
 

 

 

 
MOCIÓ DE SD-CP PER DEMANAR ACTUACIONS D'URGÈNCIA QUE 
MILLORIN L'ACTIVITAT DEL SECTOR PESQUER I MARISQUER DEL 
NOSTRE MUNICIPI 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Aleix Ferré Ribes 
regidor del grup municipal d’ERC-MD procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
 
“El qui subscriu, Aleix Ferré Ribes, del grup SD-CP, en ús de les facultats que 
la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Tradicionalment, l'economia de Deltebre depenia de l'agricultura i la pesca. 
Amb el pas del temps la mecanització del camp iniciada als anys seixanta va 
provocar el traspàs de la major part de la mà d’obra pagesa a altres sectors. 

Així va ser com es va  produir un trasllat massiu al sector de la construcció i les 
seves indústries auxiliars, aprofitant l’expansió del turisme a la Costa Daurada i 
l’inici d’obres públiques de gran envergadura: nuclears, autopista, etc.  

Com a conseqüència d’aquests canvis, el poble va desenvolupar una economia 
basada en el treball forani i els desplaçaments diaris o setmanals, però sense 
abandonar el municipi com a residència habitual i la producció de l’arròs com a  
complement de l’economia familiar. 

Actualment el poble està intentant adequar, amb molta dificultat, la seva 
economia cap al turisme amb interessos ecològics, l’agricultura biològica i 
l’aqüicultura, aprofitant la seva extraordinària singularitat mediambiental.  

En aquest aspecte, cal destacar que Deltebre té una important activitat 
pesquera i marisquera que s’hauria de potenciar des d’avui mateix. 

Part d’aquesta d’activitat es desenvolupa a la Badia del Fangar, zona que va 
estar afectada pel temporal Glòria el passat hivern i que va afectar greument 
entre altres infraestructures, les muscleres de la Badia. A més cal afegir els 
efectes de la regressió que està patint des de fa d’anys. 

Tots aquests contratemps han suposat una baixada de la productivitat a causa 
de la falta de renovació d’aigües de la Badia i les condicions de treball de la 
base d’operacions d’aquest col·lectiu, el Port d’Illa de Mar, que no reuneix els 
mínims per desenvolupar l’activitat amb la dignitat que el sector es mereix. 

Davant aquest escenari, l'única administració que de moment ha donat 
resposta, via obres d'emergència, ha estat la de l'Estat, que ha recuperat i 
dragat la bocana del Port, ha arranjat el camí paral·lel de la badia que utilitzen 
la majoria de mariscadors i pagesos de la zona, ha fet  un cordó dunar entre els 
Bascos i Riumar que ha evitat la intrusió marina d’altres temporal després del 
Glòria i per últim  ha  restaurat  la platja de Riumar deixant-la en un estat 
excepcional com tothom ha pogut comprovar. 



 

 

La gestió de la costa es una competència compartida amb Catalunya des de 
l'any 2008, i per tant, la Generalitat també hauria d’invertir diners  de forma 
coordinada amb l'Estat en accions de restauració i millora del nostre litoral. Fins 
ara, malauradament això no ha passat, i és el moment que s'impliquin amb fets, 
sense més excuses i paraules carregades de bones intencions.  

En conseqüència, el Grup SD-CP PROPOSA que s’adoptin els següents 
ACORDS: 

1r.- Demanar a  la Generalitat de Catalunya que presenti i implanti el més aviat 
possible un sistema de dragatge a la bocana de la Badia del Fangar i a la 
desembocadura de l’Ebre, i que la sorra extreta es dipositi al front de les 
platges de la Marquesa, Bassa de l’Arena i Riumar, l’Illa de Buda i el 
Trabucador. 

2n.- Instar  a la Generalitat de Catalunya a que contempli en els pressupostos 
del 2021 l’execució del projecte de millora del Port d'Illa de Mar, redactat per la 
Direcció General de Pesca, per tal de  dignificar les instal·lacions i facilitar la 
feina del sector aqüícola i pesquer. 

3r.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre),  29  de juny de 2020. Sgt. Aleix Ferré Ribes. 
Portaveu del grup Socialistes per Deltebre.” 

Finalitzades les intervencions, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al 
Sr. Aleix Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que posicionament serà a 
favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta 

 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord. 
 

 

 
 


