
Desaigüe 181
El butlletí d’informació municipal de l’Ajuntament de Deltebre
Desembre 2018

_www.deltebre.cat

Salvador Bertomeu 
ens parla sobre el full 
de ruta de la dinamització 
territorial i imatge 
de poble.

p. 3

L’ENTREVISTA REPORTATGE

Consulta els ajuts de 
l’Ajuntament per a
la ciutadania, comerços
i empreses, i teixit 
associatiu.

p. 12

Coneixem millor 
el Pla de Polítiques 
de Dones de Deltebre 
de la mà de la seva 
autora, Rosa Queral

p. 18

LA PROTAGONISTA

Pressupost 2019: 
rebaixa d’impostos, 
reducció de l’endeutament 
municipal i reforç de 
l’acció de govern. 

p. 6

TEMA DESTACAT

Mirem al futur amb il·lusió
Bon Nadal i Feliç 2019!



Desaigüe 181
El butlletí d’informació municipal de l’Ajuntament de Deltebre

Desembre 2018 I  Dipòsit legal: T-208-1980
Direcció: Francesc Mateu

Codirecció i disseny: Vèrtex Comunicació

Plaça Vint de Maig s/n 
Horari d’atenció a la ciutadania: 

de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h

Piula’ns: #d181

SUMARI

Editorial |   2
Entrevista a Salvador Bertomeu |   3

Tema destacat |   6
Actualitat |   8

Reportatge | 12
Comerç de proximitat | 16

Teixit associatiu | 17
La Protagonista | 18

Km 0 | 21
Participació política | 22

El Desaigüe en 60 segons | 23

TELÈFONS D’INTERÈS

URGÈNCIES

Emergències I 012 

FORCES DE SEGURETAT

Policia Local Deltebre I 977 487 100
Mossos d’Esquadra Tortosa I 977 923 120

Guàrdia Civil Tortosa I 977 500 108

SERVEIS MUNICIPALS

EAC – Espai d’Atenció Ciutadana I 977 489 309
Biblioteca I 977 489 925

Jutjat de Pau I 977 489 589
Punt TIC I 977 482 141

Ràdio Delta I 977 489 245
SOREA I 977 489 279

EDITORIAL

Benvolgut, benvolguda,

L’arribada del nou any esdevé sempre una oportunitat per engegar 
nous reptes, tant en l’àmbit personal com professional. I, el municipi 
de Deltebre, no és una excepció en aquest sentit. De fet, i igual com 
la resta d’anys anteriors, el municipi inicia l’any en plena acció: posant 
fil a l’agulla a velles reclamacions per part de la ciutadania, marcant el 
punt d’inflexió de la baixada d’impostos i seguint el camí que ens vam 
comprometre en el programa de govern.

Des del govern municipal sempre hem manifestat públicament que 
volem deixar un municipi amb més acció de govern i amb menys 
endeutament. A hores d’ara, podem afirmar que complirem el nos-
tre objectiu. I no pels pèls, sinó amb escreix. La gestió realitzada 
durant aquests últims anys a l’Ajuntament de Deltebre ens permetrà 
deixar el consistori amb el deute més baix de la seva història.

Però, més enllà de la reducció històrica de l’endeutament, la gestió a 
l’Ajuntament de Deltebre també ens permet rebaixar els impostos 
municipals. D’una manera simbòlica i decidida en els casos de l’IBI 
rústic i l’IBI urbà, però amb una rebaixa rellevant de 15 € per família en 
les escombraries i un 5% en les escombraries comercials, que s’afe-
geix a la disminució del 10% realitzada a l’inici del mandat. Tot això, 
recordant que som hereus d’un pla d’ajust econòmic per un crèdit de 
3.000.000 € sol·licitat l’any 2012.

Però malgrat el context heretat, que podia suposar un llastre, des del 
govern municipal encara hem treballat amb més il·lusió per enlairar 
Deltebre. I, des de ja fa temps, els resultats de la gestió comencen a 
ser visibles al municipi. Recentment, vam inaugurar el Centre Fluvial 
del Delta, amb la presència del president de la Generalitat de Catalu-
nya. Però també estem treballant en altres projectes com l’obertura 
del Complex Esportiu Municipal, la urbanització de nous carrers, la 
finalització de les obres de Riumar, la rotonda del Forn de l’Obra, el pla 
de xoc per eliminar barreres arquitectòniques, etc.

Ja fa 3 anys i mig que treballem incansablement per assolir el nostre 
objectiu de canvi a Deltebre, i les festes nadalenques són un bon mo-
ment per aturar-nos a reflexionar i valorar el camí recorregut, donar 
les gràcies a la gent que ens acompanya, demanar disculpes per les 
nostres errades i, sobretot, mirar al futur amb la il·lusió que Deltebre 
continuï enlairant a gran velocitat. 

Bon any nou a tothom!

Atentament,
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Segueix-nos! 

_www.deltebre.cat

Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre



L’ENTREVISTA

Ja fa tres anys i mig que vau assumir el govern de l’Ajuntament de 
Deltebre. Com resumiries aquesta experiència?
La veritat és que el temps ha passat volant. Vam començar amb mol-
tes dificultats, amb una herència complexa, però amb una gran il·lusió. 
I, crec, francament, que el treball que estem realitzant dona compli-
ment a les expectatives de canvi que la ciutadania tenia dipositades 
en tot l’equip de govern. 

De tota manera, el més gratificant d’estar al servei de la ciutadania 
és el fet de poder ajudar als veïns i veïnes del municipi i veure com la 
feina que s’ha realitzat durant tots aquests anys està tenint el seu fruit 
als carrers del municipi. 

Recentment s’ha posat en funcionament el nou servei de recolli-
da d’escombraries. Què suposarà això per a la ciutadania? 
Des del govern municipal, i especialment per part de l’alcalde, s’han 
dedicat moltes i moltes hores per a municipalitzar la competència 
dels residus i, d’aquesta manera, poder oferir un millor servei amb 
un menor cost econòmic. De fet, aquest estalvi econòmic repercutirà 
directament a la ciutadania de Deltebre, ja que es rebaixarà 15 € la 
taxa d’escombraries per a les famílies i un 50% la taxa d’escombraries 
comercials. Al mateix temps, l’Ajuntament de Deltebre, i comptant les 
millores ofertes per l’empresa, tindrà un estalvi d’1.755.000 €. 

A més, d’altra banda, també hi haurà una millora del servei. Durant el 
primer trimestre del 2019, l’empresa adjudicatària disposarà de nous 
camions de recollida, així com d’altra maquinària que facilitarà la ne-
teja dels contenidors. Alhora, també s’instal·laran nous contenidors i, 
cada any, es renovarà un 10% dels contenidors actuals. Tot això, sen-
se oblidar que des de l’entrada del nou servei, els camions de recolli-
da d’escombraries passaran més sovint pels carrers del municipi per 
buidar els contenidors. 

I pel que fa al nou servei de neteja dels carrers i a la neteja de les 
platges?
Abans, a Deltebre, veure una màquina netejant pels carrers del mu-
nicipi era una cosa aïllada. Ara, podem dir que tots els dies de l’any hi 
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Tinent d’alcalde de Dinamització 
Territorial i Imatge de Poble

haurà dues màquines pels carrers del municipi efectuant tasques 
de neteja conjuntament amb un equip humà. I el nucli de Riumar 
també disposarà, en temporada alta, d’un servei de neteja els set 
dies de la setmana. Això abans semblava impossible, però ara és 
possible. 

Igual com també el servei de neteja de platges. En temporada alta, 
les platges de Riumar, la Bassa d’Arena i la Marquesa es netejaran 
els set dies de la setmana. I, durant la resta de l’any, també se segui-
ran netejant, tot i que amb menys freqüència, perquè presentin unes 
condicions òptimes. 

Actualment, també s’està realitzant un pla de xoc per eliminar les 
barreres arquitectòniques i millorar la senyalització.
A hores d’ara, estem treballant en diferents aspectes per a la millora 
de la imatge de poble. Un d’ells és aquest que expliques. Estem tre-
ballant per eliminar les barreres arquitectòniques del municipi, arreglar 
les voreres i també millorar la senyalització, com és el cas dels passos 
de vianants. Hem d’entendre, però, que aquesta és una feina de llarg 
recorregut atès que el nostre municipi és extremadament extens i això 
implica disposar de molts i molts carrers i, per tant, de molts aspectes 
a solucionar. 

Ben aviat, també s’iniciarà el canvi d’enllumenat a LED.
Així és. Estem treballant en diferents projectes per canviar l’enllumenat 
a LED a diferents carrers i avingudes del municipi. De fet, la primera 
actuació es concretarà a l’avinguda Goles de l’Ebre, on se substituiran 
totes les llumeneres. Aquestes actuacions no només ens permetran 
oferir una millor imatge de poble, sinó també suposaran un abundant 
estalvi econòmic per a l’Ajuntament de Deltebre. 

Salvador Bertomeu
“Invertim més recursos que mai 
per millorar la Imatge de Poble”
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facebook.com/salvador.bertomeubertomeu
496 AMICS

salvadorbertomeu 
84 SEGUIDORS

sbertomeu@deltebre.cat

El Perfil
Professional de la construcció, des del 2007, Salvador ha compaginat 
la seva vida privada amb la carrera política. Primer, va exercir com a 
tinent d’alcalde i regidor de Serveis Municipals (2007-2009) i després, 
com a conseller comarcal del Baix Ebre (2010-2011). Durant la darrera 
legislatura (2011-2015), va ser regidor a l’oposició, i actualment, és el 
tinent d’alcalde de Dinamització Territorial i Imatge de Poble de l’Ajun-
tament de Deltebre. 

Perfil digital

Més a prop
Pare de dues filles i amb un llarg i intens recorregut professional. 
Ha sigut fàcil compaginar la vida laboral i familiar?
He hagut de dedicar moltes hores per tirar endavant el projecte em-
presarial, però sempre he trobat temps per compartir amb la família. 
Tot i això, he tingut una gran sort amb la meva dona, qui m’ha ajudat 
tant en l’àmbit professional com en el familiar, donant-me suport en els 
moments més difícils.

A què t’agrada dedicar el teu temps lliure?
El que més m’agrada, a banda d’estar amb la meva família, és fer treballs 
d’escultures amb fusta i també activitats relacionades amb la natura.

Ens recomanes una sortida pel Delta?
Vivim en un entorn incomparable, però si hagués de triar una sortida, 
potser em quedaria amb un recorregut pel riu Ebre donant una volta en 
barca per les illes de Sapinya i de Gràcia, on tens la sensació d’estar 
en un lloc verge, i allargar el recorregut fins a la desembocadura.

Un llibre, una pel·lícula i una cançó.
Un llibre: La casa de los espíritus, d’Isabel Allende. Una pel·lícula, 
Leyendas de pasión. Una cançó: totes les del grup Boney M.

També esteu finalitzant les obres d’urbanització del carrer Empera-
dor Carles V, del carrer Cambra, de la rotonda del Forn de l’Obra...
Ja fa anys que estem treballant per enlairar Deltebre i estem realit-
zant accions que caminen en aquesta línia. Aviat, a banda dels carrers 
que esmentes, també s’iniciarà la urbanització de tres carrers més, de 
manera que seguirem intentant donar resposta a una de les proble-
màtiques més rellevants del municipi. En el cas de la rotonda, sempre 
hem dit que en aquest tram es necessitava una actuació concreta per 
posar fre als accidents que s’han reproduït i per millorar la mobilitat en 
un tram que s’està convertint en estratègic. 

Una de les queixes de la ciutadania sempre ha estat la manca 
de neteja dels solars. Quines accions heu realitzat per millorar 
aquesta actuació?
Primer que tot, posar-nos a treballar. Abans hi havia certa resignació 
en aquesta qüestió i des de l’Ajuntament de Deltebre no era una prio-
ritat la neteja dels solars, com tampoc la imatge de poble. Això causa-
va, tal com dius, que hi hagués moltes crítiques però, sobretot, molta 
resignació per part dels veïns i veïnes.

Des de la nostra entrada al govern municipal, estem fent tot el possible 
per millorar la imatge de poble i, evidentment, també, la neteja dels 
solars, siguin municipals o privats. Tanmateix, pel que fa als solars 
privats, és una tasca més delicada, ja que en principi són els propieta-
ris qui se n’han de fer càrrec. De tota manera, com a Ajuntament fem 
les corresponents inspeccions i notifiquem al propietari la necessitat 

de netejar el solar. Si és el cas que no ho fa en un termini d’uns sis 
mesos, actuem des de l’Ajuntament de Deltebre i li carreguem el rebut 
a través de BASE. Per què no actuem abans? S’han de seguir uns 
procediments legals per “entrar a casa d’algú”.

El mateix cas amb el tancament i enderrocament d’edificis en ru-
ïna?
Així és. Per exemple, ens deien que era impossible enderrocar Mobles 
Delta i, al final, després de moltes gestions, ho vam fer possible i, avui 
dia, estem treballant en un projecte per adequar una de les entrades 
principals del municipi.

I amb el tancament d’edificis, a banda de tots els que ja s’han tapiat, se-
guim fent el treball d’anar darrere dels propietaris perquè es facin càrrec 
dels immobles que actualment estan abandonats o a mig construir.

Neteja i entubament de desaigües, millora de la jardineria, ade-
quació de les rotondes, millora del servei i de les instal·lacions 
del cementiri…
Tot i que moltes vegades no es veu, ja que el nostre municipi és extens, 
estem invertint més recursos que mai per millorar la imatge de poble 
del nostre municipi. I això comporta realitzar diferents accions com ara 
la neteja dels desaigües, l’adequació dels espais verds, l’adequació de 
les rotondes, la millora de les condicions del cementiri municipal, tant 
en neteja com en equipament, que moltes vegades s’havien deixat en 
l’oblit i que, per al nostre govern municipal, són una prioritat.
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Aneu preparant les vostres disfresses…
TORNA EL CARNAVAL A DELTEBRE!
el 23 i 24 de febrer de 2019
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El pressupost 2019 reforçarà 
l’acció de govern alhora que 
reduirà els impostos 
i l’endeutament

TEMA DESTACAT

El plenari de l’Ajuntament de Deltebre, en la seva sessió de novembre, 
aprovava el pressupost per al 2019. El full de ruta econòmic ascendeix 
a 16.625.962 € i té tres focus d’atenció: rebaixa d’impostos, reducció 
de l’endeutament municipal i reforç de l’acció de govern. El pressupost 
va comptar amb els vots favorables del PDeCAT Deltebre i del grup no 
adscrit, l’abstenció de CE - Socialistes per Deltebre i la CUP, i el vot 
en contra d’ERC. 

Gestió a l’Ajuntament de Deltebre

Actualment, l’Ajuntament de Deltebre presenta el deute més baix de 
la seva història. I la previsió és que es tanqui el mandat municipal re-
duint el deute en 2.632.675 €; és a dir, una reducció del deute del 37% 
respecte de l’any 2015. Aquest fet permetrà establir la ràtio d’endeuta-
ment a menys del 40%, malgrat que la normativa estableix que aquest 
pot arribar al 110%.

Segons ha explicat l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “El pressupost 
compleix amb els compromisos electorals del mandat actual i comple-
ta les actuacions dels pressupostos participatius que havien de marcar 
el full de ruta del govern municipal durant els seus anys de gestió a 
l’Ajuntament de Deltebre”. En aquesta línia, entre els principals avan-
tatges per a la ciutadania, per al 2019 es contempla la baixada en 15 
€ per família de la taxa d’escombraries, la baixada d’un 5% de la taxa 
d’escombraries comercials, i la baixada de prop d’un 3% de l’IBI rústic 
i d’un 1,5% de l’IBI urbà.

Menys deute i més acció

El pressupost 2019 prioritzarà quatre eixos: Imatge de Poble, Reva-
lorització Econòmica, Polítiques Socials i Cohesió Social. Eixos que 
han vist augmentada significativament la seva presència al pressupost 
de l’Ajuntament des del 2015: 219% en Imatge de Poble, 728% en 
Revalorització Econòmica, 172% en Polítiques Socials i 85,80% en 
Cohesió Social.

Per al 2019, la partida d’Imatge de Poble es veurà beneficiada tant en 
manteniment com en inversió, de manera que es continuarà apostant 
per l’arranjament de carrer i camins rurals, la finalització de les obres 
de Riumar, la renovació de la Plaça Europa de Riumar, el Centre So-
cial del Barracot, l’Espai de Mobles Delta, el Parc Fluvial, l’entorn de 
les instal·lacions esportives de Jesús i Maria, etc. La partida de Re-
valorització Econòmica es projectarà en DeltaFira i Mescla, en altres 
esdeveniments multitudinaris (com ara el Festival Deltebre Dansa, el 
Triatló, Carnaval i les Festes de l’Arròs), així com en la generació de 
valor afegit amb les jornades gastronòmiques i en el foment de les 
bases d’Incentius per a la Dinamització Econòmica i Ocupacional al 
municipi.

Per la seva banda, les Polítiques Socials prestaran atenció a les par-
tides d’ajuts d’urgència social i d’ajuts als tributs socials, les quals be-
neficien prop de 300 famílies del municipi cada any. I l’eix de Cohesió 
Social continuarà apostant per augmentar la partida de Teixit Associa-
tiu, es reforçaran les partides de Joventut i de Dones (amb la intenció 
d’implementar els seus corresponents plans, tal com el govern munici-
pal ha acordat amb la CUP), i s’incorporarà una partida de dinamitza-
ció del Complex Esportiu Municipal.

“En cas que se segueixi duent a terme la mateixa 
gestió a l’Ajuntament de Deltebre durant els pròxims 
anys, podrem seguir rebaixant els impostos 
municipals.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre
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Pressupost total 2019: 
16.625.962 €

En què se centra el pressupost 2019?

 Reducció d’impostos 

 Taxa d’escombraries   15 € per família

 Taxa d’escombraries comercials   5%

 IBI rústic   2,86%

 IBI urbà   1,36%

 Altres actuacions previstes:

 Dinamització del Complex Esportiu

 Impuls de DeltaFira i Mescla

 Reforç d’esdeveniments multitudinaris

 Implementació del Pla Local de les Dones i 
 del Pla Local de Joventut

 Dinamització de la nova Biblioteca

El 2017 es tanca amb un superàvit 
d’1.159.554 €

L’Ajuntament de Deltebre va tancar l’exercici 2017 amb un superàvit 
de poc més d’un milió d’euros. D’aquesta xifra, prop de 200.000 € 
es destinaran a reforçar les obres d’adequació del Complex Esportiu 
Municipal i també a iniciar el canvi de l’enllumenat a LED en diferents 
trams del municipi. L’import restant es destinarà a adjudicacions finan-
çades amb fons propis.

Reducció de l’endeutament: El deute 
més baix de la història

31/12/2014 30/06/2019

7.187.856 € 4.555.181 €
37% del deute

Reforç de l’acció de govern 

 Inversions més destacades

 Urbanització de carrers*

 Arranjament de camins rurals

 Finalització de les obres de Riumar

 Plaça Europa de Riumar

 Centre Social del Barracot*

 Espai de Mobles Delta*

 Parc Fluvial*

 Desenvolupament del polígon industrial

 Entorn de les instal·lacions esportives 
 de Jesús i Maria*

 Reobertura del complex esportiu
*Inversions Participació Ciutadana

Què diu l’oposició?

José Emilio Bertomeu
PORTAVEU CE - SOCIALISTES PER DELTEBRE

“Aquests són uns pressupostos en clau de final de mandat. 
Esperem que els comptes del Complex Esportiu com del nou 
servei d’escombraries es puguin complir”. 

Vanessa Callau
PORTAVEU D’ERC

“Aquests pressupostos són electoralistes. Des del grup no 
compartim l’essència del pressupost ni tampoc veiem clara 
la forma amb què està representada l’obertura del Complex 
Esportiu ni tampoc el nou servei d’escombraries”.

Dayana Santiago
PORTAVEU DE LA CUP

“Hem volgut realitzar propostes al pressupost municipal per 
enfortir la partida de dones -que ara s’anomenarà Consell de 
Dones i Punt Lila-, la partida de joventut i la recollida i protec-
ció d’animals”. Totes aquestes propostes s’han acceptat per 
part del govern municipal i s’han incorporat als pressupostos, 
tot i que la CUP també ha destacat que “no podem votar a 
favor per la previsió de préstec i maltractament animal”.
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ACTUALITAT

El nou servei de recollida 
d’escombraries reduirà la taxa 
municipal a particulars 
i comerços

Des de finals d’octubre, Deltebre compta amb el nou servei de reco-
llida de residus gestionat directament per l’Ajuntament de Deltebre. 
Fornós Contenidors i Innovia Coptalia, mitjançant una Unió Temporal 
d’Empreses (UTE), seran les companyies encarregades de materia-
litzar el contracte d’Imatge de Poble. Les millores presentades amb 
el projecte estan valorades en 600.000 € i s’aniran implementant 
progressivament durant el primer semestre del 2019.

El projecte és el resultat de dos anys de treball, d’ençà que el març 
del 2017 el consistori anunciés que es desvinculava del Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) amb l’objec-
tiu d’oferir un millor servei a la ciutadania a un menor cost per a la 
hisenda municipal. De fet, es contempla que el consistori s’estalviï 
prop d’1.560.000 € durant els pròxims sis anys, una quantitat que 
pot arribar a 1.755.000 € si es tenen en compte les millores de servei 
presentades per la UTE.

Baixada de la taxa municipal
La primera conseqüència directa d’aquest estalvi es veu reflectida en 
la disminució de la pressió fiscal a la ciutadania. D’aquesta manera, 
el 2019 hi haurà una primera reducció de 15 € per família en la taxa 
municipal d’escombraries i del 5% per als comerços, amb possibilitat 
d’una segona reducció l’any 2020 si es “continua duent a terme la 
mateixa gestió a l’Ajuntament de Deltebre”, explica l’alcalde, Lluís 
Soler.

Implementació de les millores 
en sis mesos
Gràcies a aquest nou servei, es posaran en circulació nous camions 
de recollida, atès que els actuals són de lloguer. S’instal·laran més de 
170 nous contenidors, que se sumaran als actuals, i cada any, durant 
el període del contracte, es renovarà un 10% dels contenidors. D’al-
tra banda, a partir d’ara, els camions buidaran els contenidors amb 
més freqüència, es destinarà un vehicle a evitar que hi hagi escom-
braries fora dels contenidors, i també es disposarà d’una hidroneteja-
dora. A més, a banda de les inversions fetes en equipaments, també 
es realitzaran campanyes de conscienciació ambiental per fomentar 
el reciclatge, així com campanyes de recollida porta a porta per posar 
èmfasi en la reducció de costos de gestió i repercutir en la disminució 
de la taxa d’escombraries. 

La gestió pròpia dels recursos 
pot arribar a estalviar fins 
a 1.755.000 € en sis anys.
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“Si bé l’any vinent ja hi haurà una rebaixa de 15 €, 
l’any 2020 tornarà a haver-hi una altra disminució de 
la taxa si seguim duent a terme la mateixa gestió a 
l’Ajuntament de Deltebre.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre

Neteja de vies públiques 
i neteja de platges
El contracte també contempla la neteja viària i la neteja de platges, de 
manera que, diàriament, un equip de neteja de carrers adequarà les vies 
públiques del municipi. El servei també s’estén al nucli de Riumar, on la 
regularitat de la neteja s’adaptarà segons la temporada. Així, a Riumar, 
la neteja viària es realitzarà els set dies de la setmana en temporada 
alta, cinc dies en temporada mitjana i quatre dies en temporada baixa. 

Pel que fa a la neteja de platges, el servei inclourà les platges de Riu-
mar, de la Marquesa i de la Bassa d’Arena, que també tindran diferent 
freqüència de neteja en funció de l’estacionalitat per tal d’optimitzar el 
servei. D’aquesta manera, es contempla realitzar el servei de neteja de 
platges els set dies de la setmana en temporada alta, quatre dies en 
temporada mitjana, i en temporada baixa el servei es reduirà a dos dies 
per setmana a Riumar i a un dia per setmana a les platges de la Mar-
quesa i de la Bassa d’Arena. 

Una altra de les novetats del nou contracte és l’assumpció directa de la 
deixalleria de Deltebre i la del nucli de Riumar, les quals augmentaran el 
seu horari d’atenció i de recollida per facilitar que la ciutadania hi pugui 
traslladar els voluminosos. Es preveu que en temporada alta hi hagi al 
voltant de 20 treballadors per complir amb tots aquests serveis de ma-
nera eficient.

Estalvi: 1.755.000 €
Principals avantatges 

 Reducció d’impostos

 Estalvi i millores amb el nou servei d’escombraries         
 1.755.000 €

 Rebaixa de la taxa anual d’escombraries 
  15 € per família

 Rebaixa de la taxa anual d’escombraries comercials
  5%

 Millores en el servei

 Nous vehicles de recollida

 Instal·lació de 172 contenidors nous

 Anualment se substituiran un 10% dels contenidors   
 vells

 Adquisició de nova maquinària per netejar 
 els contenidors

 Disposició d’un vehicle fix de repàs dels contenidors    
 plens

 Adquisició d’un petit camió grua per a la recollida de   
 voluminosos

 Adequació i millora de l’horari de les deixalleries

 Major freqüència de recollida

  Neteja viària de Deltebre
  7 dies per setmana

  Neteja viària del nucli de Riumar

  Temporada alta: 7 dies per setmana

  Temporada mitjana: 5 dies per setmana

  Temporada baixa: 4 dies per setmana

  Neteja de platges (Riumar, Bassa d’Arena, Marquesa)

  Temporada alta: 7 dies per setmana

  Temporada mitjana: 4 dies per setmana

  Temporada baixa: 2 dies per setmana a Riumar i 
  1 dia per setmana a la Marquesa i a la Bassa d’Arena

Un equip de neteja de carrers 
amb dues màquines netejadores 
adequarà diàriament les vies 
públiques del municipi.
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Deltebre estrena el Centre 
Fluvial del Delta

El municipi de Deltebre dona la benvinguda al Centre Fluvial del Del-
ta, inaugurat el passat diumenge 11 de novembre. L’equipament, ubi-
cat als baixos del pont Lo Passador, neix amb l’objectiu de dinamitzar 
l’entorn d’aquesta zona i permetre obrir el municipi al riu Ebre amb 
un espai de 1.000 m2 que albergarà funcions d’auditori plenament 
equipat alhora que es projectarà com a espai turístic. El projecte ha 
comptat amb una inversió aproximada de 450.000 €.

L’impuls d’un entorn infrautilitzat
El Centre Fluvial del Delta és la primera part del projecte que impul-
sarà tot l’entorn del pont Lo Passador, tal com va apuntar l’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler, qui també va explicar que “Deltebre té amb el riu 
Ebre el seu gran valor i actiu i, per aquest motiu, hem de concentrar 
esforços per obrir el municipi al nostre riu i impulsar un entorn que ha 
estat infrautilitzat durant molts anys”. En aquest sentit, a la mateixa 
inauguració, l’alcalde va aprofitar per mostrar com serà el futur Parc 
Fluvial del Delta, un espai obert que esdevindrà un centre d’activitat 
municipal al costat del riu i que tindrà la barcassa com a protagonista. 
Es preveu finalitzar el Parc durant el primer semestre del 2019.

La inauguració va anar a càrrec del president de la Generalitat de Ca-
talunya, Quim Torra i Pla, qui va remarcar “la il·lusió i l’energia trans-
formadora del municipi de Deltebre al voltant d’un equipament que 
ha de permetre generar valor afegit en un entorn natural de primera 
qualitat”. I a banda dels corresponents parlaments del president de la 
Generalitat i de l’alcalde, la inauguració del Centre Fluvial del Delta 
també va comptar amb les actuacions de la Companyia Delta Teatre 
i de la Societat Musical “Espiga d’Or”.

L’Avinguda 1 d’Octubre, eix central 
del Delta
El Centre Fluvial del Delta, el futur Parc Fluvial del Delta, la construc-
ció de la Biblioteca Delta de l’Ebre, la urbanització del carrer Cambra 
i la construcció de la futura rotonda de la cruïlla entre l’Avinguda 1 
d’Octubre i l’avinguda Robert Graupera, són les accions principals 
que des de l’Ajuntament de Deltebre s’estan treballant per impulsar 
l’eix central del Delta, una via que connecta Deltebre i el seu veí, Sant 
Jaume d’Enveja.
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Les obres de la rotonda del 
Forn de l’Obra encaren la 
recta final
L’Ajuntament de Deltebre està a punt de finalitzar la construcció de 
la rotonda a l’encreuament entre l’Avinguda 1 d’Octubre i l’avinguda 
Robert Graupera, una de les zones més accidentades del municipi. 
Els treballs tenen un cost d’adjudicació de 195.000 € i es preveu que 
les obres finalitzin el gener del 2019. 

La rotonda permetrà millorar la seguretat i la mobilitat de la cruïlla, 
donant resposta a una de les demandes històriques de la ciutadania, 
tal com explicava l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “Aquesta actuació 
és imprescindible no només per garantir la seguretat de la ciutadania, 
sinó també per millorar la circulació viària en una de les zones més 
estratègiques el municipi”. Així mateix, Soler ha recordat que “ja des 
de l’oposició, reclamàvem mesures efectives per solucionar aquesta 
problemàtica i, per tant, la seva construcció és un pas més en el com-
pliment del nostre compromís vers els veïns i veïnes de Deltebre”.

Més seguretat viària i fluïdesa 
de trànsit
Amb la construcció d’aquesta rotonda, no només es millorarà la se-
guretat viària i la fluïdesa del trànsit, sinó que, a més, la rotonda 
formarà part de les accions realitzades per part de l’Ajuntament de 
Deltebre per projectar l’eix viari del Delta de l’Ebre, una artèria vincu-
lada al pont Lo Passador i que uneix Deltebre i Sant Jaume d’Enveja. 
En aquesta mateixa línia, s’inclouen altres projectes com la Bibliote-
ca Delta de l’Ebre, la urbanització del carrer Cambra, el nou Centre 
Fluvial del Delta i el futur Parc Fluvial del Delta.

El Centre Social del 
Barracot renaixerà amb el 
projecte Àgora Natural
Prop de 450 persones han votat en el procés de participació ciutada-
na engegat per escollir el futur del Centre Social del Barracot. Amb 
un 60,27% dels vots, Àgora Natural ha estat la proposta escollida 
per part dels veïns i veïnes del municipi per renovar l’edifici amb una 
estètica arquitectònica que recorda a les tradicionals barraques de 
Deltebre.

Tres propostes diferents i una 
guanyadora
La proposta guanyadora neix d’un concurs d’idees on es van presen-
tar tres projectes diferents dissenyats per habilitar el Centre Social 
del Barracot, un espai que s’ubicarà a les antigues escoles de Riu-
mar i que s’incorporarà en la partida d’Imatge de Poble del pressu-
post 2019. El nou centre permetrà crear un espai verd que esdevin-
gui un punt de trobada per a la ciutadania, que permeti fomentar la 
cohesió social i on es puguin realitzar tota mena d’activitats socials, 
esportives, lúdiques, culturals, etc. 

Durant dues setmanes, la ciutadania de Deltebre (major de 16 anys) 
va poder triar entre les tres propostes presentades per donar forma al 
futur del Barracot. El vot es va poder efectuar a l’estand mòbil ubicat 
a la mateixa zona del Barracot, a l’Ajuntament de Deltebre i a través 
del portal web Deltebre Participa!, on es poden consultar els resultats 
complets del procés.

Més processos de participació 
ciutadana
Durant els mesos d’estiu d’aquest any, al municipi s’han realitzat fins 
a sis processos de participació ciutadana. De fet, el mateix consistori 
ha incorporat una nova àrea, la regidoria de Participació Ciutadana, 
atès que, tal com reivindicava l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, “s’ha 
de posar en valor que la ciutadania pugui involucrar-se i decidir en 
aquelles qüestions que ens ajuden a definir el Deltebre del futur”. 
Des de l’Ajuntament, es continuarà apostant per la participació ciuta-
dana en altres accions que aviat es donaran a conèixer. 
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Des de l’actual govern municipal 
s’han posat en funcionament 
diferents ajuts i incentius econòmics 
per a les famílies, per als comerços 
i per al teixit associatiu del municipi. 

Els ajuts i les subvencions, en les seves diferents modalitats, han es-
tat un dels eixos d’actuació del full de ruta del govern municipal. Tant 
és així, que s’han posat en funcionament noves ajudes com són el 
cas dels ajuts als tributs locals, els ajuts d’urgència social, els incen-
tius per a la dinamització econòmica i la millora de la imatge de poble, 
i les subvencions per al patrocini publicitari de Deltebre. 

En el cas de les subvencions dirigides a les entitats, si bé aquestes 
ja es realitzaven prèviament, també s’han introduït novetats com ara 
les ajudes als equips esportius que competeixen a escala nacional, 
estatal i internacional, així com les ajudes en la participació en els 
actes organitzats pel consistori. Una altra de les principals novetats 
ha estat la modificació dels criteris i la seva avaluació per fomentar la 
transparència i la igualtat d’oportunitats.

En tot cas, aquests ajuts tenen una finalitat clara: ajudar el màxim 
possible a la ciutadania, als comerços i empreses, i al conjunt del 
teixit associatiu del municipi. És per aquest motiu que, aquest 2019, 
s’han augmentat les partides destinades als ajuts i subvencions de 
l’Ajuntament de Deltebre. 

REPORTATGE

Ajuts i subvencions de 
l’Ajuntament de Deltebre

“Any rere any, i des de la nostra arribada al govern 
municipal, hem impulsat diferents ajudes que 
beneficien a moltes famílies del municipi.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre

Ciutadania
Durant la posada en marxa d’aquests ajuts amb l’actual govern mu-
nicipal, s’han distribuït més de 130.000 € per ajudar a les famílies 
més necessitades del municipi.

 Ajuts als tributs locals
Ajudes per a les persones que, a causa de la seva capacitat eco-
nòmica, tenen problemes a l’hora de fer el pagament dels tributs 
municipals.

 Impost sobre Béns Immobles

 Taxa de serveis de Recollida d’Escombraries 
 domiciliàries 

  Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

 Es poden sol·licitar fins al 31 de març

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

 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

 Taxa per serveis urbanístics

 Preu públic per assistència a l’escola bressol

 Activitats extraescolars tipificades

 Quota per Contribucions especials

 Es poden sol·licitar fins al 31 d’octubre

 Ajuts d’urgència social 
Són ajudes de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions 
d’urgència social en els següents casos:

 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

 Altres casuístiques

 Es poden sol·licitar fins al 31 de desembre

*

Més informació?
Visita’ns a l’Ajuntament de Deltebre o bé consulta l’apartat
“Ajuts i Subvencions” de la web www.deltebre.cat. 
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Comerços i empreses
Més de quinze comerços i empreses del municipi s’han beneficiat 
durant el 2018 d’aquesta convocatòria. En total, de manera global, 
s’han distribuït 14.585 € entre els sol·licitants que, entre altres as-
pectes, han permès enfortir el comerç i les empreses locals.

 Incentius per a la dinamització econòmica i 
ocupacional i millora de la imatge de poble
Ajudes dirigides a enfortir el comerç local, incentivar la contractació 
de persones al municipi, l’emprenedoria, el turisme actiu…

 Taxa de Recollida d’Escombraries Municipals, tarifa    
 comercial

 Taxa d’Ocupació de Domini Públic

 Taxa de Salubritat i Sanitat Pública

 Taxa per a Llicències Obertura Establiments

 Taxa per a Serveis Urbanístics

 Impost de Béns Immobles de Naturalesa Rústica

 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

 Preu públic sobre el subministrament d’aigua
 i clavegueram

Es poden sol·licitar fins al 31 de d’octubre

 Subvencions per al patrocini publicitari de Deltebre
L’activitat subvencionable consisteix en la realització d’un patrocini 
publicitari del municipi de Deltebre, de forma voluntària, per mitjà de 
la instal·lació d’imatges visibles a les carrosseries dels vehicles de 
transport terrestre de mercaderies.

Es poden sol·licitar fins al 31 de d’octubre

Teixit associatiu
Per primera vegada, la ciutadania pot consultar les diferents sub-
vencions per a les entitats i associacions del municipi al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Deltebre. Ajudes enfocades a 
enfortir les entitats i associacions del municipi, ja que aquestes són 
el motor de Deltebre.

 Entitats i associacions
 Clubs i Escoles de futbol
 AMPES

*

*

Portal de transparència

L’Ajuntament de Deltebre posa a dispo-
sició de la ciutadania totes les dades re-
lacionades amb el govern i amb la gestió 
del dia a dia de l’Ajuntament: sous dels 
càrrecs electes i personal, subvencions 
atorgades, empreses contractades, evolu-
ció del deute, normativa, etc.

Pots consultar totes aquestes i més 
dades a la deltebre.cat

Deltebre obert ;)
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Deltebre arranjarà 6.600 
metres quadrats de voreres
L’Ajuntament de Deltebre ha presentat un pla de xoc per adequar les 
voreres del municipi i eliminar les barreres arquitectòniques. Durant el 
primer trimestre del 2019, s’arranjaran un total de 6.600 m2 de voravi-
es i s’adequaran 400 passos de vianants amb una inversió econòmica 
aproximada de 350.000 €.

L’adequació de voreres és una acció necessària a causa de la sin-
gularitat estructural de Deltebre, tal com afirma l’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, qui també ha afegit que aquesta condició “causa que, avui 
dia, molts dels carrers principals no disposin de voreres que facilitin el 
trànsit dels vianants i que garanteixin l’accés i la mobilitat de totes les 
persones”. Aquest pla de xoc se sumarà a les actuacions que ja s’es-
tan duent a terme des del consistori per millorar la imatge de poble.

Millora de 14 carrers durant la 
primera fase
Entre altres de les accions previstes dins d’aquest pla de xoc, també 
s’inclou la millora de la senyalització, a partir dels treballs de pintura 
dels passos de zebra, així com la realització de 700 m2 de voreres 
noves en trams discontinus.

La millora de l’accessibilitat es durà a terme en un total de catorze 
carrers del municipi: c. Trinquet, c. Estació, c. Sant Roc, c. Bruc, c. 
Vicente Blasco Ibáñez, c. Mestre Fèlix Gràcia, c. Ramón y Cajal, c. 
Mossèn Domènech, c. Major, av. Assumpció, av. Germans Carsí, av. 
Robert Graupera i av. Goles de l’Ebre. Cal afegir que, durant els dar-
rers mesos, la brigada municipal ja ha executat les obres d’adequa-
ció del carrer Barracot i d’una part de l’avinguda de l’Assumpció. En 
una segona fase, en el transcurs de l’any 2019, també s’adequarà el 
c. Colón, c. Reis Catòlics i c. Amposta, de manera que es finalitzarà 
tot l’eix que vertebra la circulació del municipi.

Les obres les realitzaran empreses 
del municipi
L’actuació d’adequació es durà a terme, majoritàriament, amb em-
preses del municipi. Amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportuni-
tats i transparència, la informació de les diferents obres es remetrà a 
les empreses locals perquè puguin optar a la seva execució. Les ac-
tuacions mínimes es realitzaran amb l’equip de la brigada municipal.
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Arranjament del centre 
comercial de La Cava
A finals de novembre, s’iniciaven els treballs d’arranjament dels des-
perfectes de l’obra del centre comercial de La Cava, “un dels eixos 
econòmics principals del municipi que no presentava les condicions 
d’imatge òptimes”, tal com ha senyalat l’alcalde de Deltebre, Lluís So-
ler. Aquesta actuació no suposarà cap cost per a l’Ajuntament de Del-
tebre, ja que, després de les gestions realitzades pel govern municipal, 
s’executarà l’aval de l’obra dipositat per l’empresa constructora.

La primera fase s’ha centrat a asfaltar el tram de l’avinguda Goles de 
l’Ebre i retirar els antics fanals que van quedar pendents de treure en 
el moment d’execució de l’obra inicial. I en la segona fase, prevista per 
a inicis del 2019, s’arranjaran les llambordes del carrer Sebastià Juan 
Arbó, atès que també presenta deficiències heretades de l’obra inicial.

El Nadal arriba a Deltebre amb 
solidaritat, màgia i la música 
de Joan Rovira
Arriba el Nadal i, com cada any, el tret de sortida el dona l’emotiva i 
especial encesa de llums de Deltebre. Enguany, la data triada va ser 
l’1 de desembre, en un acte on la donzella de les Bombolles va ser 
l’encarregada d’il·luminar el municipi amb l’ajuda dels més menuts i la 
màgia de les bombolles que van formar. 

L’acte també va comptar amb la música de l’ebrenc Joan Rovira, qui 
va acompanyar la vetllada mentre l’Associació de Dones de Deltebre i 
l’Associació de Dones de La Cava van col·laborar-hi amb la venda de 
xocolata calenta i borraines com a campanya solidària per a la Marató 
de TV3.

Més de 14.000 € en ajudes per 
als comerços i empreses de 
Deltebre
Més de quinze comerços i empreses del municipi s’han beneficiat 
aquest 2018 de la convocatòria dels incentius per a la dinamització 
econòmica, ocupacional i millora de la imatge de poble. En total, s’han 
distribuït 14.585 € entre els sol·licitants. L’objectiu d’aquestes bases 
és ajudar a enfortir l’economia del municipi a través dels comerços i 
empreses locals. Per aquest motiu, el 2019 s’augmentarà la partida 
d’incentius per a la dinamització econòmica i ocupacional amb la in-
tenció d’arribar a més negocis. Es preveu que les sol·licituds es puguin 
realitzar a finals del mes de gener de l’any entrant. Els principals re-
quisits per a ser-ne beneficiari passen pel fet de contractar a persones 
del municipi, ser jove emprenedor, millorar substancialment la qualitat 
de l’establiment i incentivar el sector primari.
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COMERÇ DE PROXIMITAT

Les associacions de comerciants de Deltebre, la Sénia i Sant Carles de 
la Ràpita han impulsat un mercat web de venda en línia per als comer-
ços locals amb l’objectiu de fomentar la venda de proximitat alhora que 
aquesta s’adapta als nous hàbits de consum de la ciutadania. Es tracta 
de les primeres plataformes de comerç en línia per a municipis que es 
crea a Catalunya.

Gràcies a aquesta plataforma, inspirada en portals de compra on-line 
com Amazon, els usuaris de tota Catalunya podran rebre producte fresc 
en un termini d’entre 12 i 24 hores amb la qualitat garantida en tot el 
procés. El projecte arranca amb deu establiments de diferents categori-
es per a cada plataforma (dedeltebre.shop, delarapita.shop, delasenia.
shop), tot i que està previst que s’incorporin més negocis en una segona 
fase. Entre les categories incloses en la plataforma, és possible trobar 
producte agroalimentari fresc de km 0, jocs i joguines, moda, cosmètica 
BIO, productes d’herbolari i dietètica i complements per a la llar, entre 
d’altres.

Durant dos mesos, s’han realitzat proves amb marisc de la Confraria de 
la Ràpita i amb la plataforma de la Sénia, on el producte agroalimentari 
ha estat el més demanat durant aquest període. Pel que fa a l’àmbit ge-
ogràfic dels usuaris, la majoria dels clients han estat particulars de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, Lleida i Girona.

El vicepresident de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre, 
Ricard Chopo; la presidenta de la Unió de Comerç Rapitenc, Natàlia 
Guart, i la presidenta de la Federació de Comerç de la Sénia, Celi 
Michavila, han inaugurat el mercat web en un acte on també va partici-
par la directora general de Comerç de Catalunya, Muntsa Vilalta. Per la 
seva banda, Vilalta ha destacat sobre aquesta iniciativa que les plata-
formes de venda en línia de les Terres de l’Ebre incorporen el caràcter 
propi i singular del territori. Vilalta també ha remarcat el saber fer del 
territori i com això es pot aprofitar en eines com aquesta plataforma.

El producte local de Deltebre
ja es pot adquirir a un sol clic 
des de qualsevol punt 
de Catalunya

L’Ajuntament de Deltebre 
impulsa una campanya 
simbòlica de sensibilització 
amb bosses reciclables 
per als comerços

Aprofitant la campanya de Nadal, l’Ajuntament de Deltebre, juntament 
amb les empreses adjudicatàries del servei de recollida d’escombra-
ries i imatge de poble, ha engegat una campanya simbòlica de sensi-
bilització que fomenti el reciclatge. Es tracta de la primera de les cam-
panyes que s’aniran realitzant de forma puntual per conscienciaciar 
sobre el reciclatge i la cura del medi ambient, tal com apunta l’alcalde 
de Deltebre, Lluís Soler.

En aquest cas, la campanya va dirigida al teixit comercial local, entre 
el qual es distribuiran 3.000 bosses reciclables fetes amb paper reci-
clat. L’alcalde ha explicat que “amb aquesta actuació no només volem 
contribuir a reduir l’ús del plàstic, encara que sigui de forma simbòlica, 
sinó també valorar els comerços que, dia rere dia, treballen incansa-
blement per enlairar Deltebre i dinamitzar l’economia del nostre muni-
cipi”. La campanya neix amb el hashtag #DeltebreRecicla, que donarà 
nom a les pròximes iniciatives, i el lema “Terra només hi ha una. Cui-
dem-la. Creem avui el Deltebre Futur”.
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TEIXIT ASSOCIATIU

Passat, present i futur de 
la Societat Musical “Espiga 
d’Or”

Les arrels musicals de Deltebre són una expressió cul-
tural i social més que es mantenen vives gràcies a la 
Societat Musical “Espiga d’Or”. La seva banda trasllada 
l’essència identitària del municipi allà on va, i a l’escola 
de música els alumnes aprenen el repertori musical que 
el 2019 celebrarà 40 anys. Ens ho explica de primera mà 
Margarita del Barrio, presidenta de la societat musical i 
directora de l’Escola Municipal de Música “Espiga d’Or”.

Com i quan va néixer la societat musical?
El 1979, el mossèn Gabriel Zapater fundà la SM amb una aportació 
econòmica de la fundació Pere Borés, i el primer concert de la banda 
serà el 1980. No serà fins al 1998-1999, quan es reconeixerà la nostra 
tasca educativa i aconseguirem que el Departament d’Educació ens 
reconegui com a escola de música privada. Un altre pas va ser la cre-
ació posterior de la Coral “Espiga d’Or”, formada per veus adultes de 
majors de 60 anys. Seguidament, es va crear el Conjunt Instrumental 
Jove, i després van arribar el Cor Petit, el Cor Jove, el Conjunt de Cor-
da i, finalment, l’Ensemble de Flautes Travesseres.

El 2019, celebrarem 40 anys de trajectòria musical i durant tot aquest 
temps no només hem evolucionat molt, sinó que hem format a molts 
nens i nenes en el vessant musical. Alguns d’aquells alumnes després 
van continuar la seva formació en estudis superiors de música i ara 
tenim l’orgull de tenir-los com a professors de la nostra escola.

Ara fa un any que es va inaugurar l’Escola Municipal de Música 
“Espiga d’Or”, una de les demandes més rellevants del sector 
cultural de Deltebre. Què ha suposat per a la SM gestionar una 
escola de música municipal?
Aquest fet ha implicat aspectes molt satisfactoris com ara facilitar l’ac-
cés a la ciutadania. Des del punt de vista econòmic, ara podem oferir 
quotes accessibles a les famílies, atès que podem accedir a subven-
cions de la Diputació i del Consell Comarcal que abans no podíem 
sol·licitar perquè érem una entitat privada. Un dels altres grans canvis 
ha estat la millora quant a infraestructures, ja que ara, per exemple, 
disposem d’aules independents per a cada secció musical, un aspec-
te fonamental perquè el professorat pugui dur a terme el seu treball 
correctament.

Quina valoració faries d’aquest primer any de l’escola de música? 
Una valoració molt positiva. L’escola es va inaugurar amb el curs 
2017/18, quan vam poder obrir amb un grup de sensibilització i ini-
ciació amb deu infants d’entre quatre i sis anyets. Aquest nou curs, 
2018/19, hem aconseguit tenir matriculats a 75 alumnes, d’entre cinc 
anys i persones majors de 60. Allò que més satisfà a l’equip docent és 
veure que l’alumne que s’inicia en coneixements musicals continua 
l’any següent i, per a nosaltres, això és molt positiu.

Quin és el valor que dona al municipi el fet de comptar amb una 
societat musical i una escola de música?
La SM, amb la seva banda i l’escola, potencia la cultura musical tan 
arrelada al nostre municipi. Un altre aspecte a destacar, són les sorti-
des tan diverses que donem als nostres alumnes. D’altra banda, com 
tenim tantes seccions musicals, podem formar part pràcticament en 
tots els esdeveniments municipals. I gràcies a la nostra banda, traslla-
dem el nom de Deltebre com a estendard a totes les localitats on ens 
desplacem, aportant el nostre granet de sorra en la promoció turística 
de Deltebre. Localment, sempre se’ns ha acollit amb molt d’afecte i 
s’ha reconegut la nostra tasca i, això, fa que ens sentim estimats.

Quins avantatges suposa la creació del Centre Fluvial del Delta 
per a la SM “Espiga d’Or”?
És la recompensa al treball ben fet durant molts anys. Vull agrair a 
l’Església de l’Assumpció haver-nos facilitat les seves instal·lacions 
durant tants anys per realitzar els concerts de Santa Cecília, i a l’Es-
glésia de Sant Miquel per les audicions. Aquesta nova etapa al Centre 
Fluvial del Delta, al qual nosaltres hem batejat com “el nostre audi-
tori”, significa disposar d’un espai segur i on tenir llibertat d’horaris i 
dates. Però, sobretot, és una oportunitat per oferir a la ciutadania un 
ventall musical més ampli amb concerts de piano, jazz, etc.

Quins són els requisits per formar part de la societat musical? 
La SM obre les seves portes a tothom qui vulgui formar part de la 
nostra família musical. No importa l’edat i tampoc és necessari haver 
cursat estudis musicals prèviament. L’important és sentir passió per la 
música. Els interessats poden passar per l’escola (Av. de la Pau, 140) 
el dilluns, dijous o divendres, de 17.30 h a 20 h. Tenim un ampli ventall 
musical (piano, saxo, clarinet, trompeta, guitarra, violí, coral…). I per 
a qui tingui altres inquietuds musicals, el nostre equip docent segur 
que l’ajudarà a fer-les realitat.
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Doctora en Pedagogia, llicenciada en Filosofia i Ciències 
de l’Educació, diplomada en Infermeria, màster en An-
tropologia de la Medicina i especialista en Salut Pública, 
guardonada amb diversos premis pel seu intens i llarg 
recorregut estudiant i defensant el paper de les dones. 
Coneixem una mica més a la deltebrenca Rosa Queral, 
la responsable de desenvolupar el Pla de Polítiques de 
Dones de Deltebre.

Després d’una més que intensa tasca de recerca per arribar a es-
clarir quina és la situació actual real de Deltebre en matèria de 
gènere, a grans trets, quin seria el principal argument per dir que 
la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona són clau per al 
progrés social?
Aconseguir la plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits i en 
tots els sectors d’actuació de l’acció pública és un dret i un deure. Con-
tribuir a la defensa, a la garantia i l’exercici dels drets de les dones que 
permetin la transformació de les estructures que perpetuen les desigualtats 
és actuar democràticament. Els drets humans no poden ser ni entesos 
ni ser plenament desenvolupats si els pobles als quals cada persona 
pertany no els respecta. El dret de les dones a la defensa i promoció 
dels seus sabers, de la seva identitat i a un tracte just són la pedra 
angular per la governança democràtica. 

El pla mostra moltes xifres relatives a les llengües que es parlen 
aquí baix (un total de 29), el nombre de casaments, l’estacionalitat 
de les defuncions per gènere, etc. Quines són les dades que més 
t’han impactat?
Per la meva formació en salut pública, una de les dades que m’ha im-
pactat fortament ha estat la incidència a casa nostra de la depressió 
i d’aquelles malalties relacionades amb els estils de vida. M’entristeix 
saber que una part important de la nostra població té minvades les 
seves capacitats per fer un treball, per gaudir d’un paisatge canviant 
i esplendorós com el que tenim la sort de gaudir al Delta. Desterrar el

LA PROTAGONISTA

Rosa Queral Casanova

“Si volem fer canvis, també ens 
hem d’implicar”

Deltebre cerca la igualtat de 
gènere amb el Pla de 
Polítiques de Dones
L’Ajuntament de Deltebre ja disposa del Pla de Polítiques de Dones, 
un document on es proposen 286 accions que estableixen totes aque-
lles mesures que han de permetre facilitar la igualtat de gènere al mu-
nicipi fins al 2022. El pla l’ha elaborat la deltebrenca Rosa Queral, 
professora i doctora en Pedagogia, amb la participació de les diverses 
entitats de dones de Deltebre.

L’objectiu del pla és “orientar l’acció pública i política dels pròxims anys 
a través d’una equitat real i efectiva al municipi”, explica l’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler. En aquest sentit, al pressupost del 2019 ja es 
contempla un augment de la dotació econòmica destinada a l’inici de 
l’aplicació de les accions establertes al pla “per tal que aquest no es 
quedi al calaix”, tal com afirma Soler. El pla es va aprovar el passat 
mes d’octubre amb els vots favorables de tots els grups municipals del 
plenari exceptuant l’abstenció d’ERC.

286 accions fins al 2022
En total, el pla contempla 286 accions dividides en sis eixos diferents 
que tenen com a finalitat projectar la presència de la figura de la dona 
en tots els àmbits del municipi, on les dones representen gairebé la 
meitat de la població amb un 49,56%. Algunes de les accions previstes 
se centren a impulsar el canvi de nom de carrers del municipi, acom-
panyar les dones en situació familiar monoparental, abordar l’elevat 
índex de casos de depressió o donar a conèixer la nova llei que permet 
que els fills tinguin com a primer cognom el de la mare. Totes les acci-
ons han estat valorades i classificades per ordre de prioritat d’aplicació 
per les diferents entitats de dones del municipi.

Aquest pla és fruit d’una profunda diagnosi que, tal com senyala l’au-
tora d’aquest, la doctora Queral: “Ens ha de permetre establir el full de 
ruta a seguir durant els pròxims anys”. Per la seva banda, la coordi-
nadora de l’Institut Català de les Dones a les Terres de l’Ebre, Carme 
Valls, qui va participar en la presentació pública del pla, ha remarcat “la 
voluntat de l’Ajuntament de Deltebre en realitzar polítiques de dones 
que ajudin a disminuir les desigualtats existents actualment i que no 
només es localitzen a Deltebre, sinó a totes les Terres de l’Ebre”. El pla 
es podrà consultar aviat a la pàgina web de l’Ajuntament.
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dels nostres pares i iaios primer, la llei no ho permetia. I ara, tot i que 
la llei actual ho permet, al nostre poble no es fa. Les causes poden ser 
o per desconeixement o perquè el patriarcat disposa d’una sèrie d’ins-
truments, alguns molt subtils, per assolir i perpetuar els seus objectius.
 

Han col·laborat amb tu les diferents entitats de dones del munici-
pi a l’hora de desenvolupar aquest pla local. Quin ha estat el seu 
paper?
Oh, i tant que hi han col·laborat i no solament entitats de do-
nes! Han col·laborat en l’estudi l’Associació Local de la Dona de 
La Cava, l’Associació de Dones de Deltebre, ADAS, AFIDE, el 
col·lectiu F de Figa i el col·lectiu de dones marroquines. Amb to-
tes elles hem dut a terme els fòrums comunitaris, hem fet exer-
cicis de priorització de les accions i hem posat en marxa una pro-
va pilot sobre una acció. Ha estat una experiència magnífica.

L’elaboració del pla ha suposat una gran feinada que no hagués 
pogut fer-se sense l’ajuda de moltes persones a les quals els es-
tic molt agraïda. Vull donar les gràcies a l’alcalde, Lluís Soler, i a 
la tinenta d’alcalde, Anna Giménez, per l’oportunitat que m’han do-
nat de poder-lo desenvolupar. També dono gràcies als partits po-
lítics que van facilitar l’aprovació d’aquest pla que he redactat amb 
gran estima i del qual desitjo que pugui contribuir a la formació de 
noves generacions de persones autònomes, joioses i solidàries.

desamor, estimar-se i comprometre’s és el camí cap a la recuperació; 
estic segura que entre totes millorarem la situació.

També és curiós l’estudi dels cognoms del poble que et permeten 
analitzar com, en funció de les ondades migratòries, al llarg dels anys, 
s’incorporen nous cognoms en un territori. D’altra banda, tot i que no 
era la primera vegada que analitzava els noms dels carrers, m’ha 
sobtat la representació numèrica: el 44,38% dels carrers porten noms 
d’homes enfront d’un 1,06% que porten nom de dona. Una altra dada 
curiosa és l’extensió del nostre municipi 107,44 km2 més gran que la 
ciutat de Barcelona que en té 101,9 km2.

Lamentablement, encara hi ha molta gent al món que entén el fe-
minisme com l’extrem oposat al masclisme. Però en realitat no és 
així, oi? Pots donar-nos una mica de llum sobre aquest punt?
Es tendeix a confondre feminisme i masclisme i no solament no és 
el mateix, sinó que no tenen res a veure. El feminisme és una teoria 
de la igualtat i el masclisme una teoria de la inferioritat. El feminisme 
s’edifica a partir del principi d’igualtat de tota la ciutadania: dones i ho-
mes són lliures i iguals davant la llei. El feminisme és la defensa dels 
drets humans. És una teoria i una pràctica política que es fonamenta 
en la justícia i propugna, com a idea base, que les dones som iguals 
en drets i llibertats. 

La revolució que propicia el feminisme, la més important durant el se-
gle XX, no té cap mort al seu haver. En cap part del món ni en cap 
episodi de la història s’ha assassinat en nom del feminisme. El mas-
clisme, però, no pot dir el mateix.

T’hem sentit a dir que “les dones només tenim nom de pila”. Ex-
plica’ns una mica més per què passa això.
Tot arranca de la cultura patriarcal. El patriarcat és una organització 
política, econòmica, religiosa i social fonamentada en la idea d’autori-
tat i lideratge de l’home. Aquesta organització dona a l’home la potes-
tat de predomini de la línia de descendència paterna sobre la materna. 
Això implica que els cognoms que cada un i cada una portem són 
els cognoms dels nostres iaios paterns i dels nostres iaios materns. 
Les dones pareixen, però el que determina la nissaga és el pare. El 
cognom de les iaies i de les mares desapareixen. 

Segons la llei, el pare i la mare poden establir de comú acord l’ordre 
dels cognoms en el naixement o l’adopció del primer fill. Fins a aquesta 
llei, les dones no podíem plantejar la possibilitat de posar els cognoms
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Nou servei de recollida 
d’escombraries i 
d’Imatge de Poble de
l’Ajuntament de Deltebre

 Reducció de 15 € per família de 
la taxa d’escombraries a partir de 
2019 

 Implantació de millores del 
servei, durant els pròxims 6 mesos, 
com noves illes de contenidors, 
nous camions, nova maquinària…

 Més freqüència de pas pels 
contenidors

 Equip de neteja viària i neteja
de platges

Millor servei i més estalvi 
per a l’Ajuntament de Deltebre. 
Comptant les millores, 
l’estalvi de la hisenda municipal 
durant els següents 6 anys 
serà d’1.755.000 € 
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El cacau es va introduir a Europa cap a inicis del segle 
XVI, quan Hernán Cortés va arribar a Espanya amb un car-
regament de cacau i una nova beguda coneguda com a 
xocolata. El cacau es va anar acceptant gradualment en la 
societat. Al principi, només es consumia en l’àmbit religiós i 
reial, però, a poc a poc, el cost del cacau va decréixer amb 
la industrialització i es va convertir en un producte cada 
vegada més present en la societat europea i, molt especi-
alment, a Catalunya.

La xocolata i el cacau no són el mateix i la xocolata blan-
ca, en realitat, no és xocolata. El cacau és un ingredient 
que es fa servir en múltiples aliments com ara en begu-
des, gelats, pastissos o… xocolata! Això significa que la 
xocolata no només conté cacau, sinó que també té altres 
components menys saludables com el sucre. I en el cas 
de la xocolata blanca, l’ingredient principal (el cacau) és 
substituït per d’altres com ara la mantega de cacau, sò-
lids làctics, greix lacti i molt de sucre.

Com més pura sigui la xocolata, més cacau tindrà i més 
beneficiosa serà per al nostre organisme, ja que el cacau 
pur és ric en antioxidants. Entre algunes de les seves pro-
pietats, el cacau pur destaca per ser un excel·lent antiin-
flamatori, antial·lèrgic, antiviral i antidepressiu. Per aquest 
motiu, a l’hora de consumir xocolata, l’ideal és que contin-
gui, com a mínim, un 70% de cacau i poc o gens de sucre.

Una forma còmoda de treballar la xocolata és amb estris 
de cuina de silicona. La sal és un gran potenciador del 
sabor i aroma de la xocolata; ho pots provar afegint un 
pessic de sal al batut de xocolata o en una deliciosa tor-
rada de pa de pagès amb oli d’oliva, sal i xocolata!

 SABIES QUÈ?

 ORIGEN

Quin cacau!  Monedes de xocolata 
i roques d’arròs

Xocolata de cobertura 
(negra, amb llet o blanca)

1  Fondre la xocolata al bany maria. Retirar del foc i continuar removent fins 
que tingui una textura fina i brillant.

2  Separar la xocolata en dues parts: una per a les monedes i l’altra per a les roques.

Per a les monedes de xocolata:

1 Col·locar paper de forn en una safata i, amb una cullera, fer petites piles de 
xocolata en forma de moneda.

2 Decorar al gust amb les fruites seques, cristalls de sal, pebre, fruits vermells 
secs, perles de xocolata blanca...

3 Deixar refredar les monedes en la nevera i retirar uns minuts abans de servir-les.

Per a les roques d’arròs: 

1 Barrejar bé la xocolata amb l’arròs inflat.

2 En una safata coberta amb paper de forn, formar petites porcions de la bar-
reja amb una cullera.

3 Deixar refredar les roques en la nevera fins al moment de servir-les.

NOTA: Fes bombons amb els diferents tipus de xocolata i juga amb els ingredi-
ents per crear una combinació acolorida i deliciosa. 

Bon profit!

 LA RECEPTA

 INGREDIENTS

 PREPARACIÓ

Arròs inflat

PROPIETATS NUTRICIONALS

Cristalls 

de sal

Fruites seques (nous, ametlles, 

avellanes, festucs, etc.)

TRUCS DE CUINA

Fruits vermells secs (maduixes, 

gerds, nabius, etc.)

Perles de

xocolata blanca



PARTICIPACIÓ POLÍTICA
 PDeCAT DELTEBRE

CUP Deltebre negocia els
pressupostos 2019
La CUP Deltebre va creure convenient negociar els pressu-
postos municipals donat que aquests són una de les parts 
més importants per al bon funcionament del municipi.

Van haver propostes no acceptades com ara que no es con-
templés un préstec de quasi 900.000 € i que diners públics 
no es destinessin al maltractament animal.

Les propostes acceptades van ser:
 Augmentar 6.000 € la partida de dones, tenint en comp-

te que 1.000 € per al punt lila. 
 Augmentar 2.000 € la partida de joventut.
 Afegir al sector primari 3.000 € per a horts socials.
 Augmentar 4.000 € a la recollida i protecció d’animals.

Aquestes partides augmenten baixant 1.000 € del Piromu-
sical, ja que es pot fer però no hi ha necessitat de gastar-se 
quasi 1.000 € el minut; Premis Deltebre, ja que aquest any 
ja hi tenim llocs habilitats per poder-ho realitzar; DeltaFira, 
perquè ja havia augmentat, i de Protocol, la qual hi havia 
14.000 €.

Donat que els pressupostos anaven a ser aprovats sí o sí, 
ja sigui perquè mai som totes les regidores al plenari i això 
fa que l’equip de govern tingui majoria o perquè alguna 
vote a favor, CUP Deltebre vam negociar una proposta que 
augmenta les partides per millorar la vida de les dones del 
nostre municipi; la del nostre jovent, que sembla un col·lec-
tiu oblidat des de fa anys; el sector primari, i la protecció 
d’animals.

CUP DELTEBRE
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 ERC DELTEBRE
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EL DESAIGÜE EN 60 SEGONS

Més inversió per a una millor 
Imatge de Poble
Nou servei de recollida d’escombraries, pla de xoc per eliminar les 
barreres arquitectòniques, canvi d’enllumenat a LED… El tinent 
d’alcalde Salvador Bertomeu ens explica més sobre les principals 
millores. / p. 3

Pressupost 2019: menys deute
i més acció
Per al 2019 es contempla la baixada en 15 € per família de la taxa 
d’escombraries i d’un 5% en la taxa d’escombraries comercials. Co-
neix tots els detalls del nou pressupost. / p. 6

Ajuts i subvencions de l’Ajuntament 
de Deltebre
Consulta els diferents ajuts que atorga el govern municipal per aju-
dar a les famílies, comerços i empreses i al teixit associatiu. / p. 12

Parlem amb l’autora del Pla de 
Polítiques de Dones de Deltebre
Deltebre ja disposa d’un pla d’actuació amb 286 accions per assolir 
la igualtat de gènere. Rosa Queral ens explica de primera mà quina 
és la situació del municipi en matèria de gènere. / p. 18

La cultura musical de Deltebre amb 
la Societat Musical “Espiga d’Or”
La presidenta de la SM ens relata la història de l’entitat, des de la 
seva fundació fins a la creació de l’Escola Municipal de Música 
“Espiga d’Or”. / p. 17

Quin cacau! Aprenem a fer 
bombons casolans
Són el mateix la xocolata i el cacau? Sabies que la xocolata blanca, 
en realitat, no és xocolata? Et descobrim més curiositats i un parell 
de delicioses receptes! / p. 21
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REPORTATGE

Deltebre en línia.
I tu?

Servei de notificacions  
WhatsApp

Guarda el telèfon 646 208 356 
a la teva agenda de contactes amb 
el nom “Ajuntament de Deltebre”
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