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La gestió del Centre 
Esportiu del Delta 
explicada de primera 
mà pel regidor 
Robert Bertomeu.
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L’ENTREVISTA ACTUALITAT

El Centre Esportiu del 
Delta ja té data 
d’obertura. Consulta 
els diferents serveis 
i tarifes.
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Parlem amb Joan Ferrer 
Casanova, l’strongman 
deltebrenc guardonat 
amb el Premi Esportiu 
als Premis Deltebre.
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EL PROTAGONISTA

Èxit de participació 
en la Rua de Carnaval 
de Deltebre 2019. Qui 
han estat els premiats 
en aquesta edició?
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TEMA DESTACAT

L’esforç és la clau de l’èxit
Obrim les portes al bon temps

Foto: Jordi Casanova I @jordialus
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EDITORIAL

Benvolgut, benvolguda

Finalment, podem anunciar que, el pròxim 17 de març, el Centre Es-
portiu del Delta obrirà novament les seves portes complint el desig de 
molts veïns i veïnes del nostre municipi. Deltebre, com a capital del 
Delta de l’Ebre, no es podia permetre el luxe de tenir tancades les 
portes d’un equipament que aporta un millor benestar al conjunt de la 
ciutadania de Deltebre i del Delta.

De fet, com sempre hem esmentat, la capitalitat del Delta de l’Ebre 
s’exerceix a partir dels fets i no només amb les paraules. I és en aques-
ta línia que hem estat treballant durant tots aquests anys a l’Ajunta-
ment de Deltebre. L’èxit del Carnaval, amb 27 comparses i més de 
1.200 participants, és un exemple recent que ens ensenya a tots i a 
totes que hem impulsat un municipi de referència.

Però d’exemples com aquest, durant tots aquests anys, en podem tro-
bar moltíssims i representatius en diferents vessants: la Biblioteca, el 
Centre Fluvial del Delta, DeltaFira, l’Escola de Música, la millora de 
la imatge de poble, els ajuts socials, la reducció de l’endeutament, la 
rebaixa d’impostos…

Accions, totes aquestes i moltes altres, que hem anat desenvolupant 
i implementant seguint el programa de govern pel qual la ciutadania 
ens va fer confiança. Així, com a govern municipal, hem intentat dotar 
al municipi de nous equipaments, de noves infraestructures, de nous 
serveis i de noves activitats. Però tot això, al final, només són accions 
que necessiten l’ànima i la col·laboració de la gent perquè adoptin un 
sentit.

En qualsevol cas, com a alcalde de Deltebre, us puc afirmar que hem 
estat treballant incansablement per despertar l’orgull de viure al nos-
tre municipi, que hem estat dedicant les màximes hores possibles per 
enlairar Deltebre i, sobretot, que hem intentat governar per a tots i per 
a totes posant ordre a un municipi que estava en una situació de resig-
nació i fragilitat emergent.

Segur que durant aquests anys ens haurem equivocat moltes vega-
des, motiu pel qual aprofito per demanar les meves disculpes, i que al-
guna acció de govern haurà estat incompresa. Però tot, al seu conjunt, 
amb cos i ànima, té un objectiu clar: enlairar Deltebre. Per tot això us 
vull donar les gràcies a tots i a totes i us convido a seguir treballant per 
un Deltebre que, com heu anat comprovat amb els vostres propis ulls, 
avança a gran velocitat.

Atentament,
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Segueix-nos! 

_www.deltebre.cat

Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre



L’ENTREVISTA

Com resumiries l’experiència de ser regidor de l’Ajuntament de 
Deltebre?
Quan estàs dins de la realitat, és totalment diferent i t’adones de la com-
plexitat de canviar les coses, més encara quan en el nostre cas hem 
rebut una herència que, en alguns casos, ha estat una barrera per poder 
realitzar les accions que nosaltres volíem dur a terme. De tota manera, 
si una cosa ens ha caracteritzat a tots els regidors i regidores és la nos-
tra vocació de servei públic les 24 hores del dia dels 365 dies de l’any.

Finalment, el Complex Esportiu, ara Centre Esportiu del Delta, 
veurà la seva llum aquest mes de març. 
La veritat és que ja fa molt de temps que des del govern municipal es-
tem treballant en la reobertura del Centre Esportiu del Delta. Ara, des-
prés de molts entrebancs, i després de moltes gestions, ja podem afir-
mar que aquest equipament obrirà novament les seves portes aquest 
mes de març, en concret el dia 17.

Quines són les novetats que oferirà el Centre Esportiu del Delta?
Respecte a quan es va tancar, l’any 2014, en l’anterior mandat, hem 
volgut millorar les instal·lacions i oferir nous serveis. Els abonats ho po-
dran observar de primera mà el dia que vinguin a visitar les instal·laci-
ons, però estem parlant de la renovació del pavelló esportiu, l’adequació 
de les pistes de pàdel i de tenis, la urbanització de l’entorn de l’equi-
pament… i, el més important, el Centre Esportiu del Delta ara serà de 
gestió municipal, en lloc de ser un equipament privat com ho era abans.

Què aportarà la gestió municipal a un equipament d’aquestes ca-
racterístiques?
En primer lloc, més control. La gestió municipal ens permetrà fiscalitzar 
el servei que es du a terme al Centre Esportiu del Delta en benefici 
dels veïns i veïnes de Deltebre. En segon lloc, ens permetrà regular els 
serveis que presentem i el preu al qual els prestem, un fet que abans 
estava fixat per una empresa privada i que ara serà decisió del plenari. 
I, en tercer lloc, la gestió municipal farà que aquest equipament sigui de 
tots i de totes. S’ha acabat això de què abans les entitats del municipi 
haguessin de pagar per fer servir el pavelló. Amb nosaltres això no pas-
sarà mai més.
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Regidor de Teixit Associatiu, 
Promoció Esportiva i Imatge de Poble

A l’estiu, i per finalitzar la reobertura, també està contemplada la 
posada en marxa de la piscina exterior.
Així és. Després de 17 anys, aquest estiu la piscina exterior també obri-
rà les seves portes. La situació de deixadesa i d’abandonament que 
ens vam trobar en aquesta instal·lació quan vam entrar a governar era 
lamentable. Una instal·lació per la qual havien passat moltes persones i 
que formava part de la història de Deltebre. Com a govern municipal no 
podíem permetre que la piscina exterior i la piscina interiors estiguessin 
tancades per una mala gestió.

El Centre Esportiu del Delta acabarà ampliant i completant l’ofer-
ta esportiva de Deltebre.
Som un municipi ric tant pel que fa al teixit associatiu, del qual també 
en soc regidor, com del sector esportiu. Això fa, tal com diem des del 
govern municipal, que Deltebre s’enlairi constantment des dels seus 
vessants. És evident que nosaltres, com a servidors públics, hem de 
treballar per oferir millors serveis a les persones, per crear aquells 
equipaments necessaris per al dia a dia. Però sense l’ànima, sense el 
motor col·lectiu de canvi que ens ha acompanyat aquests anys, tota 
l’acció de govern que estem duent a terme no tindria cap sentit.

En aquest sentit, aviat es realitzarà el Triatló de Deltebre. 
El triatló és un d’aquells esdeveniments que ajuden a consolidar la 
nostra capitalitat del Delta de l’Ebre. Un cap de setmana, el del 13 i 
14 d’abril, on més de 1.000 atletes participen en les diferents proves 
de cursa, natació i ciclisme. Però, més enllà d’aquesta competició, el 
Triatló de Deltebre té un valor afegit: la repercussió econòmica que 
aquest suposa per a Deltebre. Pensem que quan aquest esdeveni-
ment se celebra, les pernoctacions, ja sigui en hotels, casetes rurals… 
augmenten i els atletes acaben fent despesa als bars, restaurants i 
botigues del poble.

Robert Bertomeu i Callau
“No podíem permetre que la piscina
 estigués tancada per una mala gestió”
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facebook.com/robert.bertomeucallau
1.202 AMICS

@robertbertomeu 
377 SEGUIDORS

rbertomeu@deltebre.cat

El Perfil
Robert Bertomeu destaca especialment per la seva estreta vinculació amb el món dels esports i amb les diferents tradicions del municipi. Actual-
ment, exerceix com a regidor de Teixit Associatiu, Promoció Esportiva i Imatge de Poble a l’Ajuntament de Deltebre. Així mateix, forma part d’una 
empresa familiar relacionada amb el sector de la fusta.

A què t’agrada dedicar el teu temps lliure?
La veritat, tinc moltes aficions, gairebé totes relacionades amb el món 
de l’esport i amb la intenció de gaudir del nostre Delta. Les més des-
tacades són la caça i la pesca, dos de les aficions que tinc la sort de 
compartir amb el meu fill. Una de les coses que més m’apassiona és 
escapar-me a la muntanya amb la família a “surfejar” per la neu, ens 
encanta el snowboard.

Ens recomanes una sortida pel Delta?
Evidentment que sí. Tenim un paradís, i molts de nosaltres encara no 
ens ho creiem. Quan practico les meves aficions, m’adono del paisat-
ge natural i verge que tenim. Qualsevol punt del Delta és bo per visitar, 
així com la nostra gastronomia també és única. Disposem d’una gran 
varietat de productes autòctons i de proximitat, dels quals ens podem 
sentir afortunats de tenir diàriament al nostre abast.

Un llibre, una pel·lícula i una cançó.
Un llibre: Teamfeeling, de José Juan Agudo; la història d’una expedició 
a Alaska que mostra les claus per superar els reptes en equip i afrontar 
les adversitats. Una pel·lícula: Bajo cero; una gran lliçó moral, d’amis-
tat i de coratge. Una cançó: Losing my religion, de R.E.M.

Una de les tasques que també s’ha realitzat durant aquests anys és 
la de reestructurar els equipaments municipals.
El que hem volgut fer és posar ordre i intentar que les entitats i asso-
ciacions disposin d’un local amb les millors condicions possibles. És 
evident que no sempre podem arribar a donar resposta a totes les 
peticions, motiu pel qual demanem disculpes, però durant tots aquests 
anys hem estat treballant per prestar el millor servei a les entitats i 
perquè aquestes tinguin el suport de l’Ajuntament de Deltebre en les 
diferents activitats que realitzen.

Des del govern municipal també s’ha fet una gran aposta per mi-
llorar la imatge de poble…
Tal com va explicar Salvador Bertomeu en la darrera edició del Desaigüe,  

hem realitzat una gran aposta per millorar la imatge de poble. Hem 
de tenir en compte que ens vam trobar un municipi trist, abandonat… 
i ara estem treballant, malgrat les complexitats estructurals, perquè 
Deltebre tingui llum i color.

El canvi d’enllumenat a LED entenem que s’emmarca en aquesta 
línia…
Sí, però el canvi de les lluminàries a tecnologia LED és només una 
acció de les moltes que estem duent a terme. Perquè també podríem 
parlar de l’arranjament de voreres, del nou servei de neteja amb mà-
quines netejadores, del servei de manteniment d’espais verds del 
municipi i un llarg etcètera d’actuacions que ens permeten dir que la 
imatge de poble ha estat un dels principals eixos de l’acció de govern.

@BertomeuRobert

Més a prop
Com has compaginat la teva vida professional amb la tasca de ser 
regidor de l’Ajuntament de Deltebre?
Està sent bastant difícil compaginar les dues coses a la vegada. 
Segurament, al principi, tenia la idea de poder compaginar les dos 
feines, però donat el ritme de treball tan intens que estem tenint en 
aquest Ajuntament, sumat al volum d’associacions i entitats que hi 
ha al municipi, la coordinació de la brigada municipal i tot el procés i 
gestió que comporta la reobertura del Centre Esportiu del Delta, m’he 
hagut de dedicar exclusivament a les tasques de regidor d’aquest 
Ajuntament. Les coses només poden resultar exitoses quan hi de-
diques temps, per això, m’he centrat en la tasca de regidor amb la 
intenció de poder realitzar una feina continuada i dedicar-li el màxim 
temps possible diàriament per obtenir bons resultats. 

Això ha comportat que deixi de part la meva tasca professional fins 
que finalitzi la meva gestió com a regidor. Apartar-me de la meva em-
presa personal no ha estat fàcil, però, per sort, part de la meva famí-
lia està desenvolupant l’activitat empresarial perquè aquesta tampoc 
es vegi afectada.
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Més de 1.200 participants i
27 comparses desfilen a la 
Rua de Carnaval de Deltebre

TEMA DESTACAT

La Colla del Circ Alegria guanya el primer 
premi de la Rua 2019

Un any més, Deltebre ha viscut un intens cap de setmana de carnaval 
amb un gran èxit de participació. En total, 27 comparses i més 1.200 
participants van desfilar pels carrers del municipi, omplint de músi-
ca, llums i colors la tarda del 23 de febrer. Així mateix, el programa 
de Carnaval de Deltebre 2019 ha comptat amb tallers de màscares, 
festa jove, carnaval infantil i la 4a edició del Concurs de Disfresses 
Canines.

Els guanyadors: sis premis en diferents 
categories

Igual com en l’edició anterior, un jurat ha valorat l’esforç de les com-
parses atenent a diferents criteris. Com a resultat, s’han atorgat sis 
premis en diferents categories. El Premi Rua 2019 (primer premi) 
se l’ha endut la Colla del Circ Alegria, una comparsa basada en la 
fantasia màgica de l’espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Els 35 
integrants d’aquesta comparsa van sorprendre amb una acurada ac-
tuació i disfresses d’època amb llums integrades. 

El premi a la comparsa Més Xaladora va ser per a la chirigota de 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Jesús i Maria. El premi a la Millor 
Disfressa va ser per a les disfresses cosides a mà de la fantasia cos-
turera de l’Associació de Dones de Deltebre, on va cridar especial-
ment l’atenció la perruca confeccionada amb una cinta mètrica. Per la 
seva banda, la dansa guardonada com a Millor Coreografia va ser per 
a la comparsa de l’Associació de Ball Feel Dance Deltebre, la qual 
va recrear l’ambient i les disfresses del carnaval de Rio de Janeiro. 
El premi a l’originalitat va ser per a la comparsa de la Colla Trans-
formers, que va recrear diferents personatges d’aquesta animació. 
Finalment, el premi a la Millor Carrossa va ser per a Temps de Lleure 
i la seva representació d’un dolç niu d’abelles ple de ritme.

“Podem afirmar, un any més, que el Carnaval de 
Deltebre és el millor carnaval de tot el territori. Amb 
el carnaval no només enlairem Deltebre, sinó que 
també generem orgull de poble.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre

Premi Rua 2019: Colla del Circ Alegria 

Comparsa Més Xaladora: Associació de Veïns
i Veïnes de Jesús i Maria

Millor Disfressa: Associació de Dones de Deltebre

Millor Coreografia: Associació de Ball Feel Dance Deltebre

Comparsa Més Original: Colla Transformers

Millor Carrossa: Temps de Lleure
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ACTUALITAT

El Centre Esportiu del Delta 
obrirà les seves portes el 17 
de març

Entre les principals novetats destaca la 
renovada i ampliada oferta d’activitats
El 17 de març, el complex poliesportiu de Deltebre reobrirà les seves 
portes com el nou Centre Esportiu del Delta, un dels equipaments 
municipals més demanats per part de la ciutadania. De fet, els veïns 
i veïnes de Deltebre podran gaudir gratuïtament de la variada oferta 
d’activitats del 18 al 31 de març.

Abonaments individuals mensuals

Primera matrícula 
Fins a 14 anys
Majors de 14 anys
Majors de 14 anys: exclusiu zona d’activitats dirigides i 
sala fitnes
Majors de 14 anys: exclusiu zona d’aigües i piscines
Majors de 14 anys: exclusiu zona de pàdel i tenis 
(inclou una hora gratis d’ús de pista de pàdel o de tenis)
Majors de 14 anys migdia (accés de 12 h a 16 h) 
Majors de 60 anys
Majors de 60 anys: exclusiu zona d’aigües i piscina
Persones a l’atur (accés de 12 h a 16 h)
Caps de setmana
Manteniment de quota amb dret d’entrada general de dues 
vegades al mes, amb reserva de matrícula

Abonaments familiars mensuals

2 persones: matrimonis o parelles de fet fins a 60 anys / 
Pares, mares o tutors/es i fills/es majors de 14 anys
2 persones: matrimonis o parelles de fet majors de 60 anys
Per cada menor de 14 anys amb relació familiar fill/a 
o situació anàloga
Per cada major de 14 anys amb relació de familiar fill/a o 
situació anàloga no emancipat

Lloguer pista de pàdel i tenis

Socis 1 hora de pista (per persona)
No socis 1 hora de pista (per persona)

15 €

45 €

30 €

36 €

20 €

28 €

28 €

18 €
20 €

15 €

70 €

45 €

4,5 €

10 €

1 €

4 €

Centre Esportiu del Delta
Tarifes

deltebre.cat

15 €

gratuïta

Entre les principals novetats, destaquen la millora de les infraestruc-
tures, l’ampliació de les activitats i una renovada oferta de tarifes. 
A la zona interior es reobrirà la piscina coberta, el gimnàs i la sala 
fitnes. Així mateix, i com a novetat, alguns dels múltiples vestidors 
que hi havia abans s’han transformat en sales funcionals on diferents 
professionals de la salut i dels esports podran oferir els seus serveis 
als abonats, com ara entrenaments personalitzats o sessions de fi-
sioteràpia.

I pel que fa a l’exterior, ara per ara, es reobriran les pistes de tenis 
i de pàdel, mentre que la piscina exterior s’obrirà de cara a l’estiu, 
després d’haver estat en desús durant els darrers setze anys.

Inscriu-te ara
i no paguis fins 
al mes d’abril!

17 de març
A partir de les 12h
Portes obertes de les instal·lacions

A partir del 18 de març
Obertura del Centre
De dilluns a divendres: 
de 7.30 a 21.30 h
Dissabtes: de 8 a 19.30 h
Diumenges: de 9 a 14 h

segueix-nos!
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Deltebre posarà LED 
a més de 3.500 llumeneres 
en una actuació de 
substitució que finalitzarà 
el 2021

El nou enllumenat LED permetrà 
millorar la visibilitat alhora que es 
reduirà el consum energètic
Ja s’han iniciat els treballs de la primera fase de substitució de l’enllu-
menat públic a tecnologia LED, una actuació que preveu aportar una 
major il·luminació a l’eix viari que vertebra el municipi alhora que es 
reduirà el consum d’energia. 

Millora de la mobilitat
A partir del segon semestre del 2019, el canvi a LED també s’efectu-
arà a tots els voltants del mateix Ajuntament de Deltebre. D’aques-
ta manera, durant enguany s’haurà arribat a reemplaçar un 30% de 
l’enllumenat públic. Així mateix, aviat s’iniciarà l’arranjament de les 
voreres en aquest mateix espai, complementant, així, una actuació 
per a la millora tant de la visibilitat com de la mobilitat de l’eix que 
vertebra el municipi.

La primera fase substituirà 530 
llumeneres en 13 carrers
El canvi d’enllumenat a LED es durà a terme en tres fases diferents 
que finalitzaran l’any 2021, una vegada s’hagin substituït les més de 
3.500 llumeneres que hi ha al municipi. La primera etapa, que preveu 
un estalvi energètic del 30%, està valorada al voltant dels 200.000 € i

“Des del govern municipal seguirem treballant per 
millorar la il·luminació dels carrers de Deltebre i 
oblidar la foscor que sempre ha caracteritzat 
l’enllumenat del municipi.”
Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre

permetrà el canvi de 530 llumeneres localitzades a l’avinguda Goles 
de l’Ebre, l’avinguda Esportiva i de l’avinguda de l’Assumpció, així com 
als carrers Sant Roc, Barracot, Vicente Blasco Ibáñez, Germans Carsi, 
Robert Graupera, Pintor Sorolla, Bruc, Colom, Reis Catòlics i Ampos-
ta. Es preveu que la primera fase finalitzi durant el primer semestre 
d’aquest mateix any.
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En marxa la urbanització dels 
carrers de Deltebre 
El carrer Cambra i el carrer Emperador 
Carles V ja estan oberts a la circulació i 
el pas de vianants

Des de fa uns mesos, des de l’Ajuntament de Deltebre s’estan realit-
zant els treballs d’urbanització de diferents carrers del municipi. Totes 
aquestes actuacions tenen la finalitat de millorar la imatge de poble del 
municipi, un dels eixos principals de l’acció de govern de l’Ajuntament 
de Deltebre. De fet, aquesta partida, respecte de l’any 2015, s’ha aug-
mentat en un 219%.

De fet, en algunes d’aquestes vies ja s’han finalitzat les obres i els car-
rers estan en ple funcionament, com és el cas dels carrers Cambra i 
Emperador Carles V. La resta de carrers que s’arranjaran, quatre més, 
es troben amb les obres iniciades o bé aquestes començaran aviat. La 
intenció del treball planificat en la urbanització dels carrers és que es 
puguin arranjar entre dues i tres vies cada any al nucli urbà de Delte-
bre, segons explica l’alcalde Lluís Soler.

Pla d’Imatge de Poble

Aquest document defineix, de manera ordenada i periodificada, els 
carrers que s’han d’urbanitzar per ordre de prioritat atenent a una fór-
mula numèrica que té en compte qüestions com l’estat de la via, el 
nombre de veïns i veïnes que hi viuen, el nombre de vehicles que hi 
circulen, etc. 

Participació ciutadana

Els veïns i veïnes del carrer són els qui trien si volen o no urbanitzar 
el carrer. A les reunions veïnals es proposen diferents plans d’arran-
jament, amb la corresponent variació de les contribucions especials 
depenent de cada proposta. No obstant això, també es dona l’opció de 
votar a favor de no urbanitzar el carrer en qüestió. A partir d’aquí, són 
els veïns i veïnes qui prenen la decisió mitjançant el seu vot.

Liquidacions de contribucions especials 
negatives

Per primera vegada en la història de l’Ajuntament de Deltebre s’han 
realitzat liquidacions negatives en execucions d’obres. És a dir, la de-
volució d’una part de les contribucions especials a causa de la gestió 
econòmica realitzada en l’execució de l’obra. 

Carrer Sapinya

Carrer Emperador Carles V

Carrer Verge de Montserrat

Carrer Antoni Gaudí

Carrer Cambra

Carrer Federico García Lorca

“Finalitzarem el mandat deixant un guió estratègic 
i una situació econòmica adequada perquè es pugui 
dur a terme la urbanització de carrers de forma 
regular.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre
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Més de 15.000 minuts 
d’atenció directa a la 
ciutadania en dissabtes
L’atenció a la ciutadania i la imatge de poble ha estat un dels eixos 
principals de l’actual mandat municipal. És per aquest motiu, que al 
llarg dels darrers tres anys, durant un dissabte de cada mes, el mateix 
alcalde de Deltebre, acompanyat pels regidors de govern i tècnics res-
ponsables de l’àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble, han 
visitat les diferents afectacions que els veïns i veïnes de Deltebre han 
fet arribar a l’Ajuntament. 

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha volgut remarcar que “amb aques-
ta acció volem conèixer de primera mà les diferents peticions dels ve-
ïns i veïnes de Deltebre en relació amb la millora de la imatge de poble 
o de les seves problemàtiques particulars”.

Realitzades més de 500 atencions
En total, s’han realitzat prop de 500 atencions durant més de 15.000 
minuts d’atenció directa a la ciutadania per poder posar solució a les 
seves problemàtiques. D’aquesta manera, a partir de la visita de l’equip 
de govern i dels tècnics corresponents, i si s’arriba a una solució sa-
tisfactòria, s’activen els mecanismes adients per agilitzar els diferents 
treballs necessaris a realitzar.

L’atenció directa a la ciutadania, conjuntament amb els constants tre-
balls per a la millora de la imatge de poble, han comportat un aug-
ment considerable en les ordres d’actuacions destinades a la briga-
da municipal. Entre les principals demandes dels veïns i veïnes del 
municipi, a banda de la resolució dels mateixos conflictes veïnals, 
destaquen la sol·licitud de millora de la senyalització, la instal·lació 
de reductors de velocitat, la millora de l’estat dels serveis bàsics i 
de la mateixa carretera o dubtes relacionats amb el funcionament de 
l’administració local.

Millora de la carretera que 
connecta Deltebre amb 
l’Ampolla

Les demandes constants del govern de l’Ajuntament de Deltebre han 
causat que la Diputació de Tarragona, finalment, comenci les obres de 
millora de la carretera que uneix Deltebre i l’Ampolla, concretament la 
carretera TV-3401 de l’Ampolla a Deltebre des del PK 3+650 (accés a 
la platja de la Marquesa) fins al PK 9+300 (intersecció amb la carretera 
TV-3409).

La carretera TV-3401 no només connecta Deltebre i l’Ampolla, sinó 
que també dona accés a espais d’interès natural i turístic del Delta de 
l’Ebre. El projecte comptarà amb una inversió de 615.000 € i es preveu 
que els treballs tinguin una durada de quatre mesos. Aquesta actuació 
s’està duent a terme en coordinació amb l’Ajuntament de Deltebre.

Millores de seguretat i drenatge

L’obra forma part d’una actuació global de millores puntuals de segure-
tat i drenatge en diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de 
l’Ebre que la Diputació de Tarragona realitzarà durant el 2019.

Ampliació de la calçada a sis metres

L’objectiu és millorar la seguretat viària d’aquest tram de 5.650 metres 
de longitud. Per aquest motiu, la calçada s’ampliarà fins a sis metres 
per poder delimitar dos carrils de circulació de tres metres cadascun. 
Les obres també inclouran l’ampliació dels diferents passos sobre els 
canals i els desguassos; es renovaran i ampliaran els sistemes de 
contenció, i es millorarà el drenatge en els punts on actualment es 
produeixen acumulacions d’aigua. Finalment, es renovarà el paviment 
i la corresponent senyalització horitzontal.
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L’Ajuntament de Deltebre 
cedeix uns terrenys de 
2.400 m2 a la Confraria de 
Pescadors de Sant Joan
L’Ajuntament de Deltebre i la Confraria de Pescadors de Sant Joan de 
Deltebre han arribat a un acord per a la cessió d’ús a 30 anys d’uns 
terrenys de prop de 2.400 m2 ubicats al Polígon Industrial.

Millores en el sector pesquer

L’acord, aprovat per unanimitat al plenari de febrer, donarà solució al 
problema d’espai de la confraria, atès que la seva activitat actual no 
compta amb la superfície necessària en les instal·lacions on es troba 
ara mateix, ubicades al costat del Passeig del Riu. Així mateix, la cessió 
formarà part de les actuacions realitzades en la línia de millora del sec-
tor pesquer, sent aquest un dels principals actius econòmics del muni-
cipi. En aquest sentit, altres dels passos realitzats han estat l’aprovació 
inicial del Port de Deltebre, el qual doblarà la capacitat d’embarcacions 
pesqueres, i el permís per al dragatge de la bocana del riu.

Deltebre comptarà amb el centre de 
comercialització de l’angula del Delta 
de l’Ebre

A partir de la cessió acordada, la confraria haurà de realitzar una in-
versió econòmica de 120.000 € per a la construcció d’una nau indus-
trial que, entre altres novetats, incorporarà una depuradora de marisc 
i que esdevindrà el centre de comercialització de l’angula del Delta 
de l’Ebre. Una vegada finalitzada la cessió d’ús, la nau passarà a ser 
propietat de l’Ajuntament de Deltebre. Tanmateix, el conveni té una 
caducitat de dos anys en cas que durant aquest termini la confraria no 
hagi executat la construcció de l’equipament.

Deltebre compta amb 47 
nous plafons per a la millora 
de la senyalització
turística

Plafons amb codis QR per facilitar la 
geolocalització

Els nous panells turístics estan configurats per un mapa de tot el terme 
municipal de Deltebre, en el qual s’indiquen tots els punts d’interès 
turístic des del punt de vista paisatgístic, ecològic, esportiu i històric. 
En alguns casos, depenent de la seva ubicació, a banda del mateix 
mapa, el plafó també conté la senyalització corresponent dels atractius 
turístics. Alhora, i per millorar la mobilitat, els panells mostren un codi 
QR que permet a l’usuari geolocalitzar la seva ubicació i mostrar la 
distància fins als diferents punts d’interès mostrats al panell.

L’alcalde Lluís Soler ha explicat que amb la millora de la senyalització, 
no només es facilita la localització dels diferents atractius turístics del 
municipi tant a turistes com als veïns i veïnes de Deltebre, sinó que, 
a més, es dona resposta a una de les demandes i preocupacions del 
sector turístic. La nova senyalització completa el procés de renovació 
de la senyalització comercial i de serveis.

Durant el mes de febrer, l’Ajuntament de Deltebre ha instal·lat un total 
de 47 panells turístics nous amb l’objectiu de facilitar la localització 
dels diferents atractius turístics del municipi. Els plafons s’han instal-
lat, en la seva majoria, en la zona rural, tot i que també al nucli urbà de 
Deltebre i al nucli de Riumar.

“Amb la millora de la senyalització també donem 
resposta a una de les demandes i preocupacions 
del sector turístic.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre

“El sector pesquer de Deltebre és un actiu econòmic 
del municipi que, per al seu desenvolupament, 
necessita unes instal·lacions adequades atenent a 
l’activitat generada en el seu dia a dia.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre



12

S’inicien les obres de millora 
del Mercat Municipal de La Cava
L’Ajuntament de Deltebre ha posat fil a l’agulla en l’adequació del Mer-
cat Municipal de La Cava. Les obres inclouen la instal·lació d’un nou 
sostre per millorar la temperatura interior de l’equipament. Paral·lela-
ment, també s’hi realitzarà l’enllumenat de l’edifici, la instal·lació d’un 
lavabo per a persones amb mobilitat reduïda i la creació d’un espai per 
a demostracions gastronòmiques.

Aquesta actuació, amb un cost total de 60.000 €, s’emmarca en l’apos-
ta de millora dels equipaments municipals que realitza el consistori, ja 
que es tracta d’una obra “totalment necessària per fomentar el comerç 
local i de proximitat”, tal com senyala l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler. 
De fet, a l’inici del mandat, també es van realitzar obres d’adequació 
en l’equipament i l’entorn del Mercat Municipal de Jesús i Maria.

El carrer Capità Cortés passa 
a dir-se carrer del Club Nàutic
En la sessió plenària del mes de gener, va destacar l’aprovació per 
unanimitat del canvi de nom del carrer Capità Cortés pel nom de carrer 
del Club Nàutic. El nom de la via és el resultat d’un procés de partici-
pació realitzat entre els veïns i veïnes del mateix carrer després que 
l’equip de govern realitzés porta a porta la pedagogia necessària en 
relació amb el compliment de la Llei de la Memòria Històrica.

Per la seva banda, la portaveu de la CUP Deltebre, Dayana Santiago, 
ha celebrat que “després de tant de temps d’ençà de l’aprovació de 
la moció, finalment puguem dir que es retira el nom del carrer Capità 
Cortés”, malgrat que “aquesta és la tercera vegada que es consulta el 
franquisme”, apunta Dayana.

Deltebre recupera el 
Rock N’ Riu
El 2019 serà l’any de tornada de Rock N’ Riu, un concert realitzat pels 
diferents grups de música del municipi i que va deixar de celebrar-se 
en l’anterior mandat. Rock N’ Riu tornarà a ser una realitat després 
que, en la sessió plenària del mes de febrer, la moció comptés amb el 
vot favorable de tots els grups municipals.

La tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic 
i Cultural, Anna Giménez, explicava que des del consistori ja s’havia 
començat a treballar en la recuperació de Rock N’ Riu en el marc del 
catàleg d’actes d’estiu. La moció, presentada per la CUP Deltebre, té 
per objectiu “mantenir viva l’essència d’aquest esdeveniment i fomen-
tar la creació de nous grups de música”, tal com exposa la portaveu del 
grup, Dayana Santiago.
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Deltebre impulsa un nou 
programa per cobrir l’actualitat 
de les Terres de l’Ebre
“Al dia, Terres de l’Ebre” és el projecte que Deltebre ha engegat, amb 
el projecte Delta.Cat, i del qual assumeix les tasques de coordinació i 
de presentació. El programa combina l’actualitat del territori, entreteni-
ment, esports, opinió, així com altres seccions que donaran informació 
als oients sobre el món rural, educació, salut i noves tecnologies. El 
programa es pot escoltar de dilluns a divendres, de 13 h a 16 h, i tam-
bé es pot seguir en streaming al portal web www.deltacat.cat.

De moment són cinc les emissores municipals de les Terres de l’Ebre 
que en formen part: Ràdio Delta (Deltebre), La Cala Ràdio (l’Ametlla 
de Mar), Ràdio Tortosa (Tortosa), La Plana Ràdio (Santa Bàrbara) i 
Ràdio Joventut (Masdenverge).

Adequació de les tanques 
del canal
Durant les darreres setmanes, l’Ajuntament de Deltebre ha dut a terme 
l’adequació de les diferents tanques del canal amb treballs de substitu-
ció o reparació adients per millorar la imatge dels accessos al municipi. 

Es tracta d’una actuació demanada durant molts anys i que, finalment, 
aquest primer trimestre del 2019, s’ha pogut solucionar en el marc de 
les actuacions de millora constant realitzades pel govern municipal en 
el treball d’imatge de poble.

 

Millora de la neteja viària 
amb màquines netejadores
El nou servei d’imatge de poble ha permès que, per primera vegada, 
Deltebre compti amb dues màquines netejadores treballant simultàni-
ament. Entre les actuacions del nou servei, destaca la neteja del nucli 
urbà de Deltebre i del nucli de Riumar amb brigades formades per una 
màquina netejadora i un equip humà.

En el cas del nucli de Riumar, aquests treballs es veuran reforçats amb 
la finalització de les obres de Riumar i l’inici de la temporada d’estiu. 
Tanmateix, els treballs de neteja ja s’hi estan duent a terme actualment 
per garantir el servei d’imatge de poble.
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La seva força, alçada i corpulència són un tret distintiu 
i mereixedor dels premis que l’han catapultat a l’escena 
estatal dels strongman. Aquest jove deltebrenc va pas-
sar de competir amb una pilota de bàsquet a fer-ho amb 
camions de 32.000 kg. Parlem amb qui, probablement, 
sigui l’home més fort del Delta de l’Ebre.

Si pensem en strongman, segurament ens recordi a imatges llu-
nyanes que hàgim pogut veure a la televisió, on persones d’una 
força extraordinària aixequen tones de pes com si de grams par-
léssim. Joan, explica’ns en què consisteix l’atletisme de força?
És cert. Jo abans també coneixia aquesta disciplina només per les 
imatges de la televisió. L’atletisme de força és un esport de força dinà-
mica, on es combina la resistència, la velocitat, i la coordinació. Sense 
totes aquestes aptituds físiques, és molt difícil que un participant pugui 
superar les proves.

Com vas passar del bàsquet a l’atletisme de força?
Sempre havia jugat a bàsquet, fins que un dia, ara fa uns quatre anys, 
vaig voler descansar d’aquest esport. Em vaig apuntar a un gimnàs 
de Tarragona, on després vaig descobrir que allí hi havia la possibili-
tat d’entrenar en l’atletisme de força i vaig decidir intentar-ho. En poc 
temps, ja tenia un entrenador personal i vaig començar a competir.

2n a la Lliga Nacional de Força, 2n en el Grand Prix Strongman, 
campió d’Espanya amb l’Associació d’Atletes de Força… T’estàs 
consolidant com un dels strongman més destacats en l’àmbit es-
tatal. Com és l’experiència de competir en aquestes lligues?
Ara ja fa dos anys i mig que competeixo professionalment en l’atletis-
me de força a escala nacional. Competeixo en la categoria més alta 
que hi ha, on ens trobem els participants amb més de 105 kg i 1,80 
m d’alçada, així que en les competicions impacta veure tanta gent 
amb tanta força. Les competicions exigeixen un grau molt alt de pre-

EL PROTAGONISTA

Joan Ferrer Casanova
“De res serveix ser fort si no tens el 
suport de la teva família”

paració física amb estrictes rutines d’entrenament i d’alimentació. Si 
algú ho vol veure dia a dia, pot veure’m a Instagram (@strong_ferrer).

És fàcil compaginar la carrera de strongman amb la vida profes-
sional i familiar?
El primer que he de dir és que sense la meva família res de tot això 
seria possible. Si no tingués el seu suport, tot aquest esforç, els des-
plaçaments, etc. seria encara molt més durs. Pel que fa a la vida pro-
fessional, tinc la sort de què la meva feina em permet entrenar cons-
tantment. Tinc cases rurals i camps d’arròs, pel que sempre estic en 
una constant preparació física.

Als Premis Deltebre 2018 vas ser guardonat amb el Premi Espor-
tiu. Què vas sentir quan et van cridar per pujar a recollir el premi?
Vaig estar molt content perquè és la gent, la meva gent del dia a 
dia, la gent del poble, la qui ha votat. Vaig estar molt content quan 
vaig saber que estava nominat i molt satisfet quan es va anun-
ciar que era guanyador, però no tant pel fet de guanyar un pre-
mi, sinó per agraïment al reconeixement de la nostra gent.

Has arribat a aixecar fins a 140 kg per damunt del cap i arrossegar 
32.000 kg durant 20 m, i com ja hem vist, t’estàs posicionant com 
un dels referents de strongman en l’àmbit estatal. De cara al futur, 
quins plans tens?
En aquest món l’esforç físic és tan elevat que no vull pensar a llarg termini, 
sinó en el present. El 31 de març començo novament la temporada i un 
dels principals reptes d’enguany és el d’aixecar més de 300 kg fins a l’al-
tura dels genolls. Si ho aconsegueixo, serè dels pocs que ho hauran fet.
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PARTICIPACIÓ POLÍTICA
 PDeCAT DELTEBRE

La CUP serem a l’alcaldia 
de Deltebre
La CUP va desvetllar, el passat febrer, quin serà l’ordre definitiu de la 
llista per a les properes eleccions. Dayana Santiago repetirà com a 
cap de llista tot i que, tal com ella mateixa va anunciar, “ens presen-
tem per a l’alcaldia de Deltebre, on totes serem alcaldes i alcaldes-
ses, totes serem CLAU per aportar una #NovaMirada, tant aquelles 
que anem a la llista com aquelles que no hi van”.

A l’acte, amb la música de Daniel Saez, el núm. 5 de la llista, Jordan 
Turón, va anar desvetllant l’ordre al so de les “CLAUS que ens obriran 
la institució des d’on serem, amb una #NovaMirada, la vostra veu”.

Va participar-hi Maria Rovira, regidora de la CUP a Barcelona, qui va 
recordar l’exiliada Anna Gabriel tot assegurant que “ella segur que 
hauria estat a Deltebre amb el municipalisme més combatiu amb 
l’anhel de conquerir la independència per canviar-ho tot, des de baix, 
des de cada poble i ciutat”.

Deltebre, 28 de febrer de 2019

 ERC DELTEBRE

Joan Alginet presenta el 
projecte de poble de Més 
Deltebre-Esquerra Republicana
L’alcaldable per Més Deltebre-Esquerra Republicana, Joan Alginet, va fer el passat di-
vendres 15 de febrer la conferència El Deltebre que farem, en la qual va desgranar el 
projecte de poble que proposa el seu grup polític. Uns 400 veïns i veïnes es van aple-
gar per escoltar-lo al Centre Fluvial del Delta, que es va quedar petit per a l’ocasió. Al-
ginet també va estar acompanyat a dalt de l’escenari per l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig.

L’acte va començar amb la lectura d’un text, pensat per retre un entranyable reconeixe-
ment a les dones del Delta, per tot el que els ha calgut lluitar, sempre des de l’anonimat, 
per arribar fins avui.

Després, va començar la conferència, en què es va fer la presentació del candidat per 
part de l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, fent al·lusió als seus orígens familiars; i la des-
cripció detallada i precisa del lloc on va nàixer i créixer, agraint en tot moment a la seua 
família i al seu poble els esforços que han permès que “arribem on som, amb moltes 
mancances, sí; però amb una càrrega inqüestionable de dignitat”.

Dignitat és una paraula que es va fer servir de forma reiterada en l’acte. Perquè, se-
gons Alginet, aquesta paraula “és la base que suporta tot el que construïm i l’eix 
vertebrador de tot el que sentim; de tot el que, en definitiva volem fer i farem”.

El candidat republicà va voler resumir l’èxit de la conferència amb una sola paraula: “Grà-
cies!”. Alginet, emocionat, va expressar: “Gràcies a les persones que ens vau acom-
panyar. No només pel caliu; no només pels ànims i el suport. Gràcies per aju-
dar-nos a definir l’horitzó de futur del poble que estimem”.

Joan Alginet va afegir: “És així com l’equip de Més Deltebre-Esquerra Republicana 
està disposat a enfrontar tots i cadascun dels reptes que té el municipi, i també 
aquells que puguen sorgir. Sempre amb la col·laboració de tots i totes, escoltant 
les propostes de tothom i valorant conjuntament les possibilzitats de resolució 
que entre tots podem trobar”.

El Deltebre que farem ha significat un abans i un després en la projecció de la manera 
d’entendre el destí, però també el viatge; el tret de sortida d’un camí que, segons Alginet, 
“recorrerem junts, perquè així és com s’ha gestat el nostre projecte. Un projecte 
que just ara comença a caminar”.

CUP DELTEBRE




