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Segueix-nos! 

Recomencem
Vet aquí que ja tornem a tenir a les nostres mans una nova edició del 
Desaigüe. Aquesta vegada, ben a prop de l’estiu, amb l’esperança que 
puguem dir adéu a la pandèmia i puguem tornar a recomençar la nostra 
vida amb l’anhelada normalitat. L’alleugeriment de les restriccions són un 
bon símptoma, però hem de ser conscients que encara manquen les dar-
reres dosis de generositat per part de tots i totes per posar punt final a la 
COVID-19.

Parlant de generositat, cal agrair profundament la massiva mobilització de 
la ciutadania de Deltebre, amb 8.877 al·legacions, en contra del Plan para 
la Protección del Delta del Ebro que ha impulsat el Ministeri per a la Tran-
sició Ecològica i Repte Demogràfic. Un document que posa en risc el futur 
del Delta de l’Ebre, i que en cap cas recull les necessitats d’un territori que 
demana, d’una vegada per totes, ser escoltat i formar part de la solució.

Si bé aquestes dues qüestions, la pandèmia i la regressió, han format part 
de l’agenda mediàtica del nostre municipi en el transcurs d’aquests me-
sos, no podem oblidar que Deltebre, amb 44 anys acabats de fer, segueix 
caminant en la seva línia de projecció des de l’impuls de nous equipa-
ments i nous serveis per a la ciutadania.

En aquest sentit, recentment s’ha inaugurat DeltArt, l’espai expositiu de 
Deltebre que finalitza el Centre Cultural del Delta, un equipament que jun-
tament amb el Centre Esportiu i el Centre Fluvial són referència del Delta i 
ajuden a consolidar la capitalitat de Deltebre. Paral·lelament, també s’han 
iniciat les obres de la depuradora de Riumar, s’estan finalitzant les obres 
de la piscina exterior Agustí Ramon Castellà i, aviat, començaran els tre-
balls d’adequació de l’accés al mateix Centre Esportiu, com també els de 
la llotja de peix al port de Deltebre.

L’atracció i atractiu de Deltebre es va posar de manifest en la darrera 
Setmana Santa, amb la visita de milers de persones que volien conèixer, 
de primera mà, els paisatges i la gastronomia d’un territori que enamora. 
Perquè tal com diu el tinent d’alcaldia de #DeltebreProjecció, Carlos Ser-
ra, en l’entrevista d’aquesta edició del Desaigüe, “Deltebre està de moda”. 
I això és color i llum en un moment on el desànim és generalitzat després 
de més d’un any sota els efectes de la COVID-19.

Francesc Mateu i Sierra
Director del Desaigüe

 |   5



Aviat arribarà l’estiu i es donarà inici a la temporada turística del nostre 
municipi i del nucli de Riumar. Per això, parlem amb el tinent d’alcal-
dia, Carlos Serra, per veure com s’encara aquesta temporada des de 
l’Ajuntament de Deltebre.

Des de fa uns anys, el nostre municipi s’ha consolidat com un 
nucli d’atracció turística…
La veritat és que podem dir que el Delta i, en aquest cas Deltebre, està 
de moda. En els últims anys, ha existit un augment considerable del 
nombre de visitants, fruit del treball i l’esforç conjunt que realitzem amb 
el sector turístic per tal de potenciar i posar en valor tots aquells atrac-
tius, com ara el paisatge i la gastronomia, que ens permeten esdevenir 
un pol d’atracció turística de primer ordre.

Però també és fruit del treball realitzat en la creació d’infraestructures i 
serveis per als veïns i veïnes, i per als visitants. El Consell de Riumar, 
amb el Punt d’Informació Turística; la renovació de les passarel·les 
d’accés a la platja; la urbanització del nucli de Riumar; la reforma de 
la Plaça Europa; el Parc Fluvial del Delta; la Plaça de les Dones… són 
només alguns exemples de tot el treball de projecció que estem realit-
zant per enfocar-nos al sector turístic.

Què és el que creus que enamora a la gent que decideix  
visitar-nos?
Deltebre té atracció natural i les persones que vivim aquí tenim un 
privilegi, una riquesa i una sort que, sovint, penso que no valorem tant 
com ho hauríem de fer. I és que el Delta ho té tot, només falta que ens 
ho creiem!
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Tinent d’alcaldia de #DeltebreProjecció

De tota manera, i en relació amb els visitants, com a municipi oferim op-
cions i serveis per a un turisme familiar, alternatiu, natural, gastronòmic, 
esportiu, de riu i platja, nàutic… i, principalment, ecoturístic, que és el 
model que necessitem i que volem potenciar. Tot des de la sostenibilitat, 
preservació i apreciació del medi ambient, més encara en un context en el 
qual hem de lluitar per defensar el nostre estimat Delta de l’Ebre.

Creus que el Pla de Protecció del Delta de l’estat espanyol posa 
en perill el nucli de Riumar tal com l’entenem actualment?
Riumar és un nucli d’atracció turística que disposa d’elements singulars 
que el fan únic. En aquest sentit, durant aquests anys, des del govern 
d’Enlairem Deltebre hem treballat per potenciar aquest nucli i posar-lo a 
l’altura del que mereixen els nostres ciutadans i ciutadanes que hi residei-
xen durant tot l’any, i els turistes que ens visiten. Cal remarcar que han 
estat moltes les inversions i accions dutes a terme, tal com he detallat a 
la primera pregunta.

Malgrat això, el Plan para la Protección del Delta del Ebro deixa en incer-
tesa el futur de Riumar. No només pel retrocés de la línia de costa que 
afecta tot el litoral de Deltebre, i que no estem disposats a acceptar, sinó 
perquè aquest retrocés, en el cas de Riumar, afecta propietaris de cases i 
de sòl potencialment turístic. Per tant, podem afirmar que és una agressió 
directa al futur de Riumar i al seu desenvolupament econòmic.

Des de l’Ajuntament de Deltebre, en coordinació amb la Comunitat de Re-
gants, vam impulsar una recollida d’al·legacions perquè la ciutadania, en-
titats, i propietaris i propietàries afectats poguessin mostrar el seu rebuig 
a aquest Plan i demanessin la seva modificació per garantir, d’aquesta 
manera, un futur d’oportunitats per a la ciutadania de Deltebre i del Delta.

Carlos Serra i Ventura

Deltebre i el Delta ho 
tenen tot. Només falta 
que ens ho creiem”

L’ENTREVISTA
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Mescla és una de les activitats més rellevants que organitza 
l’Ajuntament de Deltebre. Està previst que continuï en futures 
edicions?
Mescla és una de les accions que vam impulsar durant la legislatura 
anterior, amb molt d’esforç i treball, i que, avui dia, podem dir que és 
de les coses que més orgull de poble ens genera. I és així perquè 
ens permet posar en valor la nostra diversitat paisatgística, la nostra 
riquesa gastronòmica i projecta la nostra imatge, la nostra marca de 
Deltebre, arreu del territori, arreu de Catalunya.

Malauradament, l’any passat no vam poder realitzar Mescla per la 
pandèmia. I, enguany, la situació novament no ens ha permès orga-
nitzar una fira tal com tocaria. Per aquest motiu, per a aquests dies 
de celebració vam preparar unes activitats dirigides a tots els públics i 
adaptades a la situació de la pandèmia. L’any vinent, esperem poder 
celebrar Mescla i DeltaFira amb totes les condiciones idònies.

Recentment, també vau presentar un nou projecte de comunicació 
amb ajuntaments del Delta…
Així és. Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, l’Ampolla i Camarles ens hem 
unit per crear un projecte de comunicació pública amb clau i essència 
Delta. I ho fem partint de l’experiència i posant en valor les diferents 
ràdios locals, però també sota el paraigua de la marca Delta.Cat. Un 
projecte premiat que vam engegar des de l’Ajuntament de Deltebre i 
que, ara, volem traslladar als diferents municipis del Delta per seguir 
creixent i per seguir consolidant la marca Delta. Ara és moment d’anar 
tots junts i juntes!

En aquesta mateixa línia de marca Delta, també heu posat en 
funcionament la botiga online DeltaMarket…
Som conscients que, més enllà de les accions conjuntes que duem a 
terme per frenar la regressió, els ajuntaments del Delta hem de treba-
llar conjuntament per enfortir la nostra marca i per generar sinergies 
que impulsin la nostra economia. La botiga online de Deltebre és un 

d’aquests casos i ens ha de permetre que les botigues de Deltebre, 
Sant Jaume d’Enveja i Camarles, que conformen aquest projecte, pu-
guin vendre els seus productes i serveis online per anar més enllà dels 
seus respectius municipis.

Al maig, l’Ajuntament de Deltebre va impulsar unes xerrades 
dirigides a les famílies de l’alumnat i al professorat. Quin objectiu 
tenen?
Des de l’Ajuntament de Deltebre volem dotar de més eines al profes-
sorat i a les famílies per ajudar al desenvolupament dels xiquets i xi-
quetes del nostre municipi. Aquestes xerrades s’emmarquen en la línia 
de fomentar la motivació de l’alumnat, com també l’acompanyament 
emocional. En total, durant el mes de maig es van realitzar quatre con-
ferències, tres per al professorat i una per als pares i mares, i que es 
van sumar a la resta d’activitats que estem duent a terme com són, per 
exemple, les classes de conversació amb anglès, reforç de català a les 
famílies nouvingudes, així com la projecció de casals d’estiu destinats 
a la formació i l’aprenentatge.

El Plan para la Protección 
del Delta del Ebro és una 
agressió directa al futur 
de Riumar i al seu 
desenvolupament econòmic.”
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TEMA DESTACAT
Deltebre es mobilitza per demanar la modificació del 
Plan para la Protección del Delta del Ebro

El que demanem és un Pla que 
realment protegeixi Deltebre i 
el Delta de l’Ebre, no un Pla que 
suposi una derrota anticipada 
per a tot el territori perquè posa 
en perill el futur del Delta.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

Deltebre s’ha mobilitzat en contra del Plan para la Protección del Delta 
del Ebro proposat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demo-
gràfic. Tant és així que, en total, es van recollir 8.877 al·legacions, en 
registres independents per cada ciutadà i ciutadana, per mostrar el 
rebuig al Plan i demanar la seva modificació.

Per a l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, aquest nombre d’al·legacions 
“demostra que la gent de Deltebre no està resignada i que està pre-
parada per fer front a totes les agressions que posin en perill el futur 
del nostre Delta”. Soler ha qualificat aquest dia com a “històric” i ha 
explicat que “aquesta mobilització ha de fer repensar l’estratègia del 
Ministeri i ha de permetre que el territori pugui participar i definir l’es-
tratègia de protecció per salvaguardar el Delta de l’Ebre”.

Aquest procés de recollida d’al·legacions es va realitzar de manera 
coordinada entre l’Ajuntament de Deltebre i la Comunitat de Regants, 
i moltes entitats i persones del municipi es van activar per tal de fer 
possible que la participació esdevingués un èxit. En aquest aspecte, 
Soler ha volgut agrair “la implicació de totes les persones i del teixit as-
sociatiu que ha fet possible que la recollida d’al·legacions esdevingui 
un èxit sense precedents”.

Què proposa el Plan para la Protección del Delta del Ebro?
El Plan para la Protección del Delta del Ebro, elaborat pel 
CEDEX a petició del Ministeri per a la Transició Ecològica i 
Repte Demogràfic (MITECO), proposa la incorporació al domini pú-
blic de 3.552.542 metres quadrats, amb un retrocés implícit de la 
línia de costa, fet que afectaria un total de 422 propietats del mu-
nicipi. Es tracta de terrenys agrícoles, sòl potencialment turístic, ca-
ses del nucli urbà de Riumar i construccions en zona rústica. Sobre 
aquest punt, Soler ha explicat que “aquesta proposta implica un re-
trocés de la línia de costa que no estem disposats a acceptar, ja que 
transgredeix les línies vermelles que a Deltebre tenim establertes”.

A banda d’aquesta afectació directa a la morfologia, el Plan delimita 
també el desenvolupament dels sectors arrosser, aqüícola, pesquer 
i turístic, tant que Soler ha manifestat que “aquesta proposta és una 
agressió directa per a tots aquests sectors i per a la zona urbana de 
Riumar”. A banda, i entre d’altres, el Plan no incorpora la proposta de 
dics intel·ligents, camins de guarda, el dragatge de la bocana ni la 
mobilització permanent d’arenes. L’alcalde ha explicat que “no inclou 
res de l’essència del Pla Delta, no inclou res de la veu del territori”.

8.877 al·legacions de dignitat i de futur. Deltebre es mobilitza en contra del Plan para la Protección del Delta del Ebro.



6

Les al·legacions de l’Ajuntament 
de Deltebre
Paral·lelament a la mobilització ciutadana, l’Ajuntament de Deltebre 
també va presentar les seves pròpies al·legacions, les quals demanen 
eliminar la franja de protecció definida al Plan, atès que comportaria 
el retrocés de la línia de costa, així com va sol·licitar que es respectin 
els valors socioeconòmics i ambientals del municipi de manera que el 
Plan no esdevingui una agressió per al desenvolupament dels sectors 
turístic, arrosser, pesquer i aqüícola.

A banda de l’esmentat anteriorment, també s’ha reclamat que s’inclo-
guin qüestions a abordar, com ara la navegabilitat del tram final del 
riu, la protecció del cultiu agrícola de la franja costanera, la mobilit-
zació permanent d’arenes, l’anàlisi d’alternatives d’adaptació al canvi 
climàtic, les possibilitats d’innovació tecnològica i l’estudi de l’impacte 
socioeconòmic del document, entre d’altres.

Aprovació del reglament del Consell 
de Defensa #DeltebreTerritori
Al mateix temps, a Deltebre s’aprovava el reglament del Consell de 
Defensa #DeltebreTerritori, format per entitats, empreses i ciutadans 
que treballen en la defensa del territori. Aquest instrument es crea 
amb la intenció de vehicular les inquietuds dels sectors implicats en 
la lluita contra la regressió del Delta de l’Ebre i coordinar accions 
conjuntes.

En les tres imatges, el traçat negre marca quina seria la 
nova línia de costa si es duu a terme el Plan. Amb aquest 
retrocés de la línia de costa, un total de 3.552.542 metres 
quadrats passarien a ser de domini públic, fet que afec-
taria 422 propietats del mu nicipi. Imatges del Plan para la 
Protección del Delta del Ebro.
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ACTUALITAT

Deltebre inaugura DeltArt, el nou espai expositiu 
del municipi

El passat dissabte 24 d’abril, es va inaugurar l’Espai Expositiu DeltArt 
en el marc de les activitats que l’Ajuntament de Deltebre va programar 
per Sant Jordi. Amb 430 metres quadrats, el nou equipament comple-
menta el Centre Cultural del Delta juntament amb la Biblioteca Delta 
de l’Ebre, la Plaça Marina Oriol i l’Espai Polivalent Eliseo Vives.

La inauguració, que es va dur a terme amb aforament limitat a causa 
de les restriccions anti-COVID, va ser a càrrec del secretari general de 
Cultura, Lluís Baulenas, i va comptar amb representants de les entitats 
del municipi i amb una vintena d’artistes locals que donen contingut a 
la primera exposició que acull DeltArt: d’arrels enfora.

del Delta és un fet tangible d’un equipament on posar en valor la nostra 
història, cultura i essència”.

Aquesta actuació, que ha suposat un cost econòmic del voltant dels 
200.000 €, ha estat subvencionada amb 150.000 € pel Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Sobre això, Soler va desta-
car que “més enllà de fer, també és important cercar els recursos per 
fer possible que Deltebre segueixi avançant amb el menor impacte 
possible per a la seva hisenda municipal”.

Per la seva banda, el secretari general de Cultura, Lluís Baulenas, va 
detallar que “el municipi de Deltebre creu i aposta per la cultura, i això 
és mostra d’un municipi que es projecta al futur pensant en les perso-
nes”. Finalment, Baulenas va posar en valor “que la primera exposició 
sigui de km 0, és a dir conformada per artistes locals”.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va agrair la participació dels dife-
rents artistes de Deltebre i ha recordat que “aquest equipament vol 
donar projecció i veu a la cultura silenciada del nostre municipi”. En 
aquest sentit, l’alcalde va afegir que “la nostra aposta per la cultura del 
municipi es concreta amb fets i no amb paraules, i el Centre Cultural 



8

La primera exposició
L’exposició d’arrels enfora esdevé un tastet de la creativitat local, un 
reflex de la potencialitat creadora de fins a 26 artistes de totes les 
generacions i de totes les disciplines, com ara la pintura, la fotogra-
fia, l’escultura… La ciutadania pot visitar DeltArt el dilluns, dimecres, 
divendres i dissabte, al matí, de 10 a 13 h, i de dilluns a divendres, de 
tarda, de 16 a 20 h. d’arrels enfora es podrà visitar fins al mes de juny.

La regidora de Foment Cultural, Igualtat i Gènere, Anna Giménez, va 
posar en relleu que “aquest equipament serà un altaveu de la cultura 
de Deltebre, però també un espai on poder aglutinar i mostrar el talent 
de totes les persones del territori i d’arreu del país per tal que la ciuta-
dania de Deltebre en pugui gaudir”.

Nom escollit a través de participació 
ciutadana
El nom de l’equipament, proposat per l’escriptor deltebrenc, Baltasar 
Casanova, ha estat escollit mitjançant un procés de participació ciuta-
dana en el qual han participat més de 300 veïns i veïnes de Deltebre.

Cal esmentar que el Centre Cultural del Delta completa, a la vegada, la 
resta d’equipaments que l’Ajuntament de Deltebre ha estat treballant 
aquests darrers anys per esdevenir referència. Són el cas el Centre 
Esportiu del Delta, per a l’activitat esportiva, i el Centre Fluvial del Del-
ta, per a l’activitat d’oci enfocada a la dinamització turística.
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Tres equipaments de referència
que consoliden la capitalitat 
del Delta de l’Ebre
Durant els darrers anys, des de l’Ajuntament de Deltebre s’ha estat treballant en diferents 
equipaments municipals per tal que Deltebre esdevingui punt de referència del Delta, tant 
per als veïns i veïnes del municipi, com per a les persones visitants.

Espai integrat per la Biblioteca 
Delta de l’Ebre, la Plaça Marina 
Oriol, l’Espai Polivalent Eliseo Vi-
ves i el recentment inaugurat Es-
pai Expositiu DeltArt.

15.000 metres quadrats destinats 
a l’esport: piscina coberta, pistes 
de pàdel, sales de fitnes, pistes 
esportives, classes dirigides… i, 
pròximament, la piscina exterior 
Agustí Ramon Castellà.

Destinat a dinamitzar turística-
ment l’entorn del pont Lo Passa-
dor i que permet obrir el municipi 
al riu Ebre amb un espai de 1.000 
metres quadrats.
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Deltebre celebra el seu aniversari amb diferents 
activitats adaptades i per a tots els públics

ESPECIAL

El passat 20 de maig es van complir 44 anys de la segregació de Del-
tebre i, per celebrar-ho, des de l’Ajuntament de Deltebre es van pro-
gramar diferents activitats. Entre aquestes, cal destacar el concert de 
Dàmaris Gelabert, qui va emplenar, amb les corresponents mesures 
de seguretat anti-COVID-19, el Parc Fluvial del Delta amb l’assistència 
de fins a 500 persones. 

Una actuació pensada per a un públic infantil que va gaudir d’allò més 
del repertori de l’artista. En aquesta mateixa línia, el Parc Fluvial del 
Delta també va ser seu de més concerts i actuacions, com ara el tribut 
a Queen “The show must go on” amb un grup de versions de la mítica 
banda anglesa liderada pel cantant Freddie Mercury, el monòleg de 
Txabi Franquesa i l’actuació d’Elma Acústics.

Més enllà d’aquestes actuacions, els 44 anys de Deltebre també van 
contemplar activitats esportives, com l’exhibició de força de Joan Fer-
rer, el torneig de futbol benjamí de la UD Jesús i Maria, el torneig de 
xuts de rosca o l’exhibició de motocròs de la Granota Endurera. Així 
mateix, es van dur a terme activitats culturals, com ara l’inici de les 
converses dels artistes que presenten les seves obres a DeltArt, i acti-
vitats del sector primari, com ara l’exhibició de gossos de mostra.

D’esquerra a dreta: l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler; el pregoner de l’acte, David Espinosa Casanova, i el tinent d’alcaldia 
de #DeltebreProjecció, Carlos Serra, en l’acte institucional dels 44 anys de Deltebre, celebrat al Centre Fluvial del Delta.

Pel que fa a les activitats institucionals, l’acte principal es va realitzar 
el mateix dia 20 de maig al Centre Fluvial del Delta i el convidat va ser 
David Espinosa Casanova, metge especialitzat en Medicina Familiar i 
Comunitària. Actualment, Espinosa exerceix la seva professió com a 
adjunt d’urgències a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, i també 
com a metge assistencial al Sistema d’Emergències Mèdiques a l’he-
licòpter sanitari de Móra d’Ebre i a les unitats terrestres de Roquetes i 
Móra d’Ebre.

Cal destacar que totes aquestes activitats es van dur a terme adoptant 
les corresponents mesures de prevenció per a la COVID-19.
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Exhibició de força de l’Strongman de Deltebre, Joan Ferrer, 
el dissabte 22 de maig, al Parc Fluvial del Delta.

Concert infantil “Mou el cos”, de Dàmaris Gelabert, 
el dissabte 22 de maig, al Parc Fluvial del Delta.

“The show must go on”, tribut a la mítica banda britànica 
Queen, el dissabte 22 de maig, al Parc Fluvial del Delta.

Monòleg a càrrec de l’artista polifacètic, Txabi Franquesa, 
el diumenge 23 de maig, al Pavelló Josep Luque.

En el marc dels actes dels 44 anys de Deltebre, i juntament 
amb la família que l’havia gestionat, es va visitar la restau-
rada i il·luminada coetera de Rafel de Miro, ubicada al Parc 
Fluvial del Delta. La coetera estava en situació de deterio-
ració, des del 2012, i es trobava en risc d’enderroc a causa 
de la seva inclinació. 
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ACTUALITAT

Deltebre comptarà amb 650 nous aparcaments 
a la Marquesa i a la Bassa d’Arena

L’Ajuntament de Deltebre ha presentat el projecte per facilitar els apar-
caments i la millora de la mobilitat dels indrets turístics del municipi a 
partir d’aquest estiu, una proposta que s’ha fet pública al costat de la 
platja de la Marquesa i de l’accés al camí del Fangar.

D’aquesta manera, s’habilitarà un aparcament de 8.700 metres qua-
drats a la platja de la Marquesa, amb capacitat per a fins a 400 vehi-
cles, i un aparcament de 7.130 metres quadrats a la platja de la Bassa 
d’Arena, amb capacitat per a 250 vehicles. Els dos aparcaments esta-
ran regulats per una zona groga de pagament, que serà gratuïta per 
als veïns i veïnes de Deltebre que paguin l’impost de circulació al mu-
nicipi. Aquesta zona groga, en diferents possibilitats d’horaris, tindrà 
una tarifa màxima de 4 € per a un estacionament de 5 hores, i estarà 
en funcionament les 24 hores.

Les obres d’adequació dels dos emplaçaments s’iniciaran durant les 
properes setmanes, una vegada s’assoleixi, en el cas de l’aparcament 
de la Marquesa, l’informe favorable per part del Departament de Cos-
tes. Pel que fa als terrenys, s’ha arribat a un acord amb els propietaris 
del sòl, pel qual se cedeixen a l’Ajuntament de Deltebre durant quatre 
anys i sense cap cost econòmic.

Una inversió del voltant de 220.000 €
Paral·lelament, al nucli de Riumar s’habilitarà una zona verda al Pas-
seig Marítim. Aquesta només estarà en funcionament durant la tempo-
rada estiuenca, de 10 a 22 h, amb la mateixa tarifa que la zona blava 
existent al centre urbà i amb capacitat per a 250 vehicles.

L’estacionament en aquesta zona serà gratuït per als veïns i veïnes 
de Deltebre i per als residents o propietaris d’habitatges a Riumar, qui 
durant la temporada podran disposar d’una targeta d’aparcament amb 
el rebut de l’IBI. A més, i pel que fa a les activitats comercials ubicades 
al Passeig Marítim, aquests disposaran de tiquets per reduir el cost de 
l’aparcament per als seus clients i clientes.

En total, la inversió de totes les actuacions gira al voltant dels 220.000 €. 
Els ingressos recaptats a través del pagament de les tarifes es desti-
naran a sufragar la despesa de la inversió, així com a seguir millorant 
les diferents infraestructures turístiques del municipi.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha detallat que “des de l’Ajuntament 
de Deltebre fa mesos que estem treballant per gestionar i donar res-
postes a les mancances d’aparcament existents en espais d’atracció 
turística com són el cas de la platja de la Marquesa i de la Bassa d’Are-
na”. En aquest sentit, Soler ha explicat que “la inversió que durem a 
terme ens permetrà habilitar un miler d’aparcaments per oferir així un 
millor servei als veïns i veïnes de Deltebre i a la gent que ens visita”.

Aquesta zona groga també s’aplicarà al pàrquing d’autocaravanes em-
plaçat al costat del Parc Fluvial del Delta, el qual s’adequarà amb la 
prestació de serveis bàsics i connexió wifi. En el seu cas, el cost per 
accedir-hi serà de 8 € per cada dia d’estacionament. Sobre això, el 
tinent d’alcaldia de #DeltebreTerritori, Francisco Castro, ha recordat 
que “en pocs anys, hem passat d’un pàrquing d’autocaravanes que 
vam heretar, situat al costat del cementiri municipal, a un pàrquing 
d’autocaravanes al costat del riu Ebre i del Parc Fluvial del Delta que 
disposarà dels serveis necessaris per als seus usuaris i usuàries”. 

S’habilitarà un aparcament a la platja de 
la Marquesa (capacitat per a 400 vehi-
cles) i un aparcament a la platja de la 
Bassa d’Arena (capacitat per a 250 vehi-
cles). Tots dos estaran regulats per una 
zona groga de pagament (gratuïta per 
als veïns i veïnes de Deltebre).

La zona groga també s’aplicarà al pàr-
quing d’autocaravanes, que s’adequa-
rà amb la prestació de serveis bàsics 
i connexió wifi. El cost per accedir-hi 
serà de 8 €/dia d’estacionament.

S’habilitarà una zona verda al Passeig 
Marítim de Riumar (capacitat per a 250 
vehicles). Gratuïta per als veïns i veïnes 
de Deltebre, i per als residents o propie-
taris d’habitatges a Riumar.

Actualment, el pàrquing té espai per a una seixantena d’autocarava-
nes, podent-se ampliar a un centenar si així és necessari.
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La web de l’Ajuntament 
de Deltebre torna
a assolir un 100% 
de puntuació del Segell 
Infoparticipa
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha atorgat novament el 
Segell Infoparticipa a l’Ajuntament de Deltebre per la qualitat i la trans-
parència informativa de la comunicació local. De fet, la pàgina web del 
consistori ha obtingut una puntuació del 100%, complint, així, amb els 52 
indicadors que s’han avaluat en aquesta edició, i superant el 96% obtingut 
en el darrer any.

Enguany, s’ha atorgat el Segell Infoparticipa a 131 ajuntaments de Ca-
talunya, dels quals només 39 han assolit el 100% de puntuació segons 
ha comunicat la Universitat Autònoma de Barcelona a l’espai web on es 
mostren les diferents qualificacions assolides.

Cal destacar que aquest és el segon any que l’Ajuntament de Deltebre 
rep el segell, tot i que és la primera vegada que obté una puntuació del 
100%. En aquest sentit, durant tots aquests anys s’ha anat actualitzant la 
plana web per facilitar una millor comunicació amb la ciutadania. Prova 
d’això és que, per exemple, el maig de l’any 2015 la comunicació i trans-
parència del web de l’Ajuntament de Deltebre suspenia amb un 34%.

Paral·lelament, el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) 
també ha reconegut la transparència i gestió de dades obertes de l’Ajun-
tament de Deltebre. En el seu cas, han atorgat al consistori el tercer premi 
a l’administració catalana capdavantera en administració digital i govern 
obert, en la categoria d’ajuntaments entre 5.000 i 20.000 habitants.

El regidor d’Atenció i Participació Ciutadana, Transparència i Joventut, 
Andreu Curto, ha destacat que “aquesta notícia és una oportunitat per 
seguir cercant noves eines que ens permetin aproximar a la ciutadania i 
que facilitin que els veïns i veïnes de Deltebre puguin conèixer, de primera 
mà, la gestió que s’està realitzant al seu Ajuntament”.

En aquest sentit, el consistori posa a l’abast de la ciutadania diferent in-
formació com el nivell d’endeutament, els salaris dels càrrecs electes i 
personal, les subvencions atorgades a les entitats, la facturació a les em-
preses, així com tota la informació relativa al funcionament i gestió del 
mateix Ajuntament.

Aprovats nous ajuts per 
a empreses, autònoms 
i comerços, i es manté 
una reducció per 
l’ocupació de terrasses

L’Ajuntament de Deltebre segueix treballant en la reactivació socioeco-
nòmica del municipi. Si bé el darrer any, es van destinar 300.000 € a 
les famílies, empreses, autònoms i comerços, i es van crear eines com 
l’EuroDelta, en la sessió plenària d’aquest mes de maig s’ha aprovat 
una nova línia d’ajuts destinada a les activitats comercials afectades 
per la pandèmia de la COVID-19.

Les ajudes, que seran directes i complementàries, oscil·laran entre els 
120 € i els 190 €, i se sumaran a les atorgades en darreres convocatò-
ries. En la mateixa línia, es mantindran suspensions parcials de certes 
taxes com ara l’ocupació de les terrasses, la qual ha estat congelada 
durant 24 mesos i que ara estarà suspesa en un 50% fins al mes d’oc-
tubre, i en un 25% fins a finals d’any. A banda, seguirà sent gratuïta 
l’ampliació de terrasses sol·licitades per augmentar la distància entre 
taules a causa de la pandèmia.

Una altra taxa que també es manté parcialment suspesa és la llicència 
d’obertura d’establiments, de la qual només se’n cobrarà la meitat del 
seu import habitual. La taxa de documents administratius i la de l’ús 
d’instal·lacions municipals continuaran suspeses.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “el context d’adver-
sitat actual ens fa estar més que mai al costat de la ciutadania i, per 
aquest motiu, i malgrat que les restriccions s’han anat relaxant, segui-
rem apostant per totes aquelles actuacions i polítiques que facilitin la 
reactivació socioeconòmica de Deltebre i que ens facilitin l’acompa-
nyament als sectors econòmics”.

El portaveu d’ERC-Més Deltebre, Joan Alginet, ha destacat que “totes 
les ajudes són benvingudes, però aquesta la considerem insuficient i 
s’haurien de cercar mesures més contundents”. La proposta d’ajuts 
s’ha aprovat amb els vots favorables d’Enlairem Deltebre i de PSC 
Deltebre, mentre que ha tingut l’abstenció d’ERC-Més Deltebre.
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ACTUALITAT

En marxa les obres 
de la depuradora 
de Riumar
Al mes de març, s’iniciaven les obres de la depuradora de Riumar. Es 
tracta d’una actuació que, tal com ha remarcat l’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, ha estat “àmpliament demandada tant per part de la ciuta-
dania com per part de l’Ajuntament de Deltebre, i estem satisfets que, 
finalment, aquesta petició es pugui convertir en una realitat per, així, 
seguir impulsant i dinamitzant el nucli de Riumar”.

Aquestes declaracions es van realitzar en l’acte de presentació del 
projecte de la depuradora, en el qual va participar el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet. Les 
obres de la depuradora, que tindran una durada del voltant dels tretze 
mesos, suposen una inversió superior als 6.500.000 €, import total-
ment sufragat pel mateix Departament de Territori. En aquest sentit, 
Soler va agrair al conseller Calvet el seu compromís “per seguir trans-
formant el municipi de Deltebre amb fets”.

Per la seva banda, el conseller Calvet ha recordat que “la depuradora 
de Riumar és una actuació llargament reclamada pels veïns, i un com-
promís del conseller legítim, Josep Rull, que ha de permetre resoldre 
un dèficit històric del nucli amb una infraestructura de primera”. A més, 
ha destacat que es tracta d’una depuradora “pensada no només per 
a la gent que viu al nucli, sinó també per a la qui ve a l’estiu, que pot 
multiplicar per deu la població habitual”.

L’Ajuntament de Deltebre ha reiniciat les obres d’adequació de la 
piscina Agustí Ramon Castellà després de mesos d’aturada a causa 
del primer estat d’alarma. Es tracta de la piscina exterior del Centre 
Esportiu del Delta, un equipament que completarà l’oferta de serveis 
de les instal·lacions esportives de Deltebre.

La piscina serà un espai d’oci i també esportiu que se sumarà als, 
aproximadament, 15.000 metres quadrats del Centre Esportiu del 
Delta. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “amb l’ade-
quació d’aquesta piscina completarem els serveis que prestem des 
del Centre Esportiu del Delta amb l’objectiu de consolidar aquest 
equipament com el centre d’esport de referència”.

Està previst que les instal·lacions estiguin operatives per a la tem-
porada d’estiu. Unes obres que no es van poder finalitzar per a la 
temporada de calor del 2019 a conseqüència de les greus condicions 
de l’equipament i que, després, es van haver d’aturar a causa de la 
pandèmia.

Ja fa més de dinou anys que les instal·lacions de la piscina exterior 
van tancar les seves portes i el cost de les actuacions per poder-les 
reobrir ascendeix al voltant de 258.000 €, xifra que assumirà l’Ajun-
tament de Deltebre. Tal com explica el consistori, aquestes obres 
s’han pogut portar a terme a causa del bon estat de la hisenda mu-
nicipal, situació assolida a través d’una acurada gestió econòmica 
realitzada durant el darrer any.

Pel que fa a la tria del nom de la piscina, s’ha volgut retre homenatge 
a Agustí Ramon Castellà, persona qui durant molts anys va ser el 
responsable de manteniment d’aquestes instal·lacions.

Es reinicien les obres de 
la piscina Agustí Ramon 
Castellà del Centre 
Esportiu del Delta

Depuradora biològica amb capacitat 
per a 4.041 habitants
La planta serà de tipus biològic i tindrà capacitat per tractar 850 metres 
cúbics diaris, l’equivalent a una població de 4.041 habitants. D’aquesta 
manera, es podrà garantir el servei tant a l’hivern com a l’estiu, perí-
ode en què augmenta considerablement la població al nucli urbà. La 
depuradora es construirà sobre una esplanada dos metres per damunt 
del nivell del mar, que es terraplenarà per evitar possibles inundacions 
en un període de retorn de 500 anys. L’aigua degudament tractada 
s’aportarà al riu Ebre.
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Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, l’Ampolla i Camarles han impulsat un 
projecte comú de comunicació local sota la marca de la plataforma 
Delta.Cat. Amb aquest projecte, els ajuntaments compartiran la pro-
gramació de les seves respectives ràdios locals, tot i que podran man-
tenir la seva graella pròpia quan així ho desitgin. A més, hi haurà una 
plataforma web de consulta de notícies i hemeroteca, i un canal en 
streaming per visualitzar l’actualitat i la programació emesa en antena.

Més endavant, es concretaran els continguts i els instruments que do-
naran forma a Delta.Cat, però tots els alcaldes coincideixen en què 
l’objectiu és reforçar la marca Delta i projectar-la. En la roda de premsa 
de presentació, realitzada a l’Illa de Gràcia, els ajuntaments van infor-
mar del conveni de col·laboració que elevaran als seus plenaris per a 
la creació del nou mitjà públic.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha recordat que “els municipis hem 
de saber aglutinar esforços per oferir uns millors serveis a la ciutada-
nia, sempre des de l’eficiència en la gestió, i en la línia d’enfortir la seva 
cohesió social i reactivar l’economia”.

En una línia semblant, l’alcalde de Sant Jaume, Joan Castor Gonell, ha 
explicat que “aquest nou servei neix pensant en la millora del benestar 
de la ciutadania dels diferents municipis que forment part d’aquest pro-
jecte, com també en la finalitat de dinamitzar els sectors econòmics, 
esportius i entitats dels respectius pobles”.

Per la seva banda, l’alcalde de l’Ampolla, Francesc Arasa, ha recordat 
que “sempre hem volgut disposar d’una ràdio local professional que 
traslladi la veu del Delta als nostres veïns i veïnes, i aquesta és una 
oportunitat per assolir aquest objectiu com també de crear una ràdio 
que ens permeti traslladar la marca Delta arreu del territori”.

Finalment, l’alcalde de Camarles, Josep Navarro, ha explicat que “Ca-
marles sempre estarà al servei d’enfortir la marca Delta, una marca 
que hem de saber exportar a tots els nivells i que ens ha de permetre 
crear una ràdio que relati la nostra manera de parlar i expressar-nos”.

Delta.Cat neix de la mà dels quatre ajuntaments representats en la 
roda de premsa. Tot i això, s’obre la porta a la incorporació de la resta 
d’ajuntaments del Delta que vulguin formar part d’aquest mitjà de co-
municació públic i local encara que sigui en moments puntuals.

Els ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i Camarles, han 
presentat DeltaMarket, la botiga online del Delta de l’Ebre. La plata-
forma neix per incentivar i reactivar l’economia dels municipis del Baix 
Ebre i del Montsià, dinamitzant el comerç local i ajudant al petit comerç 
a iniciar-se i consolidar-se en el món de les vendes online.

La plataforma està integrada per tres eixos diferents. El primer és la 
botiga online, DeltaShop, amb dotze botigues i més de 50 productes a 
la venda. El segon, enfocat al servei de lliurament de menjar a domicili, 
DeltaDelicious. I el tercer, una secció de contractació de paquets turís-
tics, DeltaAtraction.

El tret de sortida de la web es va realitzar durant l’acte de la seva pre-
sentació, celebrat a l’auditori de Sant Jaume d’Enveja. Durant el trans-
curs de la presentació, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, explicava que 
“aquest projecte neix de la voluntat de sumar esforços per generar un 
efecte multiplicador que permeti facilitar la reactivació econòmica dels 
nostres respectius municipis i del Delta de l’Ebre”. Soler remarca que 
“estem davant d’un projecte que ha d’esdevenir un punt d’inflexió per a 
futures col·laboracions entre els ajuntaments del Delta, més enllà de la 
lluita contra la regressió que estem duent a terme, per impulsar el nostre 
territori i projectar la nostra marca Delta”.

En la mateixa línia, l’alcalde de Sant Jaume d’Enveja, Joan Castor Go-
nell, posa en valor “la col·laboració entre les tres administracions” i afe-
geix que “DeltaMarket ha de ser un exemple de com aquesta col·labo-
ració ens ha de permetre anar més lluny i oferir, d’aquesta manera, un 
millor servei a la ciutadania i noves eines al teixit econòmic i comercial 
dels municipis que els ajudin a vendre el seu producte a un altre mercat”.

Finalment, l’alcalde de Camarles, Josep Navarro, ha detallat que “des 
de Camarles estem i estarem sempre al costat de qualsevol iniciativa 
que afavoreixi a la ciutadania i atorgui noves eines de difusió i de pro-
jecció al comerç local i de proximitat”. A la vegada, Navarro també ha 
destacat “el valor afegit que suposa aquest projecte per a una marca 
Delta que hem de saber potenciar entre tots”.

La pàgina web www.deltamarket.cat està plenament operativa.  
L’adhesió a DeltaMarket, per als establiments interessats a sumar-se a 
aquesta iniciativa, està bonificada fins al 30 de juny.

Deltebre, Sant Jaume 
i Camarles creen  
DeltaMarket, la botiga  
online del Delta de l’Ebre

Delta.Cat serà el nou
mitjà de comunicació
públic del Delta
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ACTUALITAT
Deltebre disposarà d’una 
llotja de peix ubicada
al port

La construcció de la llotja al port fluvial de Deltebre té per objectiu que 
els pescadors puguin realitzar la subhasta, la manipulació i la distri-
bució del peix dins del mateix recinte portuari i, alhora, donar millor 
servei a una flota de 24 embarcacions d’arts menors. El projecte, les 
obres del qual s’iniciaran al juny, suposarà una inversió de 700.000 € 
sufragada per Ports de la Generalitat de Catalunya a partir de les pe-
ticions de l’Ajuntament de Deltebre i del sector. 

La nova llotja inclourà tres àrees diferenciades: una zona per a la 
recepció del peix; una zona per a l’activitat de la subhasta, amb els 
respectius espais annexos (cambra frigorífica, magatzem de caixes i 
zona de manipulació i distribució del peix), i una zona administrativa 
per a les oficines de la Confraria i una sala de reunions per a la Con-
fraria. El projecte també preveu un circuit perquè els visitants puguin 
veure la subhasta del peix, ja que és un fort atractiu turístic.

D’altra banda, el nou equipament també disposarà d’un bar restaurant 
des d’on es podrà promocionar el turisme gastronòmic, la cultura ma-
rinera i donar prestigi a la gastronomia catalana i la dieta mediterrània 
amb el peix de la costa, així com incentivar les vistes a la desembo-
cadura de l’Ebre.

El director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Co-
mes, ha dit sobre aquesta licitació que “la llotja és una demanda del 
sector pesquer i, des de Ports, hem fet un esforç per invertir 700.000 € 
perquè els pescadors puguin fer la comercialització del peix al port”. 
Gómez Comes ha afegit: “L’Administració portuària sempre està al 
costat dels pescadors i treballa per donar-los el millor servei”.

Per la seva banda, el secretari de la Confraria de Pescadors de Del-
tebre, Pascual Chacón, ha dit que “els pescadors de Deltebre estan 
molt contents amb la licitació del projecte perquè la llotja ben aviat 
serà una realitat”. Chacón també ha tingut paraules d’agraïment per 
al director de Ports de la Generalitat: “Agrair al director de Ports la 
seva implicació, il·lusió i esforç perquè, a pesar de la situació actual, 
ha treballat perquè el projecte continués endavant”.

Deltebre inicia el procés 
de participació ciutadana 
per confeccionar la seva 
Agenda d’Acció Climàtica

El passat 20 de maig, dia en què Deltebre complia els 44 anys d’his-
tòria, l’Ajuntament de Deltebre va engegar el procés de participació 
ciutadana per confeccionar l’Agenda d’Acció Climàtica de Deltebre, 
document que ha de permetre que el municipi segueixi avançant sota 
el marc dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) es-
tablerts per les Nacions Unides.

En aquest sentit, el passat mes de novembre de 2020 es va iniciar 
una diagnosi interna a l’Ajuntament per establir el context i radiogra-
fiar les diferents actuacions i projectes que s’estan desenvolupant. A 
partir d’aquí, els veïns i veïnes podran aportar la seva opinió i, poste-
riorment, s’elaborarà un pla d’acció per encaminar Deltebre en la línia 
del desenvolupament sostenible.

El regidor d’Imatge de Poble, Polítiques Ambientals i Platges, Joan 
Lucas, ha explicat que “aquest pla d’acció ha de ser ambiciós, adaptat 
al municipi, i ha de tenir com a pilars fonamentals les persones i el 
planeta, passant per l’esfera econòmica, social i ambiental”.

El procés de participació ciutadana
En total hi haurà tres tipus d’enquestes: una per a les entitats, una per a la 
ciutadania en general, i una per a l’alumnat dels centres educatius. Durant 
gairebé un mes, la ciutadania de Deltebre podrà expressar la seva opinió 
a través de la pàgina web www.deltebre2030.cat, que inclou una enquesta 
online, un mur virtual on proposar les actuacions que s’haurien de desen-
volupar durant els següents deu anys, i una bústia de suggeriments. Pa-
ral·lelament, també es podrà participar a partir d’enquestes de percepció 
a peu de carrer i en els punts d’informació que s’habilitaran al llarg de les 
setmanes vinents.

Una vegada finalitzi el procés de participació ciutadana, es creuaran els 
resultats amb la diagnosi efectuada per, així, confeccionar i presentar, du-
rant el transcurs de l’estiu, el document d’actuació final de l’Agenda d’Acció 
Climàtica de Deltebre.
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Consolidació de l’endeutament 
en mínims històrics
Tot i la pandèmia de la COVID-19, la qual ha comportat un reajustament de 
les polítiques públiques de l’Ajuntament de Deltebre per facilitar la recupe-
ració socioeconòmica del municipi, l’endeutament de la institució segueix 
estant en mínims històrics. D’aquesta manera, el deute se situa en una ràtio 
del voltant del 44,70%, lluny del màxim legal previst que s’eleva al 110%.

Així ho ha explicat la tinent d’alcaldia de #DeltebreEficient, Elisabeth Tomàs, 
qui també ha fet referència a altres dades que posen en valor la bona sa-
lut de la hisenda municipal. Per exemple, el romanent de tresoreria s’eleva 
a 4.811.555,63 €, gairebé 600.000 € més que l’any anterior, i l’estalvi net 
també augmenta 200.000 €, situant-se, l’any 2020, en 1.946.037,77 €. Fi-
nalment, i pel que fa al pagament de proveïdors, la mitjana se situa al voltant 
dels 8,70 dies, període que també es manté en mínims històrics.

Deltebre segueix treballant en la millora 
de les voreres del municipi

Col·laboració amb Renault Terres de l’Ebre 
per fomentar l’ús del vehicle elèctric

L’Ajuntament de Deltebre ha finalitzat la segona fase d’adequació de les 
voreres del municipi. L’objectiu de les obres és millorar l’accessibilitat als 
vianants i eliminar les barreres arquitectòniques.

L’actuació, que compta amb un pressupost de 130.000 €, ja s’ha dut a ter-
me al carrer Estació, al carrer Major, al carrer Ramón y Cajal, i a l’avinguda 
Goles de l’Ebre. En aquest últim tram està prevista la substitució dels arbres 
de la via comercial amb l’objectiu de seguir millorant la imatge de poble. 
També està previst continuar el carril bici entre la Plaça Coliseum i el carrer 
Riu Llobregat per tal de facilitar i dinamitzar els desplaçaments en bicicleta 
dins del municipi.

En el marc del Dia Internacional de l’Eficiència Energètica, l’Ajuntament de 
Deltebre va presentar una nova acció per a la millora de la sostenibilitat i 
la transició energètica del municipi. Es tracta d’un conveni de col·laboració 
amb Renault Terres de l’Ebre per promoure l’ús del vehicle elèctric a Del-
tebre.

Per mitjà d’aquest conveni, Deltebre disposa a cost zero de dos carrega-
dors elèctrics que la ciutadania pot utilitzar gratuïtament. Els carregadors 
estan ubicats a l’Ajuntament de Deltebre i al Consell de Riumar. Així ma-
teix, la companyia automobilística ha cedit, durant un any, dos vehicles 
elèctrics al municipi, concretament, un Renault Kangoo i un Renault Zoe.
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En el plenari de març, s’ha aprovat la proposta de l’alcaldia per sol·lici-
tar a l’estat espanyol l’inici dels tràmits perquè l’Ajuntament de Deltebre 
pugui gestionar la Finca de Bombita. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, 
lamenta que “la manca d’acció estratègica en aquest espai des de la seva 
adquisició està frenant la dinamització d’una finca que és neuràlgica per 
al desenvolupament del municipi”. La proposta s’ha aprovat amb els vots 
d’Enlairem i ERC.

També s’ha aprovat, per unanimitat, la creació d’horts socials i d’un banc 
de terres amb l’objectiu d’impulsar l’horta tradicional i millorar la imatge de 
poble.

La coetera de Rafel de Miro es restaura 
i s’ubica al Parc Fluvial del Delta 
L’Ajuntament de Deltebre ha traslladat la coetera de Rafel de Miro al Parc 
Fluvial del Delta. Es tracta d’una coetera que estava en situació de deterio-
ració, des del 2012, i que es trobava en risc d’enderroc a causa de la seva 
inclinació. A banda del seu trasllat, l’actuació també inclou treballs de res-
tauració per posar en valor aquest element històric i que passarà a formar 
part del patrimoni arquitectònic de Deltebre. Aquests treballs, sufragats per 
l’Ajuntament, tenen un cost econòmic de gairebé 20.000 €.

Les coeteres es van construir a finals de 1950 i es van utilitzar fins al 1984.  
La seva finalitat era emmagatzemar coets que es detonaven per reduir la 
calamarsa i transformar-la en pluja.

L’Ajuntament canvia a LED l’enllumenat 
dels carrers Amposta, Reis Catòlics i Colom 

L’Ajuntament de Deltebre ha realitzat la substitució a LED de les 63 llu-
meneres dels carrers Amposta, Reis Catòlics i Colom. L’actuació, que ha 
tingut un cost econòmic del voltant de 25.000 €, s’emmarca en el pla de 
substitució d’enllumenat a LED dels carrers del municipi i dels equipaments 
municipals, el qual s’anirà desenvolupant de manera progressiva.

Malgrat que el canvi de llumeneres a LED s’ha endarrerit a causa de la 
pandèmia, aquesta forma part de les actuacions de l’Ajuntament de Delte-
bre en el seu compromís amb la sostenibilitat. 

L’Ajuntament de Deltebre sol·licita a l’estat  
espanyol la gestió de la Finca de Bombita

ACTUALITAT
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Endesa reforça i millora la xarxa elèctrica de Deltebre
Endesa, juntament amb la filial Eléctrica del Ebro, està treballant en l’exten-
sió d’un nou tram de línia subterrània de mitjana tensió de 25 kV a Deltebre. 
L’objectiu és tancar una anella elèctrica i millorar la qualitat i la continuïtat 
del subministrament a més d’un miler de clients de la companyia al munici-
pi. L’actuació ha suposat una inversió de gairebé 164.000 €, import que se 
suma a l’executat a la població en els últims exercicis i que ja supera el milió 
d’euros.

Aquest treball forma part de les actuacions de la companyia elèctrica a 
les Terres de l’Ebre per a la millora de les seves infraestructures i del submi-
nistrament elèctric.

Roc Castells Valldepérez, 
el primer nadó del 2021 
de Deltebre

Teresa Casanova, veïna 
de Deltebre, celebra 
el seu centenari

El passat 9 de gener, la deltebrenca Teresa Casanova, celebrava 
els 100 anys. Amb motiu del seu centenari, l’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, i la regidora de Servei a les Persones i Protocol, Lluïsa 
Ventura, van visitar Teresa per felicitar-la.

Roc Castells Valldepérez, fill d’Olga Valldepérez i Agustí Castells, va 
néixer el 13 de gener, sent el primer nadó de Deltebre de l’any 2021. 
El mateix alcalde de Deltebre, Lluís Soler, juntament amb la regido-
ra de Servei a les Persones i Protocol, Lluïsa Ventura, va visitar la 
família per felicitar-los i obsequiar-los amb un present.

Deltebre crea el Banc d’equipaments 
informàtics reutilitzables
Amb l’objectiu de reduir l’escletxa digital al municipi, neix a Deltebre el 
Banc d’equipaments informàtics reutilitzables per tal que les famílies amb 
pocs recursos i la gent gran puguin accedir a telèfons mòbils, ordinadors i 
tauletes. La iniciativa, aprovada per unanimitat de tots els grups del plenari 
el passat mes de gener, s’emmarca en el Pla de Reactivació Socioeconò-
mica de l’Ajuntament de Deltebre.

Per als interessats en sol·licitar o donar equipaments informàtics, trobareu 
els respectius formularis i tota la informació necessària a la web del consis-
tori (www.deltebre.cat) i a l’Espai de Reactivació Socioeconòmica de l’Ajun-
tament de Deltebre, on us atendran individualment mitjançant cita prèvia.
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L’Ajuntament de Deltebre 
augmenta la seguretat 
al nucli de Riumar
El 27 de març, l’Ajuntament de Deltebre incorporava cinc nous 
agents al cos de la Policia Local per tal d’enfortir la seguretat i la 
presència policial al nucli de Riumar. La brigada estarà present du-
rant tots els caps de setmana fins a l’estiu, moment quan s’enfortirà 
encara més la presència de la policia per garantir la seguretat.

Més de 500 persones ateses al Punt d’Informació 
del Consell de Riumar durant la Setmana Santa
Segons el balanç de l’Ajuntament de Deltebre, el Punt d’Informació del 
Consell de Riumar ha atès a un total de 534 persones durant la Setmana 
Santa. Unes dades que reflecteixen la rellevància del sector turístic a 
Deltebre i per les quals, segons afirma el t inent d’alcaldia de 
#DeltebreProjecció, Carlos Serra, “seguirem posant en valor el sector tu-
rístic i treballarem perquè cada vegada sigui més sostenible, de qualitat i 
ecoturístic”.

Segons la procedència, la majoria de les persones enquestades venien de 
Catalunya i, gairebé la meitat, de la ciutat de Barcelona. El 46% ha viatjat 
en família, mentre que el 38% ho ha fet en parella. I pel que fa a l’edat, el 
gruix s’ha acumulat entre 30 i 44 anys (60%) i entre 45 i 64 anys (28%).

Neix la línia d’autobús L1602 per connectar 
Riumar amb diferents municipis del territori
Des del dissabte 10 d’abril, Riumar disposa de la línia d’autobús L1602, 
que uneix el nucli amb Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, l’Aldea i Tortosa, 
d’aquesta manera, posant fi a una reivindicació històrica per part de la 
ciutadania.

El servei es prestarà durant tots els caps de setmana de l’any (dissabte i 
diumenge), mentre que funcionarà diàriament durant la Setmana Santa i 
els mesos de juliol i agost. Les parades de la línia L1602 estan ubicades 
al Consell de Riumar, al Passeig Marítim, al Centre Comercial, al carrer 
Polla d’Aigua i al Camping l’Aube. Els horaris es poden consultar al web 
de l’Ajuntament (www.deltebre.cat) i al web d’HIFE, empresa prestadora 
del servei.

La bandera blava 
tornarà a onejar aquest 
estiu a Riumar
L’atorgament d’aquesta distinció és conseqüència de les constants 
adequacions realitzades a la platja de Riumar, de les mesures de 
gestió implementades amb la finalitat de fomentar l’educació ambi-
ental, de la seguretat, i de la prestació òptima de serveis, així com 
per la qualitat de l’aigua.

ACTUALITAT



LA PROTAGONISTA

Què significa ser sommelier?
Implica molt més que servir una beguda o un menjar. Sommelier és 
qui crea l’harmonia perquè els productes expressin tot el seu poten-
cial i el resultat sigui un àpat molt especial. Últimament, s’ha donat 
més rellevància als cuiners que als professionals que estan a la sala, 
quan en realitat hi ha d’haver un bon acompanyament mutu perquè 
tota l’experiència sigui especial.

Què et va portar a introduir-te en el món del vi i l’enoturisme?
El món del vi ens el va portar a casa el meu pare, que era trans-
portista, i sempre li donaven ampolles de vi. Amb setze anys, vaig 
començar a treballar en la restauració, on vaig introduir-me més en 
el coneixement del vi, ja que quan els clients et preguntaven, havies 
de saber si el seu plat necessitava un vi sec, afruitat, blanc o negre. 

Llúcia Castaño, creadora del Tast Clandestí

Deltebrenca, sommelier professional, una apassio-
nada del vi i del Delta de l’Ebre, i cofundadora de 
Cling 43, hostal/bed and breakfast ubicat a Delte-
bre. Però aquí no acaba la història, ja que la seva 
inquietud per oferir experiències cada cop més im-
mersives al Delta l’ha portat a crear el Tast Clandes-
tí. Parlem amb Llúcia Castaño!

I anys més tard, després d’haver cursat estudis molt diferents aquí 
i a l’estranger, i ja amb l’hostal en marxa, vaig decidir apuntar-me 
al màster de sommelier professional de la URV, però com a hobby.

Què és el Tast Clandestí?
El Tast Clandestí és una aventura personal, cultural, sensitiva i gas-
tronòmica; una fusió molt explosiva, que vol allunyar-se dels estere-
otips de la restauració. A classe, ens ensenyaven que les harmonies 
han d’emocionar, despertar coses del nostre interior, anar a desco-
brir nous contrastos, textures… i així ho crec.

Amb el tast, els dies abans la gent comença a inquietar-se perquè 
el fet de no tenir cap informació genera un estat emocional de nervis 
que crec que és el punt més fort. Després, arriba el dia clau i l’hora 
d’enviar la ubicació amb un text on informo del lloc i de recomana-
cions només dues hores abans de la trobada. Llavors, comença a 
arribar la gent i jo els espero amb la meva panera. Reparteixo els 
kits individuals i explico breument on som i en què consisteix el tast 
i, després, marxem a la ubicació real, on tenim el beure i menjar 
preparat per fer la degustació mentre connectem amb el paisatge i 
contemplem la posta de sol.
 
La iniciativa ha estat reconeguda amb el Premi Jordi Cartanyà - 
categoria “Millor proposta innovadora i creativa que contribueixi 
a un desenvolupament turístic sostenible”. Quin pes té la soste-
nibilitat en els teus projectes turístics?
La sostenibilitat és el meu valor fonamental i l’intento transmetre en 
els tastos. Aquí queda molt per fer i crec que la conservació ens cor-
respon a totes les persones que convivim en el territori. Donem mol-
tes culpes a l’administració, però en realitat és cosa de tots. I amb 
els tastos, les persones participants veuen el territori d’una altra ma-
nera: els arrossars, les platges, les muntanyes, les aus… i després 
s’impliquen molt més. Som molt privilegiats de viure on vivim i, això, 
és del que intento conscienciar.

Quin sabor té el Delta de l’Ebre?
El sabor del Delta per a mi és dolç, amarg, àcid i salat a la vegada. 
L’hivern amarg ens deixa una sensació terrosa en boca. La primave-
ra ens dona l’acidesa de voler que arribi ja la bona hora per sortir i 
sentir-te lliure. La calor de l’estiu és molt dolça. I la tardor ens dona 
un punt salí que abraça les emocions viscudes, les alegries, els mo-
ments compartits… sensacions salades agradables en boca. Per a 
mi, l’any al Delta és una destinació de sabor umami, on cada estació 
ens demostra un Delta diferent.

També has adaptat l’experiència a Barcelona i a altres zones…
A Barcelona, al Penedès, al Matarranya i a Madrid, i tinc programa-
des algunes ciutats europees, ja que un dels meus objectius és que 
la gent conegui la gastronomia del Delta i els vins de la Terra Alta.
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TEIXIT ASSOCIATIU

Associació Esportiva Xino-Xano

El 8 de gener de 1996, va néixer a Deltebre l’Asso-
ciació Esportiva Xino-Xano, creada amb la meta de 
promoure els esports d’aigua al riu Ebre. Durant 
aquests 25 anys, han assolit grans resultats, havent 
format a atletes de renom i aconseguint molt bons 
resultats en competicions. Parlem amb els mem-
bres de la junta per conèixer millor l’associació.

Com va néixer l’A.E. Xino-Xano?
Pel que nosaltres sabem, el club va ser una iniciativa de Ramón Cal-
vo, germà de Martí Calvo, qui després va ser el president del club. 
Els objectius eren fer arribar l’esport a tothom, fos quina fos la seva 
condició, i competir en un esport federat.

Com valoreu l’evolució d’aquests 25 anys?
El club ha passat per tot tipus de fases com totes les institucions i 
associacions, però sempre ha estat en funcionament gràcies a gent 
desinteressada que l’ha fet tirar endavant. En cada fase ha tingut 
moments àlgids i moments crítics, però en general sempre ha estat 
en marxa i ben valorat per les diferents federacions esportives on 
hem participat. Tant en piragüisme com en rem s’han aconseguit 
grans resultats estant a dalt de tot del rànquing, fins i tot, a escala 
estatal en el cas del piragüisme.
 
Amb una època afectada per la COVID-19, en quin punt es troba 
actualment el club?
Com en tots els esports federats hem patit i estem patint encara una 
forta parada de les competicions que han fet que els socis hagin 
perdut interès i ganes. Actualment, s’estan tornant a activar les com-
peticions i ara és la nostra feina com a membres de la junta incenti-
var i proposar accions que motivin a la gent del poble en general a 
practicar esport.

Quines modalitats es poden practicar al club?
Històricament, el club ha acollit dues modalitats de rem: el piragüis-
me i el rem en banc fix. El piragüisme està inactiu per manca de so-
cis interessats en aquesta modalitat, tot i que tenim tots els mitjans 
per activar-ho si hi hagués demanada.

Actualment, tenim en marxa el rem en banc fix amb dos tipus d’em-
barcacions: el batel i el llagut català. En totes dues embarcacions 
poden participar remers de totes les edats i tant dones com homes, 
ja que es tracta d’un esport familiar. 

D’una banda, el batel és una embarcació lleugera per a quatre re-
mers i timoner; és d’origen basc i s’utilitza per iniciar-se en el rem. 
Es competeix en una lliga regional i acaba en un campionat de Ca-
talunya. 

I pel que fa al llagut català, es tracta d’una embarcació que té l’ori-
gen a les Terres de l’Ebre, on es coneix com a “muleta”. Era una 
embarcació de pesca i transport de mercaderies que ha evolucionat 
fins a arribar a la competició. En aquesta embarcació remen vuit 
persones més el timoner. També hi ha una lliga regional i un campi-
onat de Catalunya.

Quins requisits s’han de complir per poder associar-se?
Qualsevol persona pot ser soci del club tant si vol competir com 
si només vol posar-se en forma i practicar un esport en un entorn 
natural com és el nostre riu. Comptem amb gent qualificada per po-
der ensenyar la seva pràctica i amb unes instal·lacions úniques, les 
quals són una concessió municipal. A més, comptem també amb el 
suport de l’Ajuntament de Deltebre, tant per al manteniment com per 
a les competicions.

Quins són els projectes de futur de l’associació?
La nostra intenció és continuar i ampliar la modalitat de rem en banc 
fix, entrant inclús en altres modalitats d’embarcacions com el llaüt 
mediterrani o el rem de mar. Tot està condicionat per l’interès i l’es-
forç de les persones que hi posen el seu temps personal en benefici 
del club i sense cap ànim de lucre. Estem igualment oberts a qual-
sevol iniciativa esportiva relacionada amb el rem i el riu.
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PARTICIPACIÓ POLÍTICA

Bombita per a Deltebre, 
cosa de totes i tots
El ple de l’Ajuntament de Deltebre va aprovar el passat 10 de març sol-
licitar al govern de l’Estat la cessió de la Finca de Bombita al municipi 
de Deltebre. Bombita, suposa la gran oportunitat de present i futur per 
a un municipi i un pol d’atracció sostenible que li permeti desenvolupar 
projectes turístics, culturals i etnològics que posin en valor el nostre llegat 
històric.

Per això, ERC ho té clar. Ja ho teníem clar quan el 2009 i des del govern 
municipal vam garantir els usos i costums que fins aleshores havien gau-
dit entitats quasi centenàries, com els caçadors de la Cava en el moment 
del traspàs de la propietat. Quan des de Madrid ERC demanava el 2013 
constituir la comissió mixta per tal de garantir la gestió de la finca amb 
una determinació clarament municipal. Ara bé, fou el Parlament de Cata-
lunya a través de la comissió de Territori i Sostenibilitat la que va acon-
seguir, a petició d’ERC, sol·licitar un model de gestió municipal per a la 
finca, on l’Ajuntament de Deltebre en fos el titular i el gestor. De fet, de la 
proposta de resolució presentada per ERC, es van acceptar les esmenes 
presentades per ICV i es van rebutjar les de CiU que defensava una titu-
laritat en mans de la Generalitat. No obstant, la resolució es va aprovar, 
que era del que es tracta. L’Estat ni al Parlament va escoltar.

Per això, ens cal amb determinació i generositat defensar la legítima rei-
vindicació de la titularitat de la Finca Bombita i de la seva gestió. Si no 
consumim una unitat d’acció que defugi d’interessos polítics i d’electora-
lisme haurem perdut l’oportunitat.

ERC-Més Deltebre

Enlairem Deltebre

“Deltebre i el Delta ho tenen tot. 
Només falta que ens ho creiem”
El tinent d’alcaldia de #DeltebreProjecció, Carlos Serra, ens avan-
ça, entre altres qüestions, com s’encara aquesta temporada d’es-
tiu. / p. 3

 L’ENTREVISTA

El Desaigüe en 60 segons

Deltebre recull 8.877 al·legacions 
per protegir el Delta
Deltebre s’ha mobilitzat en contra del Plan para la Protección del Delta 
del Ebro proposat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demo-
gràfic. / p. 5

 TEMA DESTACAT

Coneix l’actualitat de Deltebre!
Deltebre celebra els seus 44 anys; la Marquesa i la Bassa d’Arena 
tindran nous aparcaments; aprovats nous ajuts; s’inaugura l’Espai Ex-
positiu DeltArt, i molt més! Et posem al dia. / p. 7

Saps què és el Tast Clandestí?
La seva creadora, la sommelier Llúcia Castaño, ens desxifra una 
de les propostes més innovadores al territori dins del marc del 
desenvolupament turístic sostenible.  / p. 21

 LA PROTAGONISTA

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

 ACTUALITAT

Deltebre en marxa
Tot i l’adversitat de la pandèmia, seguim treballant per Enlairar Deltebre 
i per estar al costat de les famílies del municipi. Aquests són exemples 
d’algunes de les actuacions que estem realitzant i/o gestionant a hores 
d’ara:

           Adequació de voreres del municipi

           Obres de la piscina exterior Agustí Ramon Castellà

           Obres de la depuradora de Riumar

           Obertura de l’Espai Expositiu

           Millora de la xarxa elèctrica

           Canvi d’enllumenat a LED

           Defensa i protecció del Delta

           Adequació i impuls del nucli de Riumar

           Ajuts per a les famílies, empreses i entitats

Recorda que pots consultar totes les notícies i més informacions relacio-
nades amb el municipi a www.enlairemdeltebre.cat.



Ajuts
i subvencions
de l’Ajuntament
de Deltebre

Ajuts als tributs locals
i activitats escolars

Ajuts d’urgència
social

Tarifa social
de l’aigua

EuroDelta

Per a la ciutadania

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

Subvencions per al patrocini
publicitari del municipi
de Deltebre

Per als comerços,
autònoms i empreses 

Per a les entitats
i associacions 

Projectes
i/o activitats

Actes promoguts i organitzats
per l’Ajuntament de Deltebre

Activitats de protecció
i defensa dels animals
del municipi de Deltebre

Competicions internacionals,
estatals i nacionals catalanes

Premis Esport
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