in-
dispensable de la teva cuina!

Curiositats
L’any 2013 va ser l’Any Internacional de la Quinoa. I és 
que la quinoa ha estat reconeguda per l’Organització 
de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura 
(FAO) com un recurs alimentari d’alt valor nutritiu neces-
sari per garantir la seguretat alimentària de les generaci-
ons presents i futures.

Propietats nutricionals
La quinoa és una bona font d’hidrats de carboni d’assi-
milació lenta, vitamines i minerals. Es tracta d’un aliment 
excel·lent pels aminoàcids essencials que conté per a 
la formació de proteïnes d’alt valor biològic. Per aquest 
motiu, és un ingredient essencial en la dieta vegetaria-
na, d’esportistes i en dietes sense gluten. Entre els seus 
beneficis per a l’organisme, proporciona molta energia 
i ajuda a enfortir i mineralitzar el cos, produint efectes 
positius en els sistemes muscular, esquelètic, nerviós i 
immunitari.

Trucs de cuina
Abans de cuinar-la, renta-la amb cura per evitar que tin-
gui un sabor amarg. Tal com fem amb altres grans, és 
important fer una bona cocció per garantir una correcta 
digestió i metabolització dels seus nutrients.

 100 g de quinoa
 1 albergínia escalivada
 1 pebrot vermell
 1 pebrot verd
 2 tomàquets 
 1 ceba de Figueres

 1 llima 
 Oli d’oliva verge extra 
 All en pols
 Pebre negre
 Sal
 Aigua

 PREPARACIÓ

1

2

3

4

5
Bon profit!
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PARTICIPACIÓ POLÍTICA

Seguirem avançant junts 
i juntes
El passat mes de juny es complia el primer any d’aquesta legislatu-
ra. Ha estat un any complex amb el pas del temporal Glòria i l’actual 
afectació de la COVID-19. Tot i això, Deltebre, amb el govern d’En-
lairem, segueix avançant a gran velocitat.

La Plaça de les Dones, el Parc Fluvial del Delta, l’embarcador David 
Casanova, l’Espai expositiu, la rotonda del carrer Pintor Sorolla… 
són exemples d’algunes actuacions que hem realitzat o que s’estan 
realitzant per seguir transformant el nostre municipi agafats de la 
mà de la ciutadania.

Som conscients que l’actual context de crisi ens farà canviar el rumb 
de moltes accions que hi havia planificades. Tanmateix, no tingueu 
cap dubte que durant aquests anys que queden de mandat segui-
rem impulsant accions que ens permetin continuar amb l’orgull de 
poble que vam despertar en l’anterior mandat.

A Deltebre no tots 
els veïns són iguals
Sempre hem defensat que les companyies havien de sufragar els 
costos totals dels soterraments, ho vam fer la passada legislatura i 
ho hem fet aquesta de manera insistent. El nostre grup municipal, 
amb actitud constructiva, ja vam portar aquest assumpte fins a dos 
cops al plenari municipal i entre altres coses, vam haver de sentir 
que les nostres propostes eren “populistes” i que demanàvem l’im-
possible.

Veiem que d’impossible la nostra demanda tenia poc i menys de po-
pulista, ja que s’ha aconseguit el que ERC demanava. Però encara 
queda molta feina a fer. Tenim una zona de Deltebre, en especial 
la dels “Hortets”, on han estat els veïns mateixos que han hagut de 
pagar el soterrament, els únics que a dia d’avui ho han fet. És per 
aquest motiu que s’ha de buscar una solució per als veïns que han 
hagut de pagar de la seva butxaca el soterrament perquè, si no, no 
tindran el mateix tracte que la resta. A Deltebre, tenim clar que tots 
tenim els mateixos deures, dubtem però, que tinguin els mateixos 
drets.

ERC Deltebre

Enlairem Deltebre

“Presentem les bases d’ajuts socials 
i econòmiques més ambicioses 
de la història de Deltebre per ajudar 
a les famílies i el teixit econòmic 
de proximitat”
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, fa un repàs d’algunes de les accions 
més importants que s’aplicaran perquè Deltebre segueixi avançant. 
Més detalls a l’entrevista. / p. 3

 L’ENTREVISTA

El Desaigüe en 60 segons

Aprovat provisionalment el POUM 
de Deltebre
Deltebre aprova provisionalment el seu POUM amb més del 80% de 
les al·legacions resoltes favorablement i a l’espera del darrer informe 
de costes de l’estat espanyol. / p. 5

 TEMA DESTACAT

En primera línia contra la COVID-19 
a Deltebre
Com viuen la crisi sanitària alguns dels col·lectius que més treballen 
pel nostre benestar i seguretat? Ens ho expliquen en primera persona. 
/ p. 8

 REPORTATGE

Es valoren en 11.494.103 € 
les afectacions del Glòria
L’inici del 2020 va estar marcat per un temporal devastador. Coneixem 
alguns detalls del Pla Delta com a eina per frenar la regressió. / p. 10

 ESPECIAL GLÒRIA

Coneix l’actualitat de Deltebre!
L’obertura del Parc Fluvial del Delta, les obres de l’Espai expositiu, 
l’estrena de la web de #DeltebreRecicla… Et posem al dia! / p. 12

 ACTUALITAT

Ets una associació/entitat/col·lectiu
i vols sortir al Desaigüe?
Envia’ns un correu a desaigue@deltebre.cat 




