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EDITORIAL

Benvolgut, benvolguda,

Deltebre està en ple moviment, amb activitat frenètica. Durant aquests 
darrers mesos, l’actualitat ha estat centrada en el POUM de Deltebre, 
el qual ha estat a exposició pública durant tres mesos, del 17 de juliol 
al 20 d’octubre, malgrat que la normativa estableix que, com a mínim, 
ha d’estar 1 mes en exposició pública. 

En tot cas, des de l’equip de govern tenim la voluntat de fomentar la 
participació de la ciutadania en aquells assumptes estratègics que ens 
ajuden a dibuixar el Deltebre del futur. Per aquest motiu, des del primer 
moment vam tenir clar que havíem de facilitar la participació dels veïns 
i veïnes i confeccionar, d’aquesta manera, un document de POUM que 
sigués inclusiu i donés resposta a les problemàtiques urbanístiques de 
la ciutadania. 

Nosaltres sempre hem defensat que aquest és un document pensat 
amb la ciutadania i amb els petits propietaris que volen construir una 
casa per als seus familiars. En cap cas, hem volgut elaborar un docu-
ment amb grans expectatives que només ajudés a poques persones. 
És per aquest motiu que, segurament, aquest document sols ha tingut 
410 al·legacions. Un èxit si tenim en compte que el POUM fallit del 
2007 va rebre més de 6.200 al·legacions.

Ara, totes les al·legacions s’han tramès al departament de Territori i 
Sostenibilitat, els encarregats de la redacció del document a causa de 
la singularitat urbana del nostre municipi, i a partir de la seva proposta, 
donarem resposta a les al·legacions presentades i treballarem perquè 
s’incloguin al document urbanístic, sempre que s’atenguin a la pròpia 
legalitat. Es tracta d’un procés i un repte il·lusionant, ja que estem par-
lant de resoldre els problemes del present i de donar forma al Deltebre 
del futur a partir del POUM presentat i de les aportacions de la ciuta-
dania en la fase d’exposició pública. 

De tota manera, Deltebre no només és el POUM. A hores d’ara, ja 
podem anunciar la rebaixa de 15 € de la taxa d’escombraries gràcies 
al nou servei de recollida d’escombraries i al nou servei d’Imatge de 
Poble. A partir d’ara, tindrem un millor servei a un menor cost, de ma-
nera que si seguim amb la mateixa gestió a l’Ajuntament, l’any 2020 
podrem tornar a rebaixar la taxa d’escombraries.

Durant aquestes darreres setmanes s’han finalitzat les obres del Cen-
tre Fluvial del Delta, el qual s’inaugurarà en breu, i també s’han iniciat 
les obres d’urbanització del carrer Emperador Carles V i del carrer 
Cambra. Alhora, a curt termini es preveu l’inici del Forn de l’Obra.

Atentament,
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Segueix-nos! 

_www.deltebre.cat

Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre



L’ENTREVISTA

Ja gairebé al final de la legislatura després de quasi quatre anys com 
a tinent d’alcalde d’Afers Interns i Institucionals de l’Ajuntament de 
Deltebre, com resumiries l’experiència?
Estar al capdavant d’una administració local com l’Ajuntament com-
porta dedicar-te al servei públic les 24 hores del dia dels 365 dies de 
l’any. De tota manera, com bé anem dient des d’un principi, treballem 
incansablement per assolir l’objectiu d’enlairar Deltebre i, per aconse-
guir-ho, dedicarem les hores que faci falta. 

Des de l’àrea que gestiones, com es pot dur endavant aquest ob-
jectiu d’enlairar Deltebre? 
Duent a terme una gestió acurada dels recursos econòmics de l’Ajun-
tament de Deltebre. Per exemple, actualment l’Ajuntament presenta la 
ràtio d’endeutament més baixa de la seva història. Això és fàcil de dir, 
i moltes vegades passa desapercebut, però a la vegada és una tasca 
molt difícil d’aconseguir tenint en compte que un Ajuntament no és 
com una empresa privada on les despeses i els ingressos es destinen 
en benefici de l’empresa, sinó que, en aquest cas, la gestió econòmica 
ha d’anar enfocada a accions en benefici de la població sense parar 
l’activitat interna de l’Ajuntament. 
 
Aquesta dada defineix molt bé com treballem des de l’equip de govern 
fer valdre els diners de la ciutadania, ja que al final aquests surten dels 
impostos de tots i totes. De fet, des de la nostra arribada a l’Ajunta-
ment de Deltebre hem aconseguit rebaixar el deute a més de la meitat. 

Tens algun exemple més?
Un altre podria ser el període de pagament als proveïdors. Avui dia, i 
de mitjana, una factura es paga a dos dies a partir de la seva aprovació 
a la Junta de Govern Local. No sé si la gent ho recordarà, però hi havia 
èpoques en què l’Ajuntament de Deltebre pagava un any després de 
la realització del servei! Això amb la nostra gestió és impensable, ja 
que estem professionalitzant totes les estructures per donar un millor 
servei a la ciutadania en tots els sentits.
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Tinent d’alcalde d’Afers Interns 
i Institucionals

Aquesta gestió acurada dels diners, com té repercussió en el dia 
a dia de la ciutadania?
Deixant de banda el pagament als proveïdors, que ja repercuteix a 
moltes empreses i autònoms, la gestió acurada dels recursos econò- 
mics a l’Ajuntament de Deltebre ens permet treballar per millorar el 
dia a dia de la ciutadania. Per exemple, som el primer govern que 
crea ajudes per a les famílies que més ho necessiten. Alhora, en 
només tres anys ja hem complert amb gran part del programa de 
govern. Això és a causa de la mateixa gestió i de pagar el preu just 
per les accions que realitzem, sense cap alça de preu injustificada.

La modernització de l’administració i la transparència és sempre 
un repte per als ajuntaments…
Nosaltres sempre hem dit que hem d’obrir les portes i finestres de 
l’Ajuntament de Deltebre. Per això, des del primer moment, estem 
aplicant totes aquelles accions que ens ajuden a ser més propers a 
la ciutadania i que donen cobertura al nostre programa electoral. En 
aquesta línia, per exemple, en entrar a governar a l’Ajuntament vam 
realitzar l’auditoria i, a hores d’ara, estem treballant per regularitzar o 
finalitzar tots aquells expedients que suposen un perjudici per al mu-
nicipi o bé per a la ciutadania. Alguns d’ells ja s’han regularitzat i han 
suposat un gran estalvi econòmic per al consistori.
 
Paral·lelament, i també com a exemple, hem posat en marxa el portal 
de transparència amb el qual els ciutadans poden consultar informa-
ció des de casa que abans era impensable que hi tinguessin accés: 
facturació a les empreses, sous dels treballadors, subvencions ator-
gades a les entitats, etc. D’altra banda, també estem treballant en un 
projecte de dades obertes que ens permetrà esdevenir una adminis-
tració pionera en l’àmbit de la consulta i accés de dades del munici-
pi per part de la ciutadania. El presentarem durant l’últim trimestre 
d’aquest any. 

Kilian Franch i Arques “Gràcies a una gestió acurada, 
l’Ajuntament presenta la ràtio 
d’endeutament més baixa 
de la seva història.”



Per a la realització dels projectes de l’Ajuntament de Deltebre, 
s’entén que les relacions institucionals han de ser un dels factors 
importants per aconseguir, per exemple, finançament…
Gran part de les actuacions que estem realitzant es fan gràcies a les 
gestions que realitza l’Alcalde de Deltebre amb les diferents adminis-
tracions. Una dada mostra l’evidència d’aquest fet: en tres anys s’ha 
signat el llibre d’Honor de l’Ajuntament de Deltebre gairebé les matei-
xes vegades que durant els seus 38 anys anteriors. Això vol dir que 
l’activitat és frenètica i que no descasem, tot amb la finalitat de què la 
ciutadania pugui disposar dels millors serveis possibles. 
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facebook.com/kilian.francharques
1.728 AMICS

kilianfranch 
1.064 seguidors

kilian.franch@deltebre.cat

El Perfil
Enginyer Tècnic Industrial, Kilian va treballar durant diversos anys en 
el sector de les companyies elèctriques, en despatxos d’enginyeria 
portant a terme la redacció de projectes i direccions d’obra. A la darre-
ra legislatura (2011-2015), va exercir com a gerent del Consell Comar-
cal del Baix Ebre. Actualment, Kilian combina la seva vida familiar amb 
la tasca pública, sent tinent d’alcalde d’Afers Interns i Institucionals 
de l’Ajuntament de Deltebre, així com president comarcal del Partit 
Demòcrata (PDeCAT), conseller d’EbreTerra, portaveu del grup co-
marcal del (PDeCAT) al Consell Comarcal del Baix Ebre i membre del 
consell d’administració del Consorci d’Aigües de Tarragona.

Més a prop
Quin és el projecte més ambiciós i de major èxit que has desen-
volupat a la teva vida?
Crear una família.

A què t’agrada dedicar el teu temps lliure?
A la meva família, els animals, el camp i la natura.

Ens recomanes una sortida pel Delta?
Sí, i tant. En podria recomanar moltes, però una que m’agrada molt és 
passejar amb cavall per la Badia del Fangar i allí agafar una barca per 
anar fins a les muscleres.

Un llibre, una pel·lícula i una cançó
Un llibre, El cerebro femenino. Una pel·lícula, Hachiko, la història real 
d’un gos. Una cançó, Camins, de Sopa de Cabra.

Més enllà de la gestió interna, també ets responsable d’altres àre-
es d’actuació com ara la planificació territorial, on el POUM ha 
esdevingut el projecte estrella.
El POUM és una eina imprescindible no només per fer avançar el muni-
cipi, sinó també per solucionar els problemes urbanístics de la ciutada-
nia. De fet, el seu objectiu principal és aquest i per aquest motiu, junta-
ment amb els tècnics corresponents, vam realitzar un treball de camp, 
carrer per carrer, durant més d’un any de durada. Entenc que aquest 
treball ha estat reconegut per l’oposició una vegada vam rebre l’aprova-
ció del CE - Socialistes per Deltebre, ERC, PP i l’abstenció de la CUP. 

@KArques
558 SEGUIDORS

Kilian Franch Arques
361 contactes

“En només tres anys ja hem complert amb 
gran part del programa de govern.”

Kilian Franch, tinent 
d’Alcalde d’Afers Interns 
i Institucionals
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El POUM, en marxa

TEMA DESTACAT

L’exposició pública del POUM es 
tanca amb 410 al·legacions i més de 
4.500 consultes

El govern de l’Ajuntament de Deltebre ha presentat els resultats del 
període d’exposició pública del POUM, amb un total de 410 al·legaci-
ons, una xifra molt inferior si es compara amb les 6.217 al·legacions 
presentades en el POUM fallit del 2017. El projecte ha estat exposat 
durant tres mesos, del 17 de juliol al 20 d’octubre.

Pel que fa a les al·legacions, tot i que el contingut d’algunes està re-
petit i alguns titulars n’han presentat diverses, aquestes s’han com-
putat en al·legacions diferents. Totes les al·legacions es trametran al 
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
encarregat de la redacció del POUM, per analitzar-les i valorar-les. 
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “una vegada amb 
aquest procés finalitzat, donarem resposta als veïns i veïnes que ens 
han presentat el seu suggeriment”. Tanmateix, no s’ha marcat una 
data estimada de resposta ni tampoc una data d’aprovació final del 
POUM una vegada s’hagin valorat totes les al·legacions.

Un POUM amb participació ciutadana

Soler ha remarcat el procés de participació ciutadana en la confecció 
del POUM. Prèviament al moment de la seva redacció, van participar 
al voltant de 400 persones i les aportacions de la ciutadania s’han 
inclòs, en la mesura del possible atenent a la legalitat urbanística, al 
redactat inicial del POUM. Entre aquestes accions, destaquen les reu-
nions per sectors i nuclis, enquestes, suggeriments web, atenció tele-
fònica i un estand a DeltaFira. 

Més enllà d’aquest procés, i en la línia d’elaborar un document més 
inclusiu i facilitar la participació de la ciutadania, des del govern muni-

cipal també es va allargar el període d’exposició pública del planeja-
ment urbanístic. La normativa dicta que el termini d’exposició ha de 
ser, generalment, de 30 dies. No obstant això, des de l’inici, el govern 
municipal va optar per allargar aquesta exposició a un total de tres me-
sos. A tot això se li ha d’afegir les diferents reunions que s’han realitzat 
amb sectors, nuclis i zones d’actuacions específiques. 

Per a l’alcalde, aquesta és una mostra més de “la clara voluntat del 
govern municipal de presentar un planejament urbanístic que compti 
amb les aportacions de la ciutadania i amb l’aposta decidida de fer 
participar els veïns i veïnes en tots aquells assumptes estratègics que 
ajuden a dibuixar el Deltebre del futur”. En total, durant aquests tres 
mesos, s’han efectuat més de 4.500 consultes a l’Oficina d’Atenció 
del POUM i s’han invertit 1.900 hores en atenció ciutadana per part de 
l’equip tècnic i govern municipal. 

A banda del propi treball de camp i de la participació ciutadana, el 
govern municipal també s’ha reunit diferents vegades amb els grups 
municipals a l’oposició i els tècnics locals, fos col·lectivament o indivi-
dualment, per tractar el nou planejament urbanístic i per atendre els 
suggeriments proposats per millorar la proposta de POUM. 

“Aquest nombre d’al·legacions és resultat de 
confeccionar un POUM, carrer per carrer, durant 
dos anys, per detectar i solucionar els problemes 
urbanístics de la ciutadania i per dibuixar el Deltebre 
futur dels propers 30 anys.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre
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Així mateix, també es vol dotar al municipi d’una àmplia xarxa d’es-
pais verds i d’equipaments públics per crear punts de trobada entre 
la ciutadania, així com millorar la gestió urbanística de les noves 
zones de la trama urbana, i definir els límits de les àrees urbanes 
fent valdre la història del municipi, un paisatge verd i la façana flu-
vial. 

Un POUM de cost zero per 
a l’Ajuntament 

Cal recordar que aquest POUM ha estat redactat pel departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de manera que 
no ha suposat cap cost per a l’Ajuntament de Deltebre. Un estalvi per 
a la hisenda municipal que supera els 400.000 € si tenim en compte el 
pressupost de redacció del POUM fallit de 2007. 

El POUM és un document que 
s’ha treballat durant dos anys? 
Per a la seva confecció, s’ha fet un ampli treball de camp, carrer per 
carrer, així com un procés de participació ciutadana amb diferents 
eines per facilitar que la ciutadania pogués opinar sobre el Deltebre 
del futur.

Sabies que…Característiques del POUM per al 
Deltebre del futur

Més enllà del microurbanisme, és a dir, solucionar els problemes ur-
banístics de la ciutadania, el POUM de Deltebre també s’ha elaborat 
en diferents eixos, com el del desenvolupament social i econòmic de 
Deltebre remarcant la condició de capitalitat del Delta de l’Ebre. Així, 
s’aposta per enfortir, en criteris de sostenibilitat, totes aquelles zones 
que permetin l’impuls econòmic del municipi, com ara el polígon indus-
trial, el port de Deltebre, el nucli de Riumar i també els terrenys ubicats 
sota el pont Lo Passador. 

L’exposició pública del POUM 
s’ha allargat dos mesos més? 
La normativa estableix que l’exposició pública ha de ser, general-
ment, d’un mes. No obstant això, el govern municipal ha allargat 
l’exposició durant dos mesos més per facilitar la participació ciuta-
dana i un procés més inclusiu.

El POUM no estableix els costos 
d’urbanització?
Les fitxes econòmiques que acompanyen el POUM són un exem-
ple, però no esdevenen una norma a seguir. De fet, actualment 
l’Ajuntament de Deltebre està urbanitzant carrers amb un preu molt 
inferior al marcat per aquestes fitxes econòmiques. Per tant, igual 
com en les normes urbanístiques actuals de l’any 1995, el cost d’ur-
banització sempre va lligat directament a allò que els veïns i veïnes 
han decidit per al projecte; i depenent del projecte, aquest tindrà un 
cost o un altre. 

Preservar la identitat i l’estructura 
singular urbana del municipi

Un POUM amb 4 eixos:

Cercar les màximes solucions 
als problemes urbanístics de la 
ciutadania

Impulsar socialment i econòmicament 
Deltebre remarcant la condició de 
capitalitat del Delta de l’Ebre

Dotar el municipi d’una àmplia 
xarxa d’espais verds i d’equipaments 
públics per crear espais de trobada
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ACTUALITAT

S’inicien les obres del 
Complex Esportiu de Deltebre

Aquest mes de setembre va fer quatre anys del tancament del Com-
plex Esportiu Municipal, fet que va suposar deixar sense servei, d’un 
dia per a un altre, a tots els usuaris del recinte esportiu. Malgrat la 
seva clausura en la darrera legislatura, aquesta instal·lació ha estat 
sol·licitada constantment per part de la ciutadania de Deltebre, tal 
com es posava de manifest amb els pressupostos participatius que 
han marcat el full de ruta de l’actual govern municipal.

Per aquest motiu, i després de diferents mesos de treball per cercar 
la viabilitat econòmica del projecte i no posar en perill la hisenda 
municipal, el passat mes de juliol, es van iniciar les obres de reober-
tura del Complex Esportiu Municipal, les quals van rebre, pocs dies 
després, la visita de la portaveu i consellera de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, Elsa Artadi i Vila. 

La novetat? Reobertura de la piscina 
exterior
El projecte contempla la reobertura del pavelló esportiu, de la piscina 
interior, de les sales d’equipaments i, també, com a novetat, de la pis-
cina exterior, la qual és una instal·lació que porta tancada més de 15 
anys i que ha de permetre donar cobertura a tots els cursets d’estiu 
que es realitzen, així com facilitar el bany durant la temporada de calor 
a tots els veïns i veïnes del municipi. 

Les obres ascendeixen a gairebé 672.000 € i compten amb el suport
de la Diputació de Tarragona. Està previst que es finalitzin abans de finals 
d’any, tot i que no serà fins a l’any 2019 quan el Complex Esportiu obrirà 
les seves portes a la ciutadania. Val a dir, que tot i haver-se iniciat les 
obres amb l’acta notarial corresponent que certifica el mal estat de les ins-
tal·lacions, el desenllaç del complex entramat judicial segueix el seu curs.

“Des del govern municipal hem treballat i estem 
treballant incansablement per recuperar unes 
instal·lacions esportives que es van deixar perdre 
per part del govern anterior i que donaven servei a 
molts ciutadans i ciutadanes del municipi.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre
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Aprovació inicial del Pla 
Especial del Port de Deltebre

L’ampliació del port donarà resposta 
a les demandes de noves embarcacions
L’Ajuntament de Deltebre i Ports de la Generalitat de Catalunya projec-
ten l’ampliació del Port de Deltebre, l’únic port fluvial en tota Catalunya, 
en un projecte d’ampliació de l’actual superfície del port, tal com es va 
mostrar a la presentació pública que va tenir lloc el passat 27 de juliol. 

Entre els principals punts del Pla Especial del Port de Deltebre, cal des-
tacar l’augment dels amarratges a un total de 358 embarcacions. Així 
mateix, està prevista l’ampliació de la zona de serveis per a les em-
barcacions i la zona comercial i de lleure, en una aposta per impulsar 
l’economia del municipi, tal com senyalava l’alcalde de Deltebre, Lluís 
Soler: “L’ampliació del Port de Deltebre és una de les actuacions més 
rellevants que podem realitzar per impulsar l’economia del municipi i 
seguir ratificant la nostra condició de capitalitat del Delta de l’Ebre”.

Imatge de poble 
Des de l’inici del seu mandat, una de les prioritats de l’equip de govern 
s’ha concretat a millorar la imatge de poble a partir de totes aquelles 
accions relacionades amb l’augment de la neteja i el manteniment del 
municipi, com ara la neteja viària i de les zones verdes de Deltebre i 
del nucli de Riumar, la neteja i entubament de desaigües, el manteni-
ment de les instal·lacions esportives, l’adequació i millora de camins 
rurals i dels accessos en diversos punts del municipi, les tasques de 
neteja realitzades a les platges, i l’adequació de les rotondes.

Un port del segle XXI
Per la seva banda, el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gó-
mez i Comes, apuntava que “el Pla Especial del Port de Deltebre ha 
d’atendre la demanda d’amarradors nàutics i pesquers” i ha afegit que 
“amb aquesta eina convertirem el port fluvial de Deltebre en un motor 
econòmic de la zona, un port del segle XXI, respectant el medi ambient 
i l’entorn tan privilegiat com ho és el Delta de l’Ebre”.

Actualment, el port té capacitat per a 163 embarcacions (146 esportives 
i 17 de pesca). Amb la futura ampliació, l’oferta augmentarà fins a 358 
embarcacions (321 esportives i 37 de pesca). El pla també preveu una 
ampliació considerable de la zona de serveis destinada a la reparació i 
manteniment de les embarcacions, passant així dels actuals 900 m2 a 
4.300 m2. Les millores també es podran veure en la creació d’un espai 
de 3.400 m2 destinat a esports nàutics, així com la construcció de l’edifici 
de Capitania i una llotja. Finalment, també es preveu una zona reserva-
da per a usos terciaris complementaris a les activitats portuàries, com és 
el cas dels serveis relacionats amb la restauració, el comerç, etc.

S’espera que el projecte, aprovat ara inicialment, s’aprovi de forma de-
finitiva durant el primer semestre del 2019. Serà a partir de llavors quan 
es podran iniciar els tràmits corresponents per al seu desenvolupament. 
Tant els representants de la Confraria de Pescadors de Sant Joan com 
els del Club Nàutic de Riumar han valorat positivament la futura amplia-
ció del Port de Deltebre, ja que permetrà enfortir tots dos sectors.

Duplicada la partida de 
Mobilitat Urbana i Imatge 
de Poble
L’Ajuntament de Deltebre destinarà quasi 140.000 € a la millora de la 
senyalització, l’eliminació de les barreres arquitectòniques i l’adequa-
ció de les vies públiques del municipi. Amb aquest pressupost, aprovat 
en la sessió plenària de juny, pràcticament es duplica la partida pres-
supostària destinada a la Mobilitat Urbana i Imatge de Poble.

L’objectiu de l’augment pressupostari se centra a realitzar un pla de xoc 
que permeti dur a terme totes aquelles actuacions necessàries per enfor-
tir la imatge de poble del municipi, tal com explicava l’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, qui també va apuntar que “aquest augment de la partida per-
metrà començar a eliminar les barreres arquitectòniques que actualment 
hi ha al municipi, repintar els passos de zebra i millorar la senyalització”. 
Les millores es van començar a executar al Barracot a finals de juny i es 
continuaran en altres espais del municipi fins a finals d’any, moment en 
què es preveu que finalitzen totes les tasques d’adequació.
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L’Ajuntament i FEPROMODEL 
reclamen mesures per 
atenuar els efectes de la 
mort del musclo

L’Ajuntament de Deltebre i la Federació de Productors de Mol·lusc 
del Delta de l’Ebre (FEPROMODEL) han presentat una moció per 
constatar les greus conseqüències que està patint el sector aqüícola 
a causa de la constant inacció pública envers la regressió, la manca 
d’una adequada gestió de l’aigua i la perjudicial expansió del cranc 
blau. 

La moció, presentada al plenari del passat 12 de setembre, sol·licita 
una dotació econòmica d’1.000.000 € en els futurs pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per reduir els greuges econòmics provocats 
per la mort del musclo comercial d’aquesta temporada i de la cria per 
a l’any vinent. De fet, la moció va més enllà de l’exigència econòmica i 
remarca la necessitat d’un pla d’acció urgent i periodicitat per a la pre-
servació del sector aqüícola al departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, se li 
requereix al mateix departament la creació d’una taula de treball que 
inclogui els agents i organismes afectats amb l’objectiu d’engegar les 
accions necessàries i garantir la pervivència del sector. 

Finalment, la moció també demana un pla d’acció integral contra la re-
gressió que inclogui el dragatge de la bocana del riu Ebre, de la Badia 
del Fangar i de la Badia dels Alfacs per promoure l’òptima gestió en 
la circulació de l’aigua. I també se sol·licita les autoritzacions corres-
ponents per a la captura i comercialització del cranc blau per reduir el 
greuge que suposa la seva propagació. En cas que sigui aprovada, els 
acords de la moció es trametran al Parlament de Catalunya, al Con-
grés dels Diputats, al Senat i també als eurodiputats catalans.

Repercussió econòmica de 
7.000.000 €
Soler va remarcar la rellevància del sector aqüícola al territori, un sector 
amb una repercussió econòmica de més de 7.000.000 € i que genera 
1.000 llocs de treball directes i indirectes, motiu pel qual va afirmar que 
“totes les administracions han de tenir en compte que no estem parlant 
d’un sector qualsevol”. Per la seva banda, Miquel Carles manifestava 
que “mentre en altres països ja s’ha actuat, al Delta de l’Ebre seguim 
patint la constant inacció pública vers a aquesta qüestió”.

Les obres d’urbanització 
del carrer Emperador Carles V 
en ple funcionament
A finals de setembre, l’Ajuntament de Deltebre va iniciar les obres d’ur-
banització del carrer Emperador Carles V, un dels carrers més dete-
riorats del nucli urbà de Deltebre, tal com va manifestar l’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler, en la visita a les obres.

Els treballs d’urbanització, que es preveu que finalitzin a finals d’aquest 
mateix any, inclouen la renovació del paviment amb un gruix de cinc 
centímetres, el soterrament dels desaigües i els regs, la realització de 
voreres en línia amb el paviment i la renovació de la xarxa d’aigua po-
table. Pel que fa al cost de les obres, finalment la xifra s’ha reduït en un 
12%, passant, així, d’un cost inicial de 230.000 € a un cost d’execució 
de 188.760 €.

Els resultats de la participació 
ciutadana 
Tal com va explicar Soler: “Com a govern municipal, no hem volgut 
imposar la decisió sobre si s’havia d’arranjar el carrer i, per això, hem 
cercat el màxim consens possible amb els propietaris”. L’Emperador 
Carles V és la primera de sis vies que s’urbanitzaran durant els prò-
xims mesos i totes elles hauran comptat amb un procés de participa-
ció ciutadana per donar la possibilitat als veïns i veïnes de decidir si 
volien efectuar les obres.

En els casos afirmatius, també s’havia de triar quina de les tres pro-
postes de projecte presentades es considerava més adequada. L’im-
port de cada proposta era diferent, de manera que també variava 
l’aportació que havia de realitzar el propietari per complementar la 
de l’Ajuntament de Deltebre. La resta de carrers que s’arranjaran són 
Sapinya, Antoni Gaudí, Cambra, Verge Montserrat i García Lorca.

“Des de l’Ajuntament hem elaborat més de 25 
projectes per arranjar els carrers del municipi.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre
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Adquisició de nous 
totterrenys per als treballs 
d’Imatge de Poble
L’Ajuntament de Deltebre ha adquirit tres nous totterrenys destinats a 
les tasques d’Imatge de Poble. Els tres vehicles han suposat un cost 
global de 9.700 €, una oportunitat de mercat a partir d’una subhasta 
de l’Agència Catalana de l’Aigua.

El valor real al mercat d’aquests automòbils de segona mà se situa al 
voltant dels 27.000 €, i dels 73.500 € en el cas que siguin d’estrena. 
D’aquesta manera, l’Ajuntament ha aconseguit un estalvi de 17.500 €, 
en el primer cas, i de 64.000 €, en el segon cas. Un exemple de ges-
tió acurada que explica que, ara per ara, el consistori presenti la ràtio 
d’endeutament més baixa de la seva història.

Tancament dels edificis 
en mal estat
Aquest darrer any i mig, des de l’Ajuntament de Deltebre s’ha impul-
sat el tancament dels edificis que estan en mal estat i no projecten la 
imatge de poble adequada. En aquest sentit, s’han tapiat més de dotze 
edificis, com és el cas de l’edifici que podeu copsar a la fotografia que 
il·lustra aquesta notícia.

Des de l’Ajuntament de Deltebre es realitza una tasca constant de 
seguiment amb l’objectiu, de què a poc a poc, es tanquin tots els edi-
ficis malgrat la dificultat, en certs casos, de trobar els propietaris de la 
construcció. De tota manera, una vegada es tramita l’expedient i es 
localitza al propietari, es tarda al voltant de quatre mesos per a l’inici 
dels treballs de tancament de l’immoble corresponent.

Controls de sonometria 
i velocitat
Durant aquestes darreres setmanes, s’han intensificat els controls de 
sonometria i de velocitat en diferents zones del municipi de Deltebre. 
Aquests controls s’efectuen amb un doble objectiu: millorar la mobilitat 
i seguretat del municipi, i evitar un dels sorolls més molestos per a la 
ciutadania, tal com es manifesta de manera reiterada. 

Els controls se seguiran realitzant amb periodicitat per assolir el com-
pliment dels objectius esmentats i gaudir d’un municipi més segur per 
a tots els veïns i veïnes.
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El Centre Fluvial del Delta 
completa el catàleg 
d’equipaments de Deltebre

REPORTATGES

Deltebre disposarà aquest mes d’octubre d’un nou espai ubicat al 
pont Lo Passador que permetrà donar cobertura a fires temàtiques, 
actuacions de teatre, concerts, conferències, xerrades i qualsevol al-
tra activitat que es pugui realitzar en un equipament amb capacitat per 
a 350 persones assegudes i 700 persones dempeus. 

Aquest espai neix per completar els equipaments de l’Ajuntament de 
Deltebre i, de fet, va ser una de les opcions més votades en els pres-
supostos participatius que marquen el rumb de les accions de l’ac-
tual govern municipal. A hores d’ara, el municipi no disposava d’un 
equipament amb aquestes característiques i, per tant, la seva posada 
en marxa esdevenia essencial per a la realització de certs esdeveni-
ments que, actualment, no tenien lloc on celebrar-se. 

Més enllà del seu propi funcionament, aquest equipament també es-
devindrà una eina per projectar un espai, al centre neuràlgic del Delta 
de l’Ebre, que permeti obrir el municipi al riu. De fet, és el primer es-
glaó d’un projecte que en les seves diferents fases ha d’ajudar a dina-
mitzar una zona que, per a l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha estat 
“permanentment infrautilitzada malgrat que és un espai estratègic per 
al desenvolupament del municipi des del punt de vista turístic si tenim 
en compte la seva posició neuràlgica al cor del Delta de l’Ebre”.

El nou equipament, ubicat als 
baixos del pont Lo Passador, 
albergarà de manera transitòria 
funcions d’auditori.

“El Centre Fluvial del Delta ha d’esdevenir el punt 
de confluència de totes aquelles activitats que 
ajuden a projectar el turisme actiu, cultural 
i gastronòmic.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre

D’aquesta manera, el Centre Fluvial del Delta és la primera peça 
de l’engranatge del Parc Fluvial de Deltebre, el qual, a mitjà termini, 
constarà també d’un espai obert amb la restauració de la barcassa 
del transbordador com a escenari d’un amfiteatre, un embarcador 
fluvial, i la projecció d’una zona hotelera, de restauració i d’oci. 
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Un ampli catàleg d’equipaments 
al servei de la ciutadania

En el marc de les infraestructures municipals, des del go-
vern municipal s’ha treballat en aquests darrers anys per 
dotar el municipi de tots aquells equipaments necessaris 
per ratificar la capitalitat del Delta de l’Ebre tot aprofitant 
aquells equipaments que o bé estaven en desús o bé es-
taven infrautilitzats. Des de l’Ajuntament també es treballa 
per millorar els equipaments de les entitats municipals, ja 
que aquestes són el motor actiu del municipi. Així, a banda 
d’adequar les mateixes instal·lacions, també s’està dotant 
de nous equipaments a les entitats que ho sol·liciten.

Biblioteca Delta de l’Ebre

Atès a la manca d’espai de l’antiga biblioteca i aprofitant una subven-
ció econòmica del departament de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya que finalitzava el 2015, finalment, i per qüestions pressupostàries, 
la nova biblioteca es va adaptar al Centre Cívic, convertint-se en un 
centre cultural amb un fons d’arxiu de més de 37.000 materials, sales 
de reunions, espais de treball, aules d’informàtica, etc. 

Escola de Música Municipal 

Després d’anys d’intents sense gaire fortuna ni eficiència, el 2017, es 
van obrir les portes de l’Escola de Música Municipal “l’Espiga d’Or”. 
Gràcies a aquest espai, ubicat a l’Escola Bressol, la ciutadania de Del-
tebre pot gaudir d’un ensenyament de música de qualitat, així com 
l’escola pot optar a noves subvencions per millorar el mateix equipa-
ment o material necessari.  

Espai de Serveis Socials 

La ciutadania de Deltebre es mereix la millor atenció pos-
sible i, per aquest motiu, es va reubicar l’espai de serveis 
socials per millorar el servei que es rebia per part de les 
professionals. Amb aquest nou equipament, es pot realitzar 
atenció individual i discreta a tots els usuaris que, dia a dia, 
fan ús del servei.

Espai Puntual 

Punt de trobada i espai dinamitzador del conjunt del teixit associa-
tiu del municipi, on es poden realitzar xerrades, cursos i conferències 
amb un aforament d’unes 100 persones. La sala s’ha adequat amb un 
equip fix de megafonia, pantalla, projector, connexió a Internet i crea-
ció d’accessos per a persones amb mobilitat reduïda.

Espai Assistencial Dr. Joan Santigosa 

En aquest espai, s’ubiquen serveis relacionats amb l’atenció de totes 
aquelles persones que necessiten certes cures mèdiques i atencions 
especials, com el servei de rehabilitació i els serveis oferts per la Fe-
deració d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre. També acull la nova 
base d’ambulàncies. L’oferta de tots aquests serveis, ha ajudat a evitar 
que els pacients s’hagin de desplaçar fins a altres municipis.
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Riumar com a eix de 
dinamització econòmica 
del municipi

La substitució de la globalitat de les passarel·les d’accés a la platja de 
Riumar ha estat una realitat aquest estiu després d’anys de demandes 
per part del sector turístic i de la ciutadania a causa del mal estat de les 
anteriors. D’aquesta manera, la renovació ha permès oferir uns acces-
sos de qualitat per dotar d’un millor servei a tots els banyistes.

Els treballs de finalització de les 
obres es concretarà durant el primer 
trimestre de 2019.

Més acció pública que mai al nucli 
de Riumar.

Des de l’inici de la legislatura, un dels punts clau en el full de ruta del 
govern municipal ha estat realitzar totes les actuacions necessàries 
per dinamitzar el nucli de Riumar. Disposar de millors equipaments 
municipals, oferir un millor servei tant als ciutadans com als visitants 
i tenir una platja en plenes condicions, són exemples dels objectius 
assolits a l’hora de materialitzar l’aposta concreta per canviar la imatge 
de Riumar i impulsar l’economia del municipi.

Principals accions realitzades

Les obres les va executar el Ministeri de Medi Ambient, amb una dota-
ció econòmica de gairebé 1.000.000 €, a partir de les gestions realit-
zades per l’actual govern municipal de l’Ajuntament de Deltebre, junta-
ment amb el vicepresident del Consell de Riumar, Joan Bertomeu. Amb 
aquesta actuació, la platja de Riumar s’ha consolidat com una platja de 
referència tant a les Terres de l’Ebre com a Catalunya.

Recuperació de la bandera blava

Riumar ha tornat a onejar la bandera blava, fet que ha estat possible 
gràcies a totes les millores i novetats realitzades a la platja. Aquest 
és el segon any consecutiu que Riumar gaudeix de bandera blava, 
després d’haver estat tres anys sense onejar-la. Cal recordar que la 
bandera blava és un distintiu de qualitat atorgat per la Fundació Eu-
ropea d’Educació Ambiental en reconeixement de la prestació òptima 
de serveis i seguretat, la qualitat de l’aigua i la gestió ambiental de la 
platja. El 8,5% de les platges de Catalunya es concentra a la costa de 
Deltebre, on també es troben les platges verges de la Bassa d’Arena, 
de la Marquesa i la del Fangar.

Riumar finalitzarà les obres de la tercera i última fase durant el primer 
trimestre del 2019 amb una intervenció integral que haurà consistit a 
substituir la xarxa d’aigua potable, canviar les canonades, construir 
una xarxa d’aigües pluvials, millorar la zona de passeig i de vianants, 
instal·lar nou mobiliari urbà, plantar arbres i dignificar les zones verdes. 

Renovació de les passarel·les d’accés 
a la platja

Adequació integral del nucli 
de Riumar
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Una vegada conclosa aquesta actuació, s’haurà complert amb una de 
les actuacions que des de l’equip de govern sempre s’ha considerat 
més necessària per impulsar el turisme a Deltebre i enfortir el nucli de 
Riumar.

Enguany, la qualitat estival de Riumar no només s’ha vist beneficiada 
per la recuperació de la bandera blava, sinó que també hi ha tingut 
molt a veure la creació d’un nou parc infantil i una zona de pícnic. El 
parc ha estat dissenyat per satisfer les necessitats recreatives dels 
infants d’entre un i quatre anys. Per la seva banda, a la renovada zona 
de pícnic s’ha instal·lat una pèrgola per evitar els rajos de sol i també 
s’ha dut a terme la corresponent adequació de les taules. Així mateix, 
s’ha restaurat tant el mirador de la platja de Riumar com el mirador de 
la desembocadura.

Un any més, l’Ajuntament de Deltebre ha treballat en un complet progra-
ma d’activitats amb una àmplia oferta artística, cultural, esportiva i gastro-
nòmica per dinamitzar l’estiu al nucli de Riumar. Entre les activitats més 
destacades de l’agenda d’estiu de Riumar, cal senyalar els concerts a la 
Plaça Europa, on s’ha pogut gaudir de la música d’Èric Vinaixa, Montse 
Castellà i For the Freshly People; d’activitats esportives a la platja, com 
ara la cursa de paddle surf o el torneig de tennis, de caminades nocturnes 
i del campionat de pesca; de la Diada del Musclo; de la Festa Jove; de nits 
de ball; de sopars populars, i del mercat de tots els dissabtes.

Dins de l’oferta cultural, despunta una nova edició de les apostes més 
representatives i un imprescindible de l’estiu, la nit d’Òpera a la platja. 
També destaca l’inaugurat Circuit “Deltebre, atracció natural” del Fes-
tival Deltebre Dansa, pel qual les arts escèniques es van deixar veure 
al nucli de Riumar amb diferents propostes.

Mercat a Riumar

Durant  tots els dissabtes d’estiu, múltiples parades han omplert el Pas- 

seig Marítim. Aquest fet ha permès apropar als veïns i veïnes del nucli 
de Riumar i als turistes una àmplia i variada oferta comercial sense 
haver de realitzar desplaçaments, proposta per part del govern munici-
pal que ha tingut una bona resposta per part de la ciutadania. Una de 
les singularitats del Mercat a Riumar radica en el fet de ser un mercat 
setmanal instal·lat vora la platja, en un entorn natural privilegiat a tocar 
de la desembocadura del riu Ebre.

Aquest estiu, Riumar no només ha recuperat la bandera blava, sinó 
que també ha presentat diferents novetats que han ajudat a millorar la 
seva imatge. Entre aquestes novetats, s’hi troba la nova patrulla de la 
policia local que s’ha desplaçat amb bicicleta per Riumar amb l’objectiu 
de reforçar la seguretat ciutadana i fomentar el respecte pel medi ambi-
ent. D’altra banda, durant la temporada estiuenca, també s’ha estrenat 
un radar pedagògic per informar i conscienciar als conductors de la 
velocitat amb la qual circulen. Al mateix temps, s’ha enfortit la neteja de 
les platges, vies públiques i espais verds de Riumar amb la finalitat que 
els visitants i els veïns i veïnes puguin gaudir d’un nucli amb les millors 
condicions possibles d’imatge.
  

Constitució del Consell de Riumar 
i altres equipaments imprescindibles

Una altra de les accions més importants durant aquesta legislatura, 
ha estat la posada en funcionament del Consell de Riumar, el que ha 
permès assolir un doble objectiu: la creació d’un òrgan de desconcen-
tració municipal i la recuperació d’un immoble municipal que estava 
sent aprofitat per una empresa privada que no aportava cap mena de 
contraprestació econòmica a favor de l’Ajuntament. Així mateix, durant 
aquests anys, Riumar també ha lluït dos equipaments municipals nous: 
un Espai d’Atenció Ciutadana i un Punt d’Informació Turística.

Nou parc infantil i àrea de pícnic

Programa d’estiu

Més seguretat i neteja
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Evolució de les Festes 
de l’Arròs: Quines novetats 
han arribat amb l’actual 
govern municipal?

“Seria impossible seguir realitzant les Festes 
de l’Arròs, una de les festes referents del 
territori, sense la implicació de totes les
entitats participants.”

Lluís Soler, 
Alcalde de Deltebre

Més de 3.500 persones assisteixen a 
la Festa de La Sega 2018.
Un dels principals èxits assolits ha 
estat el canvi d’ubicació a un espai 
públic.

El passat cap de setmana del 8 i 9 de setembre, a Deltebre es va cele-
brar una nova edició de La Sega. Les Festes de l’Arròs no només són 
un dels esdeveniments que millor reflecteixen les arrels i tradicions del 
municipi, sinó que també, gràcies a totes les novetats instaurades per 
l’actual govern municipal, s’han consolidat com un element de projec-
ció turística, de dinamització del teixit comercial de Deltebre i de gene-
ració d’orgull de pertinença. Fem un repàs dels principals avanços de 
les Festes de l’Arròs.

Les Festes de l’Arròs en 5 punts clau

Canvi d’ubicació

Una de les accions més rellevants de les Festes de l’Arròs ha estat el 
canvi d’ubicació com a objectiu de l’equip de govern de traslladar les 
festes d’un espai privat a un emplaçament públic i emblemàtic al Delta 
de l’Ebre. D’aquesta manera, l’Ajuntament ha aconseguit obrir als ve-
ïns i veïnes i als visitants les portes d’un dels espais de major interès i 
alhora més desconeguts del Delta de l’Ebre, la Finca de Bombita.

Ampliació de la programació

L’extensió de les Festes de l’Arròs ha estat una altra de les fortes 
apostes de l’actual govern. D’una banda, s’ha allargat la durada de la 
mateixa festa, passant així de celebrar-se només el diumenge a ocu-
par l’agenda del cap de setmana de Deltebre. Així, les activitats tradi-
cionals celebrades s’han complementat amb visites amb carro per la

Finca de Bombita, passejades amb barques de perxar, exposicions de 
motos clàssiques, etc. Cal assenyalar que en l’ample programa d’ac-
tivitats també ha tingut cabuda la nit. Durant aquests darrers anys, a 
les Festes de l’Arròs s’ha pogut gaudir de les actuacions musicals d’ar-
tistes del territori, com ara Quico el Célio, El Noi i el Mut de Ferreries, 
Montse Castellà i Joan Rovira, entre d’altres.

Promoció del producte local

El fet de canviar el tipus de restauració a un sistema de càtering ha 
comportat un doble benefici per al municipi, ja que no només ha per-
mès diversificar l’oferta gastronòmica, sinó que també ha sigut una 
gran iniciativa per fer partícips els restaurants del municipi i poder pro-
mocionar la gastronomia local entre els visitants.

Projecció territorial

L’equip de govern ha aconseguit la presència activa de consellers de 
la Generalitat, posant en valor entre els representants del país l’es-
sència, el contingut, la tradició i la cultura de Deltebre. Com a resultat 
d’aquest dinamisme institucional, en el marc de les Festes de l’Arròs 
s’ha tingut l’oportunitat de veure endinsar-se dins d’un arrossar al con-
seller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull i Andreu; al nou conse-
ller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i Valera, i a l’exconseller 
d’Empresa i Coneixement, Santi Vila i Vicente.

Preservació de l’essència i les tradicions

El govern municipal ha vist en les Festes de l’Arròs l’oportunitat de 
divulgar entre els més menuts les arts tradicionals de l’arròs per man-
tenir l’esperit d’aquesta activitat. Per aquest motiu, al juny es realitza 
una plantada escolar amb els alumnes de 6è de primària de les dife-
rents escoles del municipi. I cal recordar les demostracions de plantar i 
segar per part dels plantadors i segadors, sent aquest un atractiu únic 
entre els assistents a les Festes de l’Arròs.
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COMERÇ DE PROXIMITAT

Començarem pel principi de la història. Com va sorgir la idea de 
crear Espai Haruna?
La idea de crear Espai Haruna, va sorgir després d’uns tretze anys de 
contacte directe amb el món de la Naturopatia, les plantes, la gent i 
les seves necessitats i dels estudis corresponents en Fitoteràpia i Der-
mocosmètica. Els bons resultats que s’obtenien feien precipitar la idea 
d’establir un punt físic. Per això, Espai Haruna havia de ser una boti-
ga-centre on s’englobés tot el que durant tretze anys s’havia anat ges-
tant. A més, crear la cosmètica Bio de les Terres de l’Ebre també anava 
dins el sac i era imprescindible ubicar un punt de referència, i què millor 
que al cor del Delta de l’Ebre.

Quins productes i serveis poden trobar els usuaris en el teu establiment?
Tenim productes per a la cura de la pell, tant per als grans com per als 
petits; cremes facials; sèrum; gels de bany; cremes corporals; sabons… 
sense cap tipus de químic ni tòxic. Realitzem fórmules personalitzades, 
com xampús o cremes facials, per a aquells que necessiten un produc-
te natural específic. També tenim la secció FES-HO TU, on hi ha totes 
les matèries primeres perquè el client pugui realitzar els seus propis 
productes de cura i higiene a casa. Una de les nostres especialitats són 
les plantes medicinals i oferim servei d’assessorament Fitodietètic, al-
ternatives naturals a la medicina convencional, classes d’Hatha Ioga, vi-
sites amb naturòpates, tallers de Mindfulness, massatges… Finalment, 
disposem de l’Espai de Benestar, una sala que cedim a professionals 
que no tenen cap centre on desenvolupar les seves classes o altres 
activitats relacionades amb la nostra essència.

Sembla que el sèrum facial d’arròs està tenint una gran acollida. 
Quina és la clau de l’èxit d’aquest sèrum inspirat en els productes 
de les Terres de l’Ebre?
Els nostres clients ens expressen que per a ells l’èxit del sèrum està en 
què és un producte eficaç com mai altre havien provat, fàcil d’utilitzar, 
que ret, que no produeix efectes estranys i del qual s’obtenen resultats 
excel·lents, cosa que fa que es converteixi en un producte de tractament 
diari imprescindible. 

Per a nosaltres, la clau està en l’excel·lència, des de la idea fins a la 
seva materialització. El conjunt d’ingredients que el componen, el que 
siguin d’aquí, l’origen, el format, el laboratori, la certificació, el que pro-
vingui exclusivament de productes vegetals ecològics, sense perfums 
artificials ni cap tipus de conservant ni químic. Era la nostra premissa: 
havia de ser un producte totalment biològic, elaborat amb ingredients 
que poguessin tractar tota classe de pells. A banda de ser un elixir de 
bellesa, el sèrum és un producte molt universal idoni per a l’acne juve-
nil, cuperosi, èczemes, descamacions, pells delicades, és fotoprotector, 
aclareix les taques, estimula la formació natural del col·lagen, és se-
borregulador, unifica el to facial i dona un efecte de pell de porcellana. 
També està indicat per a aquelles persones que estan rebent tracta-
ments mèdics complexos i que no poden aplicar-se certs productes que 
continguin químics o altres.

Quina és la millor manera d’aplicar el sèrum per aconseguir els 
millors resultats possibles?
El sèrum té una textura gel, molt fresqueta que s’absorbeix fàcilment. 
Sempre recomano que, després de la neteja facial bàsica, s’apli-
qui una gota del sèrum amb l’aplicador. El millor moment és al matí, 
perquè durant el dia és quan més exposats estem als radicals lliu-
res i a la contaminació ambiental. Amb el sèrum el que fem és cre-
ar una barrera natural que ens ajuda a mantenir la pell unificada, 
protegida, radiant, sense sensació de pell grassa i amb la hidrata-
ció òptima necessària per ser saludable. Per a un tractament in-
tensiu d’una setmana, es pot aplicar al matí i abans d’anar a dormir.

Quins són els productes imprescindibles que hauríem de tenir per 
a una pell saludable?
Per a la cura facial, una neteja diària amb sabó facial natural o amb un 
hidrolat pur de planta, aplicar el sèrum i la crema facial posteriorment, 
i, un cop a la setmana, exfoliar-se molt suaument amb un producte de 
granulometria molt petit i específic per a la cara. Per a la cura corporal, 
netejar amb un sabó natural -jo recomano la pastilla de tota la vida, però 
feta amb una base de glicerina vegetal sempre!-, si no, també un gel de 
bany natural i, posteriorment, una hidratació corporal. Un cop a la set-
mana, és bo exfoliar la pell amb un guant de fibres vegetals suau o amb 
el producte específic també amb la granulometria adequada. 

A banda del sèrum facial d’arròs, quins altres productes estrella 
oferiu als vostres clients? 
Com a productes destacats en cura de la pell, us podria dir les cremes 
facials, que són un reflex del que serà la definitiva; són una delícia! Un 
altre producte que ens encanta és el sabó de carbó activat, que des-
intoxica i neteja la pell profundament, millorant espectacularment fins i 
tot les pells més problemàtiques. D’altra banda, estem treballant en la 
Cosmètica Bio de les Terres de l’Ebre, amb la qual volem crear territori 
a partir d’una línia de productes que tindrà uns 50 articles diferents, tots 
ells elaborats amb els ingredients de la zona.

Espai Haruna, ecobotiga 
i espai de benestar
El sèrum facial d’arròs ha arribat a Deltebre! N’heu sentit 
a parlar? El podeu trobar a Espai Haruna, al carrer Trin-
quet, 5, a Deltebre. Entrevistem a Marian Drago, propietà-
ria de l’establiment i creadora de la Cosmètica Bio de les 
Terres de l’Ebre.
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Ja fa més de deu anys que es dedica a l’Enginyeria de 
Telecomunicacions en l’àmbit internacional. Primer, en 
la multinacional General Electric, i, actualment des de 
Barcelona, en la reconeguda Siemens. Coneixem de més 
a prop al deltebrenc Hugo Arques, pregoner de la 41a 
edició de DeltaFira.

Actualment, ets un dels executius de la companyia Siemens. Però, 
com va començar tot aquest viatge? Tenies clar des del principi 
que et volies dedicar a l’Enginyeria de Telecomunicacions?
Sempre he tingut molt clar que volia fer una enginyeria, perquè des 
de molt petit sempre m’ha agradat saber el perquè de les coses. El 
fet de triar Enginyeria de Telecomunicacions va ser degut a un doble 
component: una carrera amb molt bona sortida laboral i el repte que 
suposava per la seva dificultat.

DeltaFira s’ha consolidat enguany amb èxit de participació gràci-
es a un programa d’activitats molt complet. Què vas pensar quan 
et van proposar fer el pregó?
La primera reacció va ser de sorpresa. Vaig pensar “i per què jo?”. La 
següent reacció va ser “i per què no?”. Si l’equip de govern ha pensat 
en mi, i si la meva experiència pot animar/ajudar a algú del poble a 
planificar el seu futur o a pensar en l’enginyeria com una opció laboral 
més, benvingut sigui.

Al pregó vas afirmar que “hem passat de ser la Catalunya insòlita 
a ser la Catalunya de moda”. Vas parlar d’il·lusió, d’un territori 
privilegiat i d’una gastronomia excepcional. Quin missatge remar-
caries als veïns en la construcció del Deltebre del futur?
Crec que de tot el meu discurs se’n desprèn una idea: ens hem de 
treure el complex d’inferioritat que tenim. Podem arribar tan lluny com 
ens marquem. Això sí, per a mi no existeix l’èxit sense esforç. Sovint, 
només veiem els resultats, però darrere dels èxits i de les coses ben 
fetes sempre hi ha molt de treball. Ha sigut tot aquest esforç el que 

EL PROTAGONISTA

Hugo Arques Aguiló
“Hem passat de ser la Catalunya 
insòlita a ser la Catalunya de moda.”

ens fa estar on estem i és només amb esforç i treballant tots en la 
mateixa direcció que construirem un millor Deltebre de futur.

Durant deu anys vas viure a París. Què destacaries de la teva es-
tada a la capital francesa? I què és el que més vas enyorar durant 
aquells anys?
Destacaria l’experiència de poder estudiar, treballar i viure en un en-
torn i en una cultura diferents. Crec que tot estudiant hauria d’experi-
mentar aquest tipus de vivències com a part del seu aprenentatge. A 
mi m’ha servit molt per créixer tant laboralment com personalment. I 
el que més enyores quan estàs fora és tot un tòpic, però a la vegada 
és una realitat. Enyores a  la família i els amics, i també el menjar i el 
clima privilegiat que tenim. A París em podia passar tota una setmana 
sencera sense veure el sol!

Ens podries explicar una mica en què consisteix la teva feina? 
Com és el teu dia a dia?
Simplificant al màxim, soc el responsable de venda executiu d’equi-
pament de diagnòstic per la imatge a la zona est i nord d’Espanya. 
Concretament, treballo amb la tecnologia TAC (Tomografia Axial Com-
puteritzada), que és un tipus d’equipament que ofereix molts més de-
talls que una radiografia corrent i és fonamental per localitzar tumors 
i planificar el seu tractament. El meu dia a dia es divideix en reunions 
amb caps de servei de radiologia, direcció mèdica i gerència per esta-
blir les necessitats en tecnologia TAC, així com la coordinació amb el 
centre mundial de Siemens Healthineers a Erlangen (Alemanya). Un 
dels grans projectes que vaig dur a terme l’any passat va ser equipar 
la Clínica Universitaria de Navarra amb el TAC més avançat que es pot 
trobar avui dia a tota Espanya.

Quin creus que ha de ser el perfil d’un enginyer de telecomunica-
cions? És millor especialitzar-se o tenir un perfil polifacètic? 
Segons la meva experiència, les empreses no busquen un perfil con-
cret d’enginyer de telecomunicacions, sinó que busquen un enginyer 
de telecomunicacions perquè se li pressuposa una certa capacitat de
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resoldre problemes i uns coneixements tècnics. La pregunta no és fàcil 
de respondre, ja que una major especialització implica un major enca-
sellament i una major dificultat de canvi de sector. El meu consell seria 
el següent: especialitza’t al màxim si vols tenir una feina més tècnica, 
més de camp, i d’altra banda, intenta ser més polifacètic si el teu ob-
jectiu és trobar una feina amb un component més de management. 

Als enginyers se us demana ser crítics i pensar més enllà d’allò 
establert. Quins recursos es poden usar per desenvolupar la cre-
ativitat i la capacitat d’innovació?
Més que recursos jo parlaria d’actituds i prejudicis. Actituds conserva-
dores, prejudicis de qualsevol tipus, són inversament proporcionals a 
la creativitat i a la capacitat d’innovació. Les grans innovacions surten 
sovint en moments, situacions i llocs que molta gent consideraria inusu-
als, però sorgeixen precisament per això, perquè no hi ha una pressió 
estructural. Si enfoquem la pregunta al món de l’empresa, els directius 
haurien de fomentar un clima laboral i unes condicions de treball amb 
entorns d’autonomia i llibertat que facin viable el procés innovador. 

Com veus la professió en el futur? 
Al futur de la professió li veig grans possibilitats, de fet, qualsevol 
carrera que estigui relacionada amb les TIC (Tecnologies de la Infor-
mació i Comunicació) té un gran futur al davant. Conceptes com big 
data, intel·ligència artificial i Internet de les coses, estan d’actualitat 
ara, però definiran els llocs de treball del futur. 

Tot esforç té la seva recompensa, tot i que segurament el trajecte 
no sempre ha estat un camí fàcil. Si poguessis tornar enrere, fari-
es de nou aquest recorregut o triaries un altre camí? 
Hi ha dues maneres de respondre a aquesta pregunta i depèn del 
balanç actual que facis de la teva vida, si és positiu o si és negatiu. El 
problema és que no hi ha res que t’asseguri que faràs aquest balanç 
positiu o negatiu d’aquí a uns anys, on la teva situació ha pogut fer 
un canvi de 360 graus. Per tot això,  jo soc de l’opinió que la decisió 
que prens en un instant de la teva vida sempre és bona (sempre que 
sigui una decisió meditada i amb tota la informació possible disponi-
ble), perquè no tens manera de saber quin impacte real hagués tingut 
prendre una decisió diferent en un futur. Potser és el meu sentit pràc-
tic com a enginyer el que em  fa pensar d’aquesta manera.

Centre Social del Barracot

Reglament de Participació
Ciutadana

Reglament del Voluntariat

Adequació de les instal·lacions 
esportives del Camp de l’Aube

Denominació del carrer 
1 d’octubre

Reglament de la Sindicatura 
de Greuges

Entre tots i totes fem el Deltebre 
del futur! 

Dona la teva opinió a les consultes
i campanyes de participació ciutadana
a deltebre.cat
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TEIXIT ASSOCIATIU

Música, dansa i tradició 
amb les rondalles i la jota 
ballada
La jota ballada i la rondalla són dues de les representaci-
ons artístiques i culturals més arrelades a les Terres de 
l’Ebre. A Deltebre, tant l’una com l’altra tenen una influ-
ència cultural molt important, motiu pel qual estan pre-
sents en quasi totes les festivitats populars. Ens expli-
quen una mica més la presidenta de la Colla Sardanista 
i de Jotes de Deltebre, Maria Carbó, i el president de la 
Rondalla dels Tres Cantadors, Eleuteri Franch.

Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre

Com i quan va sorgir l’associació?
L’associació va sorgir l’any 2000, quan un grup de gent va començar 
a ballar la sardana, i com teníem moltes inquietuds i ganes de créixer, 
després van començar a ballar jota.

Quin tipus de jota balleu?
Ballem la jota de la nostra terra, que és una jota rasera que no se salta 
i es balla de forma molt senzilla. Després, com volíem evolucionar, vam 
incloure jotes de les comarques dels voltants, com ara el Montsià, Terra 
Alta, Priorat, la jota valenciana, la Mallorquina, etc.

Les Festes de l’Arròs, el Saló del Manga a Barcelona, les trobades 
de jotes… Quantes actuacions podeu arribar a fer en un any?
Fem entre 25 i 30 espectacles anuals. Amb les Festes de l’Arròs as-
sistim a les plantades i segues de tots els pobles del voltant, inclòs el 
nostre, sent una gran satisfacció poder participar amb tot el que ens 
demana l’Ajuntament. Aviat farà un any de la nostra participació en el 
Saló del Manga de Barcelona; una experiència inoblidable. Ja fa qua-
tre anys que col·laborem amb el Festival Deltebre Dansa en la mostra 
final, on rebem una explosió d’energia. És una experiència molt grati-
ficant per a nosaltres ballar amb figures professionals i internacionals. 

També estan les trobades de jotes que organitzem des de la nostra 
entitat. Enguany, hem celebrat la 7a edició amb la principal novetat 
de fer coincidir la trobada amb La Sega de Deltebre perquè tots els 
assistents a la trobada també poguessin gaudir de l’estada a la Finca 
de Bombita, un lloc privilegiat del nostre Delta, amb el suport incondici-
onal de l’Ajuntament de Deltebre. I a banda d’assistir sempre a tots els 
llocs on ens inviten, també realitzem formació per al nostre jovent a les 
diferents escoles del municipi i tallers per als nois d’intercanvi que ens 
visiten des de França.

S’hi poden apuntar nous integrants? Quin perfil han de complir?
I tant! Tothom és benvingut sense cap tipus de condició. Al maig fem 
un curs gratuït per provar l’activitat. Només és necessari tenir ganes de 
ballar i de gaudir amb els companys. Tots els dilluns, a les 20.30 hores, 
ens podeu trobar al local de la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre, 
al C/ Germans Carsí núm. 0. També ens podeu contactar al 630 21 87 91. 
Sereu benvinguts a qualsevol hora del dia.

“Tothom és benvingut. 
Només és necessari tenir ganes 
de ballar i de gaudir 
amb els companys.”

Maria Carbó, presidenta 
de la Colla Sardanista i 
de Jotes de Deltebre
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Rondalla dels Tres Cantadors

Com i quan va sorgir l’associació?
La Rondalla de Deltebre, coneguda popularment com la Rondalla dels 
Tres Cantadors, neix de la mà de Rafel de Rafielo, José Maria Labernia 
i Bea de la Rafelona, l’any 2011. El grup va sorgir a partir de la idea 
d’uns companys músics de l’Espiga d’Or, que van pensar que, ja que 
al poble hi havia un grup de jota ballada (la Colla Sardanista i de Jotes 
de Deltebre), feia falta la rondalla.

Quin tipus de rondalla feu?
Fem música de rondalla típica de les Terres de l’Ebre amb instruments 
de vent, com ara la trompeta, el clarinet, el bombardí, la guitarra, i tam-
bé amb instruments de percussió, com les castanyoles i el pandero. 
El cant de rondalla improvisada consta de quatre versos heptasíl·labs, 
però es canta amb sis versos, de manera que es repeteixen el tercer i 
el quart.

Teniu una agenda cada vegada més activa. Quantes actuacions 
podeu arribar a fer en un any?
Les actuacions de la nostra rondalla són molt diverses. Actuem en ani-
versaris, actes culturals, festes de carrer, festes populars, bodes, fes-
tes majors i tradicionals (com La Plantada i La Sega), trobades de ball 
de jota, i també col·laborem amb altres entitats. Al llarg de l’any, podem 
fer entre 15 i 20 actuacions.

S’hi poden apuntar nous integrants? Quin perfil han de complir?
Quan vam començar la part musical, vam ser una rondalla molt 
nombrosa i actualment, ja estem complets. Comptem amb dues 
trompetes, dos clarinets, guitarres, castanyoles i pandero. Quant a 
la part dels cantadors, durant la nostra trajectòria n’hem tingut diver-
sos. Actualment, només tenim dos cantadors oficials i ens agradaria 
que hi haguessin persones interessades a seguir la tradició, com 
la nostra cantadora de dotze anys, qui ens acompanya a les festes 
populars i tradicionals, i l’últim fitxatge que hem fet amb un xiquet 
també molt jovenet, de tretze anys.

Per això, farem tallers de jota improvisada a partir del dissabte 27 
d’octubre, i tots els últims dissabtes de cada mes, a les 17 hores, a 
l’aula d’assaig de la Rondalla (als antics col·legis la Verge Blanca, a 
la zona del Molí dels Mirons). Animem a tothom que hi estigui inte-
ressat a què s’apunti als cursos (que seran gratuïts).

“Ens agradaria que 
hi haguessin persones 
interessades a continuar 
amb la tradició.”

Eleuteri Franch, president
de la Rondalla dels 
Tres Cantadors
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La història d’aquesta menja és bastant incerta. Hi ha qui situa el seu 
origen en una anècdota relacionada amb Alfons XIII durant la seva vi-
sita a Cadis. Segons la llegenda, abans tornar a palau, el monarca es 
va aturar en un hostal, on va demanar una copa de vi. Per evitar que 
les mosques es banyessin en la seva copa, el cambrer li va cobrir el 
got amb un tall de pernil i li va explicar al monarca que li havia posat 
una “tapa” per evitar que les mosques entressin en la copa. 

Sembla que al monarca li va agradar tant aquella idea, que va tornar 
a demanar una copa de vi amb una altra “tapa”. Segons altres teories, 
tot va començar per un costum de tapar les copes de vi amb una talla-
da de pernil per evitar que es perdessin les aromes o per disminuir els 
efectes de l’alcohol en els clients. 

Tapear, tapejar, anar de tapes és un concepte que sorgeix de la for-
ma de consumir aquest piscolabis. Els bars especialitzats en tapes no 
acostumen a tenir lloc per seure, ja que els seus clients volen gaudir 
de les tapes dempeus per poder recórrer després la resta de bars.

La diferència entre un pintxo i una tapa està en la forma de men-
jar-se’ls. Les tapes se serveixen en un plat i són necessaris els co-
berts per a menjar-se-les, mentre que els pintxos es preparen sobre 
una llesca de pa, o una altra base regular, i tots els ingredients se 
subjecten amb un escuradents.

 SABIES QUÈ?

 ORIGEN

Cuina en miniatura… 
Anem de tapes! 

Tapa d’arròs amb cruixent 
d’anguila, ou i salsa 
cremosa d’all

500 g d’arròs

1  Rentar l’arròs amb una mica d’aigua i posar-lo a bullir en una olla 
amb una mica de sal i les fulles de llorer. Una vegada cuit, reser-
var-lo.

2  En una cassola, daurar els alls laminats amb un raget d’oli. A con-
tinuació, incorporar l’arròs bullit i saltar-lo una mica. Reservar l’arròs.

3 Per fer l’allioli, treure el cor dels alls, posar-los en un morter, afegir 
una mica de sal i picar fins a aconseguir una pasta. A continuació, afe-
gir a poc a poc l’oli (és important que no caigui directament al fons del 
morter) mentre es gira constantment la mà de morter. Remenar i afegir 
oli fins que la barreja tingui la consistència i la textura adequades.

4 En una cassola, fregir l’anguila bé perquè quedi cruixent. Paral·le-
lament, en dues paelles diferents, daurar la ceba i fregir els ous.

5 Finalment, donar forma a quatre porcions d’arròs amb ajuda d’un 
motlle. Per sobre de cada porció fer un petit niu de ceba i coronar amb 
l’ou. En la base de l’arròs, col·locar una mica de la salsa cremosa d’all 
i unes porcions de cruixent d’anguila.

Bon profit!

 LA RECEPTA
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 INGREDIENTS

 PREPARACIÓ

 (PER A 4 PERSONES)

2 fulles de llorer 2 cebes tallades 
en juliana

 ETS DE PINTXOS O DE TAPES?

4 alls laminats 4 grans d’all

4 ous Anguila neta i tallada 

en petites porcions

Pebre negre Oli d’oliva Sal Aigua



PARTICIPACIÓ POLÍTICA

 PDeCAT DELTEBRE

No a l’homenatge 
a franquistes
La CUP Deltebre va iniciar una campanya de recollida de sig-
natures destinada a tota la població per demanar que l’Ajunta-
ment de Deltebre canviï de forma immediata el nom franquista 
del carrer Capitán Cortés, guàrdia civil condecorat per Franco.
 
Tal com van explicar, “aquesta nova via la fem després de 
llegir la resposta que ens ha fet arribar l’alcalde Lluís Soler 
Panisello al nostre requeriment, presentat el juny passat”. En 
aquesta resposta per escrit del 20 de juliol, Lluís Soler decla-
rava que “l’Ajuntament té la intenció de canviar el nom però 
volen fer un procés de pedagogia principalment amb els veïns 
i veïnes del carrer, ja que les coses s’han de fer per accepta-
ció i no per imposició per quant els mateixos van presentar un 
escrit adjuntant 32 signatures demanant que no es canviés el 
nom”.
 
Aquesta iniciativa s’afegeix a la via legal que la CUP va co-
mençar abans de l’estiu perquè l’Ajuntament fes efectiva la 
moció aprovada el 2016 per retirar el nom del carrer i complís 
amb la llei de memòria històrica. Van presentar un Requeri-
ment a l’alcalde Lluís Soler, van presentar una queixa contra 
l’Ajuntament de Deltebre al Síndic de Greuges de Catalunya 
i estan preparant un Contenciós Administratiu contra l’Ajunta-
ment si no es desencalla la situació.

CUP DELTEBRE
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El govern de la cultura 
dels fets
La gestió del govern del PDeCAT Deltebre ens permet afirmar 
que el nostre municipi s’enlaira constantment i ratifica la seva 
condició de capitalitat del Delta de l’Ebre. De fet, en aquests 
mesos, i més enllà de l’exposició pública del POUM, el nostre 
municipi viu immers en un procés de millora constant:

         Inici de la urbanització de carrers

         Avançament de les obres del Complex 
         Esportiu

         Fase final de les obres de Riumar

         Finalització de les obres del Centre Fluvial
         del Delta

         Realització del Volta i Tapa’t, la ruta de 
         tapes per Deltebre

Això, sense oblidar, entre moltes altres accions, la construcció 
de la nova biblioteca, l’Escola de Música Municipal, els ajuts 
socials, la millora de la imatge de poble, la instauració del 
Carnaval de Deltebre, el Piromusical de l’Ebre… Ah! I rebai-
xant el deute any rere any! De fet, actualment, l’Ajuntament de 
Deltebre presenta la ràtio d’endeutament més baixa de la seva 
història! Som el govern de la cultura dels fets!

El POUM de Deltebre i 
George Orwell  
El passat 11 d’octubre de 2018, la formació Més Deltebre (mar-
ca d’Esquerra Deltebre a les properes municipals de 2019), 
després d’haver fet un treball d’informació i assessorament a 
la ciutadania de Deltebre sobre el nou POUM, vam decidir fer 
una reunió oberta a la població per tal d’explicar quines eren les 
nostres propostes i posicionament respecte al projecte presen-
tat per part de l’actual govern municipal. Un cop començada la 
reunió, passats vint minuts, i la sala plena de gom a gom, van 
accedir-hi a la sala l’equip de govern de l’Ajuntament de Del-
tebre, tots els seus membres, excepte l’alcalde, i altres acom-
panyants del PDeCAT, en fila índia i prenent posició al darrere 
emprant tots els elements possibles per trencar la dinàmica de 
la reunió; somriures, comentaris, capejades i altres ademans 
despectius; mirades d’inspecció al públic assistent i fotos, mol-
tes fotos i, fins i tot, enregistraments per part del primer tinent 
d’alcalde que encapçalava la fila. 

Vam sentir molta vergonya del que va fer el seguici de l’alcalde. 
Sí, això té un nom, però en té d’altres; això és més propi d’una 
conducta caciquil que d’una altra cosa. Per introduir, al seguici, 
a aquell que sovint ha de fer la feina bruta, i que va irrompre a la 
reunió informativa encapçalat pel primer tinent alcalde. Aquell 
que sovint empra les xarxes socials per desinformar i desauto-
ritzar els qui pensen de manera diferent a ell o al seu cap, els 
recomanem la lectura Rebel·lió a la granja de George Orwell, 
un clàssic sempre actual, i que facin especial èmfasi a la rela-
ció entre els “porcs i el cavall”...I inevitablement, s’identificaran 
amb algun dels personatges de la història.

 ERC DELTEBRE



EL DESAIGÜE EN 60 SEGONS

En què consisteix la gestió interna 
de l’Ajuntament?
El tinent d’alcalde Kilian Franch ens parla de la modernització de 
l’administració i d’altres detalls per conèixer una mica millor el funci-
onament de l’Ajuntament. / p. 3

El POUM, en marxa. Coneixes els 
seus eixos principals?
L’actual POUM impulsarà socialment i econòmicament Deltebre 
amb un planejament urbanístic que preservarà la identitat i estruc-
tura del municipi. Coneix-ne tots els detalls. / p. 6

El Centre Fluvial del Delta completa 
els equipaments de Deltebre
Aquestes instal·lacions seran la primera peça de l’engranatge del 
Parc Fluvial de Deltebre. L’espai s’ubica als baixos del pont Lo Passador 
i albergarà de manera transitòria funcions d’auditori. / p. 12

Hugo Arques, de Siemens 
al pregó de DeltaFira
Hugo aborda el sector de les telecomunicacions i ens explica una 
mica com és el dia a dia d’un enginyer de telecomunicacions amb 
una carrera professional internacional. / p. 18

Us agraden les tradicions? Parlem 
de rondalles i de jota ballada
Coneixem de primera mà a la Colla Sardanista i de Jotes de Delte-
bre i la Rondalla dels Tres Cantadors. Ah! I si voleu continuar amb la 
tradició, les dues associacions us obren les portes. / p. 20

Anem de tapes!
Saps quin és l’origen d’aquesta cuina en miniatura? T’expliquem la 
seva història, algunes curiositats i ens preparem per assaborir una 
deliciosa recepta elaborada amb ingredients locals. / p. 22

 L’ENTREVISTA

 TEMA DESTACAT

EL PROTAGONISTA
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REPORTATGES

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 € 


