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EDITORIAL
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Segueix-nos! 

Tot seguirà igual que sempre
Crec que la primavera és d’aquelles estacions que no deixa indiferent 
a ningú. O l’estimes o l’odies. És l’adéu a l’hivern i l’inici de la transició 
a les postes de sol eternes, a les samarretes de màniga curta i a les 
picades de mosquit. A Deltebre, la primavera és sinònim d’aniversari, 
de segregació, de camps d’arròs plens d’aigua i aquest any, també, de 
Carnaval i d’il·lusions renovades.

I és que, el 9 d’abril, els carrers de Deltebre es van engalanar per do-
nar pas a una nova edició de la Rua del Carnaval. Llum i color per a 
un acte que marca l’inici d’una primavera i d’un estiu on esperem recu-
perar el temps perdut d’aquests anys i puguem tornar a omplir de vida 
les places, els carrers i els parcs. El Triatló, previst per al mes d’abril, 
serà una nova oportunitat, com també ho serà el retorn de DeltaFira i 
de Mescla, després de dos anys sense celebrar-se.

Aquesta primavera també estarà marcada per la finalització i per l’inici 
de diferents actuacions rellevants que segueixen la línia de millora de 
les infraestructures i equipaments. Les obres d’adequació de l’entorn 
del centre de Jesús i Maria en són un exemple. Però també podem 
anomenar l’arranjament de les voreres de l’avinguda 1 d’Octubre, que 
incorporarà un carril bici per unir la façana nord de Deltebre amb Sant 
Jaume d’Enveja, o bé l’arranjament de l’avinguda La Pau. A més a 
més, en aquesta edició del Desaigüe podreu fer un cop d’ull tant a les 
diferents notícies dels darrers mesos com dels projectes de futur que 
aviat veuran la llum.

No obstant això, i per acabar, m’agradaria recordar que aquesta pri-
mavera farà dos anys i mig del primer confinament. Una pandèmia 
que ens conduïa a canviar la manera d’entendre el nostre dia a dia, 
però que ens feia somiar amb un món millor. Lamentablement, dos 
anys després, i a poc més de 2.500 km de Deltebre, estem immersos 
en una nova guerra. En 700 dies hem passat del “tot anirà bé” al “tot 
seguirà igual que sempre”. No tenim perdó.

Francesc Mateu i Sierra
Director del Desaigüe



En aquesta edició del Desaigüe, parlem amb Robert Bertomeu, tinent 
d’alcaldia de #DeltebreActiu, per endinsar-nos en les diferents qüesti-
ons relacionades amb les seves regidories.

La pandèmia ha frenat l’activitat social durant aquests anys. Su-
poso que ja teniu ganes de tornar a la normalitat i poder progra-
mar actes amb certa tranquil·litat…
Crec que no m’equivoco si dic que tots i totes tenim ganes de tornar 
a sortir al carrer i de retrobar-nos als parcs, places i equipaments del 
municipi. El Carnaval, que celebràvem a principis d’abril, va ser una 
primera oportunitat per fer-ho, i des del Govern estem treballant i de-
dicant esforços per fer una programació d’activitats de primer nivell 
durant tot l’any i que ens ajudi a recuperar tot el temps perdut. Sempre, 
evidentment, sota les restriccions i mesures de seguretat correspo-
nents.

Aquest mes de març, el Centre Esportiu del Delta complia el seu 
tercer aniversari. Quina és la salut de l’equipament?
Reobrir aquest equipament, que actualment és motor de part de l’ac-
tivitat esportiva de Deltebre, va ser un motiu d’immens orgull. Hores 
de treball, d’esforç, de fer possible allò que semblava impossible. Ara, 
cada dia, quan visito el Centre Esportiu del Delta, encara estic més
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Tinent d’alcaldia de #DeltebreActiu

orgullós de tota la feina que hi estem fent. Veure els xiquets i xiquetes 
a la piscina, al tenis, al pàdel, al pavelló… Hem obert un nou ventall 
de possibilitats. 

Ara com ara, el Centre Esportiu del Delta compta amb més de 800 
abonats. I seguim treballant per millorar les instal·lacions i els serveis 
que oferim a la ciutadania. A hores d’ara, hi estem instal·lant els banys 
turcs, i també hem adjudicat les obres del nou bar del Centre. A això 
se suma la millora de l’entorn, on hem ubicat nous aparcaments, ja 
que, gràcies a l’èxit del centre, el primer pàrquing s’havia quedat petit. 

Voldria aprofitar aquestes línies per agrair el treball de tot l’equip humà, 
monitors i monitores, recepcionistes… que cada dia fan possible que 
el Centre Esportiu del Delta esdevingui l’equipament esportiu de refe-
rència del Delta.

El mes de febrer vau presentar el Pla Estratègic de l’Esport de 
Deltebre. Quins són els seus objectius?
Fa temps que estudiàvem la possibilitat de crear un full de ruta per 
aglutinar tot l’esforç que fan les entitats, esportistes i professors a l’ho-
ra d’impulsar la pràctica esportiva al municipi. Érem conscients que 
una persona ideal per recollir totes les sensibilitats era Rafa Flores, per 
això li vam traslladar aquest encàrrec i ell va acceptar amb totes les 
ganes i amb el màxim compromís.

Amb aquest Pla Estratègic, Deltebre tindrà una oportunitat per sumar 
esforços i per fomentar una pràctica esportiva transversal, des de tots 
els àmbits, sectors, col·lectius i edats, i que ens permeti seguir desper-
tant orgull de poble i projectant la nostra marca arreu del territori i país.

Robert Bertomeu

És un orgull disposar 
d’un equipament 
de primer nivell com 
el Centre Esportiu 
del Delta”

L’ENTREVISTA
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Des de fa uns anys, també esteu impulsant les diferents actuaci-
ons als equipaments esportius…
Així és. Crec que hi ha un clar abans i després des de la nostra arriba-
da al Govern municipal. Les obres que estem duent a terme al centre 
de Jesús i Maria en són un exemple, com també tota la resta d’accions 
que durant aquests anys ens han permès enllestir els equipaments 
esportius i els camps de futbol. Tot i això, seguim treballant en nous 
projectes i idees per continuar impulsant aquests espais de trobada i 
de cohesió. 

Un d’aquests projectes és l’Skate Parc?
Estem posant el fil a l’agulla a aquest projecte per tal d’implantar un 
parc de patinatge que sigui útil per a tothom. Això ho estem aconse-
guint després de diferents reunions amb col·lectius i aficionats a aquest 
esport, també amb professionals, i a la vegada amb diferents reunions 
amb empreses especialitzades en la construcció d’aquest tipus d’es-
pais. Una vegada s’adjudiqui el projecte, ens tornarem a reunir amb 
tots ells i elles per, així, tancar-lo i iniciar el procés de construcció.

Deltebre viu un moment dolç en l’esport?
Així és. Tenim persones, clubs i entitats que són referents en la seva 
pràctica esportiva i que ens generen un gran orgull. Però Deltebre no 
viu només un moment dolç en l’esport, sinó que també el viu en altres 
àmbits com el cultural, per exemple, tal com podem comprovar a l’Es-
pai Expositiu DeltArt. Tenim una ciutadania inquieta, plena de talent, 
il·lusió i ganes i hem de saber aprofitar-ho i estar al seu costat.

Nosaltres, com a Govern, sempre parlem de la necessitat de treballar 
conjuntament per seguir transformant Deltebre. I crec que ho estem 

aconseguint. Deltebre, actualment, representa la capitalitat del Delta, 
és referència i orgull de territori. I això no seria possible sense tot el 
que hem avançat aquests anys com a municipi, i tampoc sense l’esforç 
individual i col·lectiu de la ciutadania.

Una de les teves responsabilitats és la relació amb el conjunt del 
teixit associatiu del municipi…
A Deltebre tenim la gran sort, i també la gran oportunitat, de comptar 
amb un centenar d’entitats i associacions. Això ens permet dir que 
som un municipi viu i actiu, que compta amb un teixit associatiu que 
esdevé motor de l’activitat del municipi i que és essencial per enfortir la 
cohesió social. És evident que la pandèmia ha afectat les entitats, però 
des de l’Ajuntament de Deltebre hem estat al seu costat, i seguirem 
estant-ho per, així, ajudar-les en tot allò que faci falta.

Per finalitzar l’entrevista, una darrera qüestió sobre una de les 
regidories que gestiones: sector primari. Quina valoració fas a les 
constants amenaces que rep aquest sector?
El nostre Govern sempre ha estat un govern compromès amb les tra-
dicions, amb la nostra manera de ser i amb la nostra manera de fer. 
Tant la caça com els bous són dues tradicions que visc de primera 
mà, ja que les practico i des de sempre n’he estat un ferm i convençut 
seguidor i practicant.

Des de la regidoria que em pertoca, i juntament amb la resta de l’equip 
que conformem el Govern, tenim l’obligació de treballar incansable-
ment per estar al costat d’aquests sectors i de la seva gent. De fet, no 
em podria perdonar mai no donar el màxim per a la defensa d’aques-
tes activitats.

Deltebre no viu només 
un moment dolç en l’esport, 
sinó que també el viu en altres 
àmbits com el cultural.”
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TEMA DESTACAT
S’impulsa el projecte de canalització 
i bombament del Préstamo

El plenari del mes de desembre de l’Ajuntament de Deltebre va estar 
marcat per la presentació del projecte de canalització i bombament del 
desaigüe del Préstamo, la infraestructura hidràulica més important del 
municipi. Amb 7 km de llargada, el Préstamo juga un paper fonamental 
en l’evacuació de les aigües del nucli urbà tal com s’ha demostrat du-
rant tots aquests anys.

Al llarg de la seva història, i encara més actualment a causa del canvi 
climàtic, les fortes tempestes generen un col·lapse del desaigüe del 
Préstamo causant inundacions en habitatges, vies públiques i equipa-
ments en zones de quotes baixes al municipi: la zona dels Torreros i 
alguna part del Barracot. Per aquest motiu, durant els últims mesos, 
des de l’Ajuntament de Deltebre s’ha estat treballant en l’execució d’un 
projecte que permeti reduir aquestes inundacions, així com donar so-
lució a altres qüestions com la salubritat, la proliferació d’espècies in-
vasores o bé la pròpia imatge de poble.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “amb aquesta actu-
ació volem convertir un problema estructural del municipi, com és el 
cas del desaigüe del Préstamo, en una oportunitat de futur per seguir 
projectant Deltebre i per crear espais de dinamització social i turística 
amb la creació del Passeig del Carrilet”.

Amb aquesta actuació volem convertir 
un problema estructural del municipi en 
una oportunitat de futur per seguir 
projectant Deltebre i per crear espais de 
dinamització social i turística amb la creació 
del Passeig del Carrilet.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

Un projecte amb 2 fases de 6 etapes 

El projecte presentat per a la canalització i bombeig del Préstamo con-
sisteix en dues fases de sis etapes a causa el seu elevat import econò-
mic (superior als 15.000.000 €). Totes les etapes estan connectades, 
de manera que no serà fins al final de l’obra quan es podrà percebre la 
plena millora d’aquesta actuació.

La primera etapa de la primera fase està pressupostada per a aquest 
2022 amb un import de 2.500.000 € i consisteix en la canalització i 
bombeig del Préstamo des de la gasolinera bonÀrea fins a la rotonda 
del Camp Nou. A hores d’ara, l’Ajuntament disposa d’una subvenció de 
500.000 € per fer front a aquesta actuació i es continuarà insistint a les 
administracions superiors la necessitat de cofinançar la inversió.

Aquesta acció, a més, permetrà donar llum al Passeig del Carrilet. Un 
nou punt de trobada i de cohesió per a la ciutadania, posant en valor la 
unió de la façana nord i sud, amb la connexió amb Sant Jaume d’Enveja 
i el Passeig del Riu.

Treballs de neteja del Préstamo 

Paral·lelament, i amb la col·laboració de la Comunitat de Regants, en 
els darrers mesos s’han efectuat els treballs de neteja del Préstamo 
i dels passos subterranis del canal. Uns treballs complexos que en 
alguns casos s’han de realitzar amb mitjans manuals, però que perme-
tran millorar el desaigüe per a les properes pluges.
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Nou parc infantil al Parc Fluvial del Delta.

ACTUALITAT
Gran acollida dels nous parcs 
infantils de Deltebre
Les xiquetes i xiquets de Deltebre gaudeixen des de fa unes setmanes 
de les actuacions de millora que l’Ajuntament de Deltebre ha realitzat 
als parcs infantils. En total, s’ha actuat en dotze parcs del municipi 
gràcies a la realització d’una inversió que supera els 200.000 € i que 
se suma a la ja feta l’any 2019.

L’actuació també ha permès habilitar dos parcs nous en dos espais 
nous que s’han estrenat recentment al municipi: el Parc Fluvial del Del-
ta i la plaça de les Dones. Ambdós parcs estan coberts completament 
amb cautxú i compten amb diversos jocs adaptats per als més menuts.

Nou parc infantil a la plaça de les Dones.

Més enllà de les noves atraccions, també s’ha treballat per millorar la 
seguretat dels parcs infantils. Fruit d’això en són els més de 200 me-
tres de tanques que s’han instal·lat i els més de 800 metres quadrats 
de cautxú. També s’han ubicat un total de deu papereres noves i fins a 
una trentena de bancs.

En el cas del Parc del Riu, a banda de millorar el parc infantil, també 
s’han adequat les instal·lacions del voltant. De fet, s’han pintat les lí-
nies de les pistes, s’han emplaçat noves porteries, i també s’han ins-
tal·lat onze llumeneres.

Adequació del parc de la plaça del Molí dels 
Mirons.

Adequació del parc de l'avinguda Esportiva.

Alguns dels parcs que l'Ajuntament ha adequat

Parc infantil de la plaça Coliseum.

Parc infantil de la plaça del Barracot.
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ACTUALITAT
Les noves voreres de l’avinguda 1 d’Octubre 
completen la millora de l’eix central del Delta

En pocs anys, el carrer Girona ha esdevingut l’avinguda 1 d’Octubre 
i, a la vegada, l’eix central del Delta de l’Ebre. De fet, les obres d’ade-
quació de les voreres de l’avinguda, les quals permeten la ubicació 
de 200 arbres nous, papereres, bancs i un carril bici, complementen 
les diferents accions que durant els darrers anys s’hi han realitzat.

Exemples d’accions els trobem en l’impuls d’equipaments com 
el Centre Cultural del Delta, el Parc Fluvial del Delta o el Cen-
tre Fluvial del Delta, i la millora d’infraestructures com la ro-
tonda del Forn de l’Obra o la urbanització del carrer Cambra.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “durant tots aquests 
anys, hem estat treballant per dignificar i posar en valor un eix central

que ens connecta amb Sant Jaume d’Enveja a través del 
pont Lo Passador”. De fet, en formen part d’aquest ob-
jectiu tant la millora de les voreres de l’avinguda 1 d’Oc-
tubre com el pla d’accessibilitat que l’Ajuntament de Del-
tebre té engegat per suprimir barreres arquitectòniques.

El nou carril bici s’estructura actualment per unir Deltebre amb 
Sant Jaume d’Enveja, però a mitjà termini permetrà també la 
connexió amb el futur Passeig del Carrilet que s’està projectant 
a la façana nord de Deltebre i que també inclou la canalitza-
ció i bombament del Préstamo. El conjunt de l’actuació, que té 
un cost superior als 280.000 € i compta amb una subvenció de 
123.000 €, és un pas més del pla de millora d’aquest eix central.



8

ACTUALITAT
L’Ajuntament de Deltebre premiat per la gestió dels 
residus i per les campanyes d’educació ambiental

L’Ajuntament de Deltebre ha estat reconegut amb un accèssit en la 
XVII edició dels Premis Ciutat Sostenible que, des de fa 18 anys, lliura 
la Fundació Fòrum Ambiental amb el suport del Ministeri per a la Tran-
sició Ecològica i Repte Demogràfic i la col·laboració d’Ecoembes.

Aquests premis esdevenen un reconeixement als municipis i ens su-
pramunicipals de l’Estat espanyol que han apostat per projectes i ac-
tuacions que potenciïn la sostenibilitat. L’Ajuntament de Deltebre ha 
quedat finalista, al costat de l’Ajuntament de Córdoba, en la categoria 
de Gestió de Residus. Altres ajuntaments que també han estat premi-
ats són el de Màlaga, Santander, Ourense, Parla, Ibi, Viladecans o el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, que ha estat present i ha participat 
en el lliurament dels premis, ha destacat que “aquest guardó és un 
reconeixement a tota la feina que hem estat realitzant durant aquests 
últims anys per millorar el servei d’escombraries i la gestió dels residus 
al nostre municipi”.

Aposta per la conscienciació

Cal recordar que l’Ajuntament de Deltebre gestiona directament el ser-
vei de residus des de finals de 2018, després de recuperar la gestió 
pròpia de la recollida de residus que estava delegada al Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE). Des d’alesho-
res, l’Ajuntament de Deltebre, en unió del servei d’Imatge de Poble que 
es gestiona a través de la UTE Deltebre, formada per les empreses 
Innovia Coptalia i Fornós Contenidors, ha realitzat una clara aposta 
per l’educació i conscienciació ambiental.

Exemples recents d’aquestes campanyes són el joc de #DeltebreRe-
cicla, un recurs pedagògic adreçat als xiquets i xiquetes; la implemen-
tació de cartelleres electròniques amb missatges i recomanacions am-
bientals; el web www.deltebrerecicla.cat, i les diferents publicacions i 
vídeos emesos a les xarxes socials.

Aposta per les polítiques ambientals

Tota aquesta acció va lligada a una forta decisió per millorar la soste-
nibilitat i neutralització de l’emergència climàtica. Com a exemples de 
les diferents actuacions dutes a terme pel consistori, el propi servei 
de gestió de residus incorpora gas liquat de petroli en una part de la 
seva flota, i l’estiu passat es van instal·lar més de 800 plaques foto-
voltaiques en equipaments municipals, que se sumen a les diferents 
accions que s’han impulsat en aquesta línia durant els últims anys: car-
regadors elèctrics, canvi d’enllumenat a LED en la via pública i equi-
paments, etc.

Paral·lelament, el Govern municipal ha aprovat l’agenda d’Acció Climà-
tica de Deltebre 2030, sent aquest el full de ruta per fixar l’horitzó del 
municipi amb criteris de sostenibilitat i tenint en compte els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides.

Aquest guardó és un reconeixement 
a tota la feina realitzada durant aquests 
anys per millorar el servei d’escombraries
i la gestió dels residus al nostre municipi.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

A tot això se suma una millora del servei, que s’ha concretat amb la 
ubicació de fins a 170 nous contenidors, així com un augment de la fre-
qüència de buidatge dels contenidors i l’ampliació de l’horari d’obertura 
de les dues deixalleries municipals. Tot això facilita que les dades de 
reciclatge hagin crescut al voltant d’un 12% des de l’any 2017, tot i que 
es continuarà treballant per seguir millorant-les.
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ACTUALITAT
Es presenta el Pla Estratègic de l’Esport 
de Deltebre

L’Ajuntament de Deltebre ha realitzat l’acte de presentació pública 
del Pla Estratègic de l’Esport, document que ha de marcar el full de 
ruta de l’activitat esportiva al municipi fins al 2026. El pla l’ha elabo-
rat Rafa Flores, actual delegat del Consell Municipal d’Esports de 
Deltebre i director tècnic de Trail de la Federació Catalana d’Atletis-
me i assessor tècnic de la Real Federación Española de Atletismo.

El Pla Estratègic de l’Esport defineix quatre línies estratègi-
ques (Activa’t; Mou-te; Infoactiva’t; Estiu Actiu, Turisme Viu) que 
han de facilitar, entre d’altres, crear un nou model d’activitat fí-
sica i augmentar la pràctica esportiva en totes les edats i en di-
ferents àmbits, sectors i col·lectius com les dones i la gent gran. 

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “per primera vegada, 
Deltebre disposarà d’un Pla Estratègic de l’Esport que permetrà agluti-
nar esforços entre tots els actius que formen part de l’activitat esportiva 
del nostre municipi”. Soler ha afirmat que “parlem d’un Pla ambiciós 
que s’ha elaborat pensant en les persones, i que hem de saber aplicar 

Una iniciativa pensada per al benestar, 
la salut i el creixement personal

En aquest sentit, el Pla Estratègic planteja l’esport com una eina de 
benestar, de salut i de creixement personal. De fet, el redactor del Pla, 
Rafa Flores, ha detallat que “aquest document ha de ser la primera 
pedra d’un camí forjat amb un sentit comú i únic: entendre l’esport i 
l’activitat física com una part dels nostres hàbits diaris i, així, ajudar 
tothom a millorar la seva qualitat de vida”. Per aquest motiu, el docu-
ment planteja una relació d’activitats específiques i concretes per als 
xiquets i xiquetes, també amb necessitats educatives especials, per a 
les famílies i per a la gent gran.

El Centre Esportiu del Delta es planteja com el centre neuràlgic de l’ac-
tivitat esportiva al municipi, sent el punt de trobada dels diferents eixos. 
El tinent d’alcaldia de #DeltebreActiu, Robert Bertomeu, ha posat en 
valor el fet de “disposar d’un equipament de primer nivell que compta 
cada vegada amb més serveis i que permet que els veïns i veïnes de 
Deltebre, i de les poblacions del voltant, puguin gaudir de la pràctica 
esportiva en unes condicions favorables”.

Finament, el Pla Estratègic trasllada la voluntat de promocionar els 
atractius turístics de Deltebre mitjançant l’activitat esportiva, de ma-
nera que el nucli de Riumar, i involucrant el sector turístic, esdevingui 
l’epicentre de l’activitat esportiva durant l’estiu.

des de la coparticipació de les entitats, la ciutadania, els esportistes 
de Deltebre i també a partir de l’expertesa i professionalitat de Rafa 
Flores”.

3 anys fent esport
3 anys fent salut
3 anys fent Centre Esportiu del Delta!
Consulta tota l’oferta esportiva a deltebre.cat

De dilluns a divendres: de 7.30 a 21.30 h
Dissabtes: de 8 a 19.30 h
Diumenges: de 9 a 14 h

segueix-nos! 
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Ajuts
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de l’Ajuntament
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publicitari del municipi
de Deltebre

Per als comerços,
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Activitats de protecció
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Competicions internacionals,
estatals i nacionals catalanes

Premis Esport
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ACTUALITAT

L’Ajuntament de Deltebre atorga 80.000 € en 
ajuts socials durant el 2021, gairebé el doble 
que l’any anterior
A principis d’any, l’Ajuntament de Deltebre ha efectuat el balanç dels 
diferents ajuts socials atorgats durant l’exercici anterior. En total, 
s’han adjudicat fins a 389 ajuts per un import econòmic que s’eleva 
als 79.700,75 € i que han permès ajudar a les famílies del municipi.

Els ajuts que atorga l’Ajuntament de Deltebre es concreten amb ajudes 
per al pagament dels tributs municipals, per a activitats extraescolars, 
per a l’accés a l’escola bressol, per a urgència social, per a la tarifa social 
de l’aigua i, finalment, per a l’EuroDelta, la moneda de Deltebre que tam-
bé compleix amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local i de proximitat.

L’impacte favorable d’aquests ajuts, que es van posar en funciona-
ment l’any 2015 amb l’arribada de l’actual govern municipal, va en 
augment. Les xifres del 2021 són força superiors respecte de les de 
l’any anterior, sent el 2021 l’any en el qual s’han donat més ajuts i 
s’ha invertit més per ajudar a les famílies. De fet, en comparació amb 
el 2020, s’han atorgat 158 ajudes més (389 el 2021 i 231 el 2020)  i 
s’han distribuït 34.853 € més (79.700 € el 2021 i 44.847,25 € el 2020).

El ventall d’ajuts que posem a disposició 
de la ciutadania ens permet donar un cop 
de mà a les diferents realitats familiars del 
nostre municipi, i més encara en un context 
d’adversitat generat per la pandèmia.”

Lluïsa Ventura,
Tinenta d’alcaldia de #DeltebreEficient

La tinenta d’alcaldia de #DeltebreEficient, Lluïsa Ventura, ha ex-
plicat que “el ventall d’ajuts que posem a disposició de la ciuta-
dania ens permet donar un cop de mà a les diferents realitats 
familiars del nostre municipi, i més encara en un context d’adversi-
tat generat per la pandèmia”. Cal recordar, que a banda dels ajuts 
destinats a les famílies, des del consistori també es posen a dispo-
sició incentius econòmics per a empreses, comerços i autònoms.
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ACTUALITAT
Inversió de 800.000 € per a la millora 
dels camins rurals de Deltebre 

Aquests darrers mesos, l’Ajuntament de Deltebre ha enderrocat dos 
edificis que es trobaven en situació de ruïna i que, per tant, represen-
taven un perill per a la ciutadania i per als veïns i veïnes del voltant. Un 
d’ells ha estat l’Hostal Buitre, que presentava un estat de triple ruïna.

L’Ajuntament de Deltebre està realitzant una rellevant inversió en 
obres d’adequació i arranjament de camins rurals. De fet, fa poques 
setmanes s’han finalitzat les obres dels camins La Cava - Toll, el Pregó 
i el camí del Llebret.

Recentment, també s’han iniciat les obres d’arranjament del Camí del 
Toll, des del pont de Jesús de Pérez al camí del Pont dels Moros, el 
camí Ballester i el camí del Pont Alt. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, 
ha destacat que “des de l’Ajuntament de Deltebre, seguim treballant 
per adequar la complexa trama rural del municipi, que compta amb 
més de 178 km per, així, facilitar el trànsit dels veïns i veïnes, i també 
dels diferents sectors productius que fan ús de la xarxa de camins ru-
rals per accedir als seus punts de treball”.

Aquestes accions se sumen a la resta d’actuacions que des del consis-
tori s’estan efectuant per a la millora i manteniment dels camins rurals, 
com és el cas del batxejat que s’ha realitzat en dues fases diferencia-
des.

Enderrocament de 
l’Hostal Buitre

En el marc de les accions per a la millora de la Imatge de Poble, l’Ajun-
tament de Deltebre ha adequat la plaça del Pagès, tot millorant tant la 
seva il·luminació com accessibilitat.

S’estrena la remodelada 
plaça del Pagès 
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SOCIETAT

L’Associació de Caçadors 
de Jesús i Maria 
compleix 50 anys

La Societat de Caçadors de Jesús i Maria ha celebrat les se-
ves cinc dècades. 50 anys de treball defensant les nostres tra-
dicions, el sector cinegètic i el sector primari. Moltes felicitats!

Mor l’exalcalde 
de Deltebre Pedro 
Arques (Amable)

El passat mes de gener, va traspassar l’exalcalde de Deltebre Pedro 
Arques Royo. Amable va ser alcalde del nostre municipi entre 1987 
i 1991, deixant una gran empremta i una gran estima per part dels 
veïns i veïnes. Descansi en pau.

Concentració per 
la pau en suport 
al poble ucraïnès

L’1 de març, es va dur a terme a la plaça de l’Ajuntament una con-
centració en defensa de la pau i en solidaritat amb el poble ucraïnès 
davant l’atac injustificat de Rússia. No a la guerra!

Poesia per la pau amb 
motiu del Dia Mundial
de la Poesia

Participació dels xiquets i xiquetes de les escoles i institut del municipi 
en l’acte “Poesia per la pau”, que va organitzar l’Ajuntament de Deltebre 
a la Biblioteca Delta de l’Ebre, amb motiu del Dia Mundial de la Poesia.
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SOCIETAT

Biel Miró Navarro, 
primer nadó 
de Deltebre 2022

El passat 3 de gener, va néixer el primer nadó de l’any 2022 a Del-
tebre. Parlem de Biel Miró Navarro, fill de Gemma Navarro i de 
Jordi Miró. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler; la tinenta d’alcaldia, 
Lluïsa Ventura, i la regidora Rosa Royo van visitar i felicitar la família.

Asunción 
Delgado compleix 
100 anys

Asunción Delgado va complir, el passat mes de desembre, 100 anys 
de vida. Per aquest motiu, l’alcalde de Deltebre, acompanyat de la 
regidora d’Acció Intergeneracional i Comunitària, Rosa Royo, va vi-
sitar a Asunción per felicitar-la i estar al costat de la seva família.

L’Associació Esportiva 
Xino-Xano celebra els 
seus 25 anys d’història

25 anys de treball, esforç i èxits, molts èxits! Moltes felicitats a l’As-
sociació Esportiva Xino-Xano per aquest aniversari i per molts anys 
més projectant Deltebre arreu del país!

Ainoa Casanova guanya 
el concurs de cartells 
de la Cavalcada 2022

Alumna de sisè de primària del col·legi Riumar, Ainoa Casanova ha es-
tat la guanyadora del concurs de cartells per a la Cavalcada de Delte-
bre 2022, amb un cartell que plasma els somnis dels xiquets i xique-
tes, des de la sostenibilitat i la cura del medi ambient i del nostre Delta.
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ACTUALITAT

L’Ajuntament de Deltebre impulsa una taula rodona 
sobre drets socials i justícia social per commemorar 
el Dia Internacional de les Dones

Quatre dones, amb quatre trajectòries vitals molt diferents, van 
ser les protagonistes de la commemoració del 8 de març, una ac-
tivitat que se suma a la resta d’accions que des de l’Ajuntament 
de Deltebre i des del Consell Municipal de Dones s’estan impul-
sant per al foment de la igualtat. Fem un repàs de la taula rodona.

 Taula rodona

Drets de les Dones i justícia 
social: l’ahir, l’avui i el demà
Amb Paca Bonet Marsal, Lluïsa Bertomeu 
Sabaté, Lita Bertomeu Ardit i Ivon Bertomeu
Pujol

Moderada per Leonor Bertomeu Casanova, 
periodista

Quatre generacions

L’acte del 8M va esdevenir una conversa intergeneracional entre Paca 
Bonet Marsal, cuinera i restauradora de 75 anys; Lluïsa Bertomeu Sa-
baté, periodista de professió nascuda el 1970; Lita Bertomeu Ardit, 
arquitecta i fundadora de Lita B Architects, de 40 anys, i Ivon Bertomeu 
Pujol, estudiant de primer de batxillerat de l’Institut de Deltebre.

La conversa es va centrar en quatre aspectes: el rol de la dona en 
l’àmbit domèstic i familiar; l’educació; el món laboral, i la salut i els 

drets sexuals i reproductius. Sense estadístiques, xifres ni experts en 
polítiques i perspectives de gènere, es va constatar que el pes de la 
desigualtat era i segueix sent encara molt important a la nostra socie-
tat.

“La dona ha de demostrar molt més la seva vàlua”, així de contundent 
es va mostrar Lita Bertomeu a l’hora d’explicar la seva experiència en 
el món laboral com a dona arquitecta i CEO de la seva pròpia empresa 
Lita B Architects. “Quan ets davant d’inversors, promotors o construc-
tors, només pel fet de ser dona, t’analitzen més, t’has d’esforçar més i 
has de demostrar molt més que un home”.

Segons va declarar Lita Bertomeu, malgrat que l’arquitectura és una 
professió cada vegada més feminitzada, amb un 50% de dones arqui-
tectes col·legiades, la realitat als despatxos professionals és molt dife-
rent, ja que molt poques dones són sòcies o propietàries de despatxos. 
“Tot i que fem passos cap a la igualtat, perquè el respecte hi és, sí que 
notes que, com a societat, encara hi ha moltes coses interioritzades 
que costen de canviar”, afirmava Lita Bertomeu.

Crònica de la periodista Leonor Bertomeu



15

ACTUALITAT

Per a Lluïsa Bertomeu, primera dona directora de ràdio Delta, l’ex-
periència ha estat similar: “Sempre he tingut el respecte dels meus 
companys, però és cert que sent dona i arribant tan jove, com vaig 
arribar jo a la direcció de la ràdio, has d’estar constantment marcant 
territori i demostrant qui ets. Però jo sempre he fet sentir la meva veu i 
he intentat imposar-me”.

Per a Paca Bertomeu, cuinera i restauradora, i mare de quatre de fills, 
les dones encara no tenen les mateixes possibilitats que un home a 
l’hora de progressar professionalment i considera clau el factor de la 
maternitat: “Quan arriba el moment de criar, les prioritats canvien. Pri-
mer que res és la família, i a moltes aspiracions ja no pots arribar, mal-
grat que una dona pot arribar a fer el mateix que un home”.

També Lluïsa Bertomeu, mare d’una xiqueta, explica aquesta lluita 
d’una mare treballadora per fer prevaldre els seus drets: “Quan arribes 
a una empresa has d’explicar que tens una filla, que a les cinc has 
d’estar a casa perquè surt de l’escola i tot això són obstacles que de 
vegades fan que no puguis progressar professionalment”.

Per la seva banda, Lita Bertomeu, tot i que no ha tingut fills, sí que 
dirigeix un despatx on treballen altres dones i reconeix que al món de 
la dona sempre hi ha renúncies: “Veig que encara és molt difícil con-
ciliar. No hi ha un equilibri; no pots ser una gran professional i portar 
la càrrega de la llar i dels fills. La conciliació no està assumida dins de 
la societat”. És més, per a Lluïsa Bertomeu, “la societat et culpabilitza: 
tu has sigut mare i tens l’obligació de cuidar el crio, com si les dones 
fóssim més responsables que el pare. I si tu vols seguir la teva carrera 
professional, et fan sentir com si estiguessis abandonant els fills”.

També la dona en l’àmbit de la llar va ser motiu de reflexió. Més enllà 
de constatar que hi ha molt de camí a fer en la corresponsabilitat de 
la criança i de les tasques de la llar, ja que majoritàriament segueix 
recaient el pes sobre les dones, es va voler posar en valor la tasca 
de la dona que es dedica a la cura i a les tasques de la llar. “S’ha de 
reconèixer i remunerar a totes aquestes dones. Fan una tasca impor-
tantíssima”, va insistir Lita Bertomeu. I sobre això, també es va posar 
damunt la taula una realitat: la gran quantitat de dones que han arribat 
a la jubilació sense cap tipus de pensió. “Quantes dones que han estat 
a casa, ha arribat el moment de la jubilació i no tenen res?”, pregunta-
va Lluïsa Bertomeu. També es va assenyalar el fet que moltes feines 
feminitzades no estan remunerades o es troben en el marc de l’eco-
nomia submergida, fet que condemna a les dones a la pobresa en el 
moment de la jubilació.

Durant més d’una hora de debat, a poc a poc, es van anar desgranant 
totes les desigualtats persistents al llarg de les quatre generacions par-
ticipants, fins i tot, en qüestions tan poc parlades com la menstruació, 
un tema que segueix sent tabú i del qual les dones reben poquíssima 
informació, més enllà de la seva funció en la reproducció.

Totes quatre van reconèixer que el camí a recórrer encara és molt gran. 
“Encara ens queda molta lluita, hi ha molta feina a fer. És important 
que les noves generacions no parin, dones i homes, ens necessitem 
els dos costats per tirar endavant amb la igualtat”, va assegurar Lita 
Bertomeu. Per a Lluïsa Bertomeu, malgrat tot el que queda a recórrer 
“crec que estem en el camí correcte i això és l’important”.

Menys optimistes van ser Paca Bertomeu, la més gran de la taula ro-
dona, i Ivon Bertomeu, la jove estudiant. “Veig que encara hi ha mol-
ta joventut que no ha rebut l’educació que calia”, va assegurar Paca. 
“Tothom diu que les noves generacions han de fer aquest canvi. Si la 
nostra generació és el futur: quin futur!”. Tot i això, el debat va finalitzar 
amb un bri d’esperança: “però, vaja, crec que tot es pot millorar”.

Amb el Consell Municipal estem treballant 
per canviar les coses partint d’un debat 
participatiu que revisa aquelles qüestions 
que ens afecten com a societat.”

Anna Giménez,
Regidora d’Igualtat i Gènere
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Al mes de febrer, es va constituir el Consell de Defensa #Deltebre-
Territori, un òrgan que compta amb la participació de més de 40 re-
presentants de diferents sectors i que ha d’esdevenir la corretja de 
transmissió, de les inquietuds i suggeriments sobre el futur del Delta, 
entre els sectors i l’Ajuntament de Deltebre.

En el marc de la seva constitució, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, 
ha explicat que “aquest Consell és una oportunitat única per unir els 
sectors implicats en la defensa del territori i per fer front, des de la 
suma d’esforços i des de la responsabilitat individual i col·lectiva 
de la ciutadania de Deltebre, a la inacció històrica, a la manca de 

DELTEBRE PARTICIPA

Neix el Consell de Defensa #DeltebreTerritori 
per sumar esforços contra les amenaces al Delta 

En el Dia Mundial de la Salut, l’Ajuntament de Deltebre ha constituït el 
Consell Municipal de la Salut. Un òrgan que té com a objectiu principal 
esdevenir un espai de debat i participació en totes aquelles qüestions 
relacionades amb la salut a Deltebre i que permetin millorar el benestar 
dels veïns i veïnes del municipi. Aquest nou consell sectorial se suma a 
la resta d’òrgans que l’Ajuntament està impulsant per facilitar que la ciu-
tadania pugui aportar la seva visió sobre el present i el futur del municipi.

El Consell de la Salut està conformat pels diferents professionals de 
Deltebre d’aquest àmbit, així com per les entitats que hi estan relaci-
onades. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha volgut agrair “el servei 
que presten, dia rere dia, els professionals de la salut, més encara en 
el moment de la pandèmia on el seu esforç i la seva dedicació van ser 
fonamentals per garantir el benestar de la ciutadania”.

Deltebre constitueix el Consell de la Salut 
amb Anna Mora com a delegada

coordinació entre les administracions competents i als constants 
atacs que debiliten el futur del Delta”.

El Consell de Defensa comptarà amb Marc Bertomeu, jove agricul-
tor vinculat a diferents entitats, com a delegat. A Bertomeu l’acom-
panyaran dues vicepresidències. Una d’institucional, que recau en 
mans de la regidora de Defensa del Territori de l’Ajuntament de Del-
tebre, Anna Giménez, i una de sectorial, a càrrec del president de 
la Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre, Javier Casanova.

Tots tres, juntament amb els representants dels grups municipals, 
el president del Consell de Riumar, la Síndica de Greuges i Unió de 
Pagesos, conformen la Comissió Permanent del Consell de Defen-
sa #DeltebreTerritori al qual s’hi ha sumat, a través de votació, els 
següents representants: Arrossaires del Delta de l’Ebre, Semillas 
Castells, Dones Rurals, Molde, Associació de Veïns de Riumar i 
l’exregidor Tomàs Castells. 

Durant la sessió, també s’ha fet balanç de les accions realitzades 
durant el 2021 en el marc de la defensa del territori, on sobresurt 
la campanya de recollida d’al·legacions contra el Plan Para la Pro-
tección del Delta del Ebro, que va arribar a 8.877 signatures, com 
també les diferents gestions efectuades per l’Ajuntament de Delte-
bre, en coordinació amb la Taula de Consens pel Delta. L’any 2021, 
es va convocar el Consell de Defensa de #DeltebreTerritori de for-
ma informal i aquest 2022 s’ha constituït oficialment, i amb tots els 
membres.

El Consell de la Salut comptarà amb l’estudiant de medicina, Anna 
Mora, com a delegada. A Anna l’acompanyaran la regidora d’Acció In-
tergeneracional i Comunitària, Rosa Royo, i la directora del CAP Delte-

bre, Judith Marin. A banda, també es va crear una comissió de vocals 
i col·laboradors i col·laboradores que està integrada per professionals 
de la psicologia, infermeria, farmàcia, fisioteràpia, odontologia, etc.
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DELTEBRE PARTICIPA

Es constitueix el Consell d’Esports 
de Deltebre amb Rafa Flores com a delegat
El Consell d’Esports de Deltebre és un òrgan format per les diferents 
entitats esportives del municipi i que té la finalitat de fomentar i impul-
sar la pràctica esportiva i els hàbits saludables. El delegat d’aquest 
consell, a proposta de l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, és Rafa Flo-
res, director tècnic de Trail de la Federació Catalana d’Atletisme i as-
sessor tècnic de la Real Federación Española de Atletismo.

En el marc de la primera reunió, s’ha detallat el funcionament que tin-
drà aquest òrgan i quins seran els diferents grups de treball. Un total 
de cinc que s’han establert a partir de les particularitats de les entitats 
municipals: futbol i futbol sala, esports d’exhibició, esports aquàtics, 
esports de motor i, finalment, esports multidisciplinaris.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “la constitució 
d’aquest consell inicia el desplegament executiu de la resta de con-
sells consultius que hem anat reglamentant al plenari municipal i que 
ens han de permetre seguir construint el present i el futur del nostre 
municipi a partir de la veu de la ciutadania i dels sectors”.

Del Consell Consultiu en formen part 23 entitats. Paral·lelament a les 
entitats, els grups municipals representants al consistori també formen 
part d’aquest consell consultiu. En el cas d’Enlairem, el representant 

Deltebre constitueix el Consell de la Gent Gran 
amb Tere Aloguin com a delegada
El Consell de la Gent Gran vol esdevenir un espai de debat i de decisió 
de les diferents activitats i qüestions relacionades amb la gent gran del 
municipi de Deltebre.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha detallat que “volem que la ciutada-
nia de Deltebre, els nostres veïns i veïnes, tinguin l’oportunitat de partici-
par en les diferents qüestions que afecten el seu dia a dia, i més encara 
en aquelles que són estructurals i que ens han de permetre definir el 
municipi del futur”. Per això, ha remarcat Soler, “els diferents consells de 
participació que estem creant són una eina útil per seguir transformant 
Deltebre al costat de la ciutadania i escoltant les seves inquietuds i sug-
geriments”.

Tere Aloguin, vinculada a diferents entitats del municipi, ha estat escolli-
da com a delegada del Consell de la Gent Gran a proposta de l’alcaldia 
i ratificada en el marc del plenari. A Aloguin l’acompanyaran dues vice-
presidències: una primera, amb la regidora d’Acció Intergeneracional i 
Comunitària, Rosa Royo, i una segona, amb Herminia Bo.

Del Consell de la Gent Gran en formen part 23 persones que repre-
senten diferents entitats vinculades amb aquest sector, així com perso-

nes reconegudes per la seva trajectòria o influència. Així mateix, s’ha 
creat una Comissió Permanent que permetrà fer un seguiment més ex-
haustiu de les diferents qüestions que afecten la gent gran i al mateix 
consell.

és Marc Bertomeu; en el cas d’ERC-Més Deltebre, Vanessa Callau, 
i en el cas del PSC Deltebre, Joaquim Gilabert. Més enllà del de-
legat, Rafa Flores, la vicepresidència de l’òrgan recau en el tinent 
d’alcaldia de #DeltebreActiu, Robert Bertomeu, i en el Club Depor-
tiu La Cava.
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CENTRE CULTURAL DEL DELTA

Durant aquests dies, es pot gaudir de les dues noves exposicions 
que acull l’Espai Expositiu DeltArt i que donen el tret de sortida a 
l’agenda 2022.

D’una banda, La Piedra i Hiperrealisme, de Cristina Jobs, dues col-
leccions que neixen de l’art hiperrealista. I, d’altra banda, la mos-
tra fotogràfica Visita al Paradís, de Francesc Sans Vidal, un resum 
d’imatges dels set anys que l’autor porta residint al Delta de l’Ebre.

Les exposicions estaran obertes al públic fins al 24 d’abril, just quan 
es complirà el primer aniversari de l’espai DeltArt. L’alcalde de Del-
tebre, Lluís Soler, ha posat en valor el fet de “disposar d’un equipa-
ment de primer nivell que ens permet gaudir de les obres i de l’art 
dels artistes de Deltebre, i d’arreu del territori i del país”.

Les escultures de 
Cristina Jobs i les 
imatges de Francesc 
Sans, protagonistes 
a DeltArt 

L’Ajuntament de Deltebre i l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enve-
ja segueixen impulsant accions conjuntes per reforçar la marca 
Delta. Si bé fa pocs mesos es va realitzar el Volta i Tapa’t, la ruta 
de tapes entre les dues poblacions, ara s’han presentat les rutes 
literàries que es realitzaran a ambdós municipis.

En total es duran a terme quatre rutes, dues a cada població, per 
redescobrir paisatges a través del recull d’obres i de textos d’au-
tors del territori com Gerard Vergés, Sebastià Juan Arbó, Balta-
sar Casanova, Laia Viñas, Maria Climent, etc.

La primera de les rutes serà a l’Illa de Buda i s’emmarcarà en 
l’obra L’Obsessió de les dunes, de Zoraida Burgos. Les rutes es 
reprendran al mes de juny, a la Finca de Bombita; a l’octubre, a 
la Via Verda de Sant Jaume d’Enveja, i al desembre, novament a 
Deltebre, a la Bassa de les Olles i al port d’Illa de Mar.

Deltebre i Sant Jaume 
d’Enveja organitzen 
rutes literàries per 
redescobrir els racons 
del Delta
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Des de l’Ajuntament de Deltebre s’està treballant per engegar Llibres 
Nòmades, una iniciativa que veurà la llum aquesta primavera i que 
ha de permetre impulsar la lectura a Deltebre a través de quatre vi-
trines mòbils de fusta que s’emplaçaran en diferents ubicacions del 
municipi.

Els XXV premis literaris Terra de Fang es convoquen en les moda-
litats de poesia, narrativa breu (les dues amb premis de 1.000 €) i 
autor local, en les categories adult (500 €) i juvenil (200 €). La regi-
dora de Foment Cultural, Anna Giménez, ha explicat que “en aquesta 
nova edició volem donar un nou impuls als premis Terra de Fang per, 
així, seguir amb la seva consolidació i projecció”.
 
Com a novetats, cal destacar-ne dues. La primera, l’editorial Onada 
Edicions publicarà l’obra guanyadora del premi de Narrativa breu i la 
guanyadora del premi de Poesia. I, la segona, que el jurat el confor-
maran diferents escriptors i escriptores, periodistes i professionals 
del sector: Laia Viñas, Anna Carreras, Jordi Nopca, Mireia Calafell, 
Laia Martínez i Joan Todó.
 
Els autors i autores podran presentar les seves publicacions fins al 
dia 23 de juny.

Llibres Nòmades, una iniciativa per fomentar 
l’hàbit de lectura entre la ciutadania

Es convoquen els Premis Terra de Fang 2022

Una biblioteca mòbil

Les vitrines comptaran amb diferents llibres per tal que la ciutadania 
pugui agafar el llibre que desitgi, anotar les dades requerides per al 
préstec i realitzar posteriorment el retorn per tal que un altre usuari 
pugui fer-ne ús. La regidora de Foment Cultural, Anna Giménez, ha 
explicat que “volem traslladar la Biblioteca Delta de l’Ebre als carrers 
de Deltebre per, així, despertar la màgia de la lectura entre els veïns i 
veïnes, i fomentar un hàbit que aporta un enriquiment personal”.

Una d’aquestes cabines s’instal·larà al nucli de Riumar, per aquest 
motiu s’estan editant catàlegs amb informació sobre el funcionament 

d’aquest projecte en llengua castellana, anglesa, francesa i alemanya. 
Llibres Nòmades començarà a caminar durant el mes d’abril, coincidint 
amb Setmana Santa.
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Deltebre inicia el cicle culinari 2022 amb 
les Jornades Gastronòmiques de la Closca
L’Ajuntament de Deltebre i l’associació FECOTUR han presentat el nou 
cicle de jornades gastronòmiques que s’impulsa per seguir posant en 
valor el producte de qualitat i de proximitat. Enguany, s’oferiran diferents 
novetats, sent la primera d’elles les Jornades Gastronòmiques de la 
Closca (celebrades de l’11 al 27 de març) en substitució de les anteriors 
jornades de la tellerina. També s’incorporen aquest any les jornades del 
peix de bassa i els menús especials durant la celebració de Deltebre 
Dansa.

En total, es realitzaran fins a set jornades gastronòmiques al llarg del 
2022. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha remarcat que “durant tots 
aquests anys, hem estat impulsant les jornades gastronòmiques com 
una oportunitat per donar a conèixer el nostre producte i la nostra cuina, 
però també per posar en valor aquells sectors, com la caça o la pesca, 
que ens ajuden a despertar l’essència Delta i a dinamitzar l’economia 
del municipi”.

La primera de les set jornades ha estat la de la closca i ha comptat amb 
la participació de fins a deu restaurants del municipi. La regidora d’Acció 
Comercial, Ingrid Santiago, ha explicat que “enguany, hem volgut am-
pliar aquestes jornades per donar cabuda a nous productes que també 
són exquisits i que formen part de la nostra tradició i de la nostra cuina”.

En la roda de premsa, celebrada al Passeig del Riu, a l’altura de la 
Confraria de Pescadors Sant Joan, també ha participat el vicepresi-
dent de FECOTUR, Ricard Chopo, qui ha qualificat aquestes jornades

gastronòmiques “com una bona notícia atenent que des de l’associa-
ció sempre hem apostat per la seva organització i el seu impuls”.

Més enllà d’aquestes jornades gastronòmiques, des de l’Ajuntament 
de Deltebre, juntament amb FECOTUR, també s’impulsen la mostra 
gastronòmica Mescla i la ruta de tapes de Deltebre, Volta i Tapa’t, la 
darrera edició de la qual es va efectuar en unió amb el municipi de 
Sant Jaume d’Enveja.
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ELS PROTAGONISTES

Què és i com neix Riu a l’Ebre?
“Riu a l’Ebre és una empresa d’activitats a la natura que naix el 2012 
amb la voluntat de donar a conèixer als visitants del Delta de l’Ebre 
la seva bellesa a través d’activitats a la natura. Oferim rutes guiades i 
autoguiades en caiac i bicicleta, inclòs l’acompanyament logístic, as-
sessorament i assistència en ruta.”

Com enteneu l’ecoturisme i com el garantiu?
“L’actual fragilitat del Delta demana que tots siguem molt conscients 
de tenir cura del nostre entorn. La sostenibilitat, l’impuls del desenvo-
lupament local i la preservació dels espais naturals que ens envolten, 
són raons fonamentals per apostar per un model de negoci ecoturista.

Nosaltres entenem l’ecoturisme com una manera de conèixer el territori 
que aporti beneficis tant a l’espai com a les persones. Ens agraden els 
nostres pagesos que dibuixen un territori que és sempre canviant, els 
arrossars, les muscleres i ens agrada contribuir a divulgar aquesta cul-
tura rural que cada cop és més valorada, el silenci, els capvespres, els 
pastissets, les baldanes i tot allò que ens fa únics i diferents.

Formem part de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), 
que és una acreditació d’àmbit europeu que atorga la Federació 
EUROPARC per certificar que desenvolupem un turisme sostenible. Es-
tem adherits a la marca Ecoturisme de l’Agència Catalana de Turisme
 (ACT) i dins del Cens d’Organitzadors d’Activitats Fisicoesportives en 
el Medi Natural. I estem situats al cor del Delta de l’Ebre, en un entorn 

Ecoturista i del terreno són els cognoms de Riu a 
l’Ebre, projecte que enguany celebra el seu 10è ani-
versari. A més, la celebració és doble, ja que una 
de les iniciatives de l’empresa ha estat guardonada 
amb el Premi Jordi Cartanyà 2021. Ens n’expliquen 
més els seus fundadors, Maria José Vergés i Juan 
Franch.

Maria José Vergés 
i Juan Franch

natural declarat Parc Natural, Reserva de la Biosfera i Zona d’Especial 
Protecció per a les Aus.”

Com encaixa la bicicleta en tot això i què en feu dels residus gene-
rats?
“La bicicleta es coneix com un mitjà de transport sostenible que per-
met als seus usuaris fer una activitat saludable, contribuir a la reducció 
d’emissions de CO2 i fer un turisme que permet viure i experimentar el 
paisatge en primera persona i amb un contacte directe. La bicicleta, 
però, té una cara menys visible, que són els residus generats en les 
seves reparacions.

En concret, ens concerneixen les seves cambres d’aire punxades. 
Normalment, aquestes estan fetes de cautxú butil, un material sintètic 
no biodegradable. Aquest cautxú es descompon en microplàstics, un 
contaminant comú als nostres mars i al sòl. Les cambres es poden 
reciclar, però es tracta d’un procés complex no exempt d’emissions de 
CO2 i altres residus.

A Riu a l’Ebre ens hem preocupat sempre de cuidar i respectar l’entorn 
i el territori que ens envolta i nodreix. És per això que, a mesura que 
el negoci ha crescut i hem vist com el nombre de cambres punxades 
augmentava, hem volgut reconvertir-les i fer-ne quelcom d’útil, trans-
formant aquest residu en matèria primera i durant el passat any vam 
llençar el nostre projecte BagBike, bosses per portar a la bici fetes amb 
cambres d’aire punxades.”

La BagBike ha obtingut el Premi Jordi Cartanyà 2021 com a “Millor 
proposta innovadora i creativa que contribueix a un desenvolupa-
ment turístic sostenible”. Quin paper juga en el desenvolupament 
sostenible de la nostra societat?

“La tendència actual i la preocupació pel medi ambient fa que molts 
consumidors cerquin articles fabricats a partir de matèries primeres re-
ciclades, apostant sempre per allargar la vida dels articles, però sense 
deixar de banda el disseny. L’objectiu és resoldre una necessitat dels 
usuaris de la bicicleta, i la BagBike està pensada per dur-la al manillar 
i, de manera molt senzilla, es pot penjar a l’espatlla com una bossa 
tradicional.

Treballem localment, contribuïm globalment. Hem tingut la sort de tro-
bar una dissenyadora de la zona, Rosanna Fosch, que és la persona 
que l’ha dissenyat i fabricat. Tothom en queda molt sorprès i el disseny 
ha agradat molt. D’altra banda, CycloCat, una important associació 
de ciclistes, ens han elaborat un informe molt complet sobre algunes 
característiques a millorar. Seguim treballant-hi per fer la millor de les 
opcions per vestir la bici.”

Web: riualebre.com
Instagram i Facebook: @riualebre
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ESPECIAL CARNAVAL 2022

L’Associació de Veïns de Sant Ramon 
guanya el Premi a la Millor Rua del Carnaval 

Aquesta vegada, ni la pandèmia ni el vent ni el fred han pogut evi-
tar que la Rua del Carnaval de Deltebre torni a omplir de llum i de 
color els carrers del municipi. Han estat un total de 14 comparses, 
amb més de 600 persones, que han desfilat en una tarda primaveral 
marcada per la disbauxa i per la il·lusió de retornar a una renovada 
normalitat.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “el Carnaval de 
Deltebre ha d’esdevenir el punt d’inflexió i també el punt de retorn a 
la plena activitat als carrers del nostre municipi i als actes que durant 
aquests anys ens han ajudat a impulsar la marca Deltebre arreu del 
territori”.

Soler també ha volgut agrair “la implicació, dedicació i esforç de la 
Comissió de Festes, dels voluntaris i voluntàries, i de les diferents 
entitats i colles d’amics que han participat en una edició del Carnaval 
que ha estat marcada per la pandèmia i les afectacions climatolò-
giques”. I és que la Rua del Carnaval s’ha suspès dues vegades 
aquest mateix any: la primera, al mes de febrer, a causa de la sisena 
onada de la pandèmia, i la segona, a inicis d’abril, a conseqüència 
del temporal de vent que va afectar Deltebre.

Les comparses guanyadores

Enguany, el jurat ha decidit que el premi a la Millor Rua del Carnaval 
de Deltebre sigui per a l’Associació de Veïns de Sant Ramon, el que 
significa que aquesta comparsa regnarà el Carnaval 2023 i tindrà 
l’honor d’encapçalar la Rua.

Més enllà del primer premi, també s’han lliurat cinc guardons més: 
Premi a la Millor Carrossa, per a la Quinta 2018; Premi a la Disfres-
sa Més Original, per a la Colla Pam Dalt Pam Baix; Premi a la Millor 
Disfressa, per a l’Associació de Dones de Deltebre; Premi a la Millor 
Coreografia, per al Grup Kiuba, i, finalment, Premi a la Comparsa 
Més Xaladora, per a l’Associació de Veïns de Jesús i Maria.

La regidora d’Actes, Equipaments i Festes, Carme Franch, ha des-
tacat que “avui és un dia per sentir orgull d’un municipi al qual no li 
han posat mai res fàcil, però que té gent xaladora, amb principis i 
valors, que fa possible esdeveniments de primer nivell com és el cas 
del Carnaval”. La Rua del Carnaval de Deltebre ha clos els diferents 
actes que l’Ajuntament de Deltebre ha organitzat amb motiu del Car-
naval.
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PARTICIPACIÓ POLÍTICA

ERC-Més Deltebre

Enlairem Deltebre

“És un orgull disposar d’un 
equipament de primer nivell com 
el Centre Esportiu del Delta”
El tinent d’alcaldia de #DeltebreActiu, Robert Bertomeu, ens parla sobre 
diferents qüestions relacionades amb les seves regidories. / p. 3

 L’ENTREVISTA

El Desaigüe en 60 segons

S’impulsa el projecte del Préstamo
La proposta presentada per a la canalització i bombeig 
del Préstamo consisteix en dues fases de sis etapes. 
T’ho expliquem. / p. 5

 TEMA DESTACAT

Coneix l’actualitat de Deltebre!
Reconeixement a la gestió de residus; nous parcs infantils; 
arranjament de voreres i de camins rurals… i molt més! 
Et posem al dia. / p. 6

Coneix les darreres novetats
Et presentem els diferents òrgans sectorials que s'han constituït, com 
ara el Consell de Defensa #DeltebreTerritori i el Consell d’Esports de 
Deltebre. / p. 16

 DELTEBRE PARTICIPA

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

 ACTUALITAT

Iniciatives culturals i exposicions
Arriba Llibres Nòmades per fomentar l’hàbit de lectura. I, a DeltArt, 
trobareu les escultures de Cristina Jobs i les imatges de Francesc 
Sans. / p. 18
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