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Quin ha estat l’avenç 
cultural de Deltebre en 
els últims anys? Ens ho 
detalla Anna Giménez, 
regidora de Defensa del 
Territori, Foment Cultural, 
Igualtat i Gènere. 
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L’ENTREVISTA ACTUALITAT

Repassem els fets més 
destacables: recuperació 
de l’antiga Cambra 
Arrossera, rehabilitació 
del bar del Centre Esportiu 
del Delta, adequació de 
voreres… i molt més!
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Tornem a Mescla 
i DeltaFira, a l’estiu 
i a les Festes Majors. 
Ah, i parlem amb 
dos protagonistes 
d’aquests 
esdeveniments!
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ESPECIALS

A Deltebre
es pavimentarà 
el 80% dels carrers, 
substituint la tècnica 
del batxejat que 
s’havia aplicat 
fins ara.
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TEMA DESTACAT

“Són paisatges i colors,
són pobles, cases i pedres,
són històries i són anys,
són els hòmens i les dones.
Són sentiments, són amors…
Són de la terra de l’Ebre.”

De la Terra de l’Ebre (D.O.),
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
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EDITORIAL
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Segueix-nos! 

Sisquera quede com estava!
Iniciem la recta final del 2022. Un any que, si fem una mica de memòria, 
recordarem que el vam obrir en el marc d’una nova onada de la CO-
VID-19, amb restriccions per als àpats de Nadal i també per a les acti-
vitats destinades als més menuts i menudes de la casa. Ara, el 2022 el 
finalitzem amb una crisi energètica i econòmica que ens porta la inflació. 
Tot plegat, sense oblidar-nos que, actualment, encara segueix la invasió 
russa a Ucraïna.

No seria just no afegir a aquest context una crisi climàtica que ens ha fet 
celebrar la castanyada amb màniga curta, i que provoca sequeres i fortes 
inundacions en algunes zones del país, tal com hem pogut comprovar en 
les imatges esfereïdores dels mitjans de comunicació.

Amb tot, sembla que el món està embogint. O que, si més no, està vivint 
una revolució profunda que qui sap on ens conduirà. Per a aquells que, 
dins del descontrol, ens agrada intentar tenir les coses una mica controla-
des, seria una bona idea apel·lar a un lema que m’encanta i que és molt 
nostre: sisquera quede com estava!

No obstant això, val a dir que Deltebre no és gaire amic de quedar-se 
com estava. Per exemple, en primer lloc, enguany s’han recuperat les 
activitats als carrers del nostre municipi i totes elles amb un gran èxit de 
participació. Només cal fixar-nos en les nits de ball o en les tardes de bous 
de la festa major, o bé en una carpa de Mescla que es va quedar petita.

En segon lloc, s’han assentat les bases i s’han iniciat obres que han de fa-
cilitar resoldre problemes que són estructurals, problemes de tota la vida 
i dels quals sempre ens hem queixat. Podem parlar, en aquest cas, de la 
pavimentació del 80% dels carrers o bé de l’inici de la canalització i bom-
beig del Préstamo. Accions que es poden dur a terme gràcies a la bona 
gestió econòmica que s’ha efectuat en els últims anys al nostre municipi, 
i al treball per assolir subvencions.

I finalment, en tercer lloc, Deltebre s’ha projectat al futur amb, entre molts 
altres, el projecte del teatre auditori Rialto i també amb la rehabilitació de 
la Cambra Arrossera, actuació per a la qual s’ha obtingut una subvenció 
de més d’1.800.000 €. Patrimonialitzar el passat és una bona manera 
de mirar endavant sense perdre la nostra essència i la nostra història, i 
realçar totes aquelles coses que han fet possible que Deltebre sigui avui 
una població de referència.

Francesc Mateu i Sierra
Director del Desaigüe



Com valores l’avenç cultural del nostre municipi durant els dar-
rers anys?
La gent de Deltebre, la gent del nostre Delta, és gent inquieta, amb 
molt de talent i capaç de fer trontollar estructures i de rebel·lar-se per 
assolir els seus objectius. I això ho hem pogut comprovar en l’àmbit 
cultural durant aquests últims anys amb la consolidació de festivals, 
espectacles i activitats que són referència. Del nostre municipi han 
sorgit figures de primer nivell que ens han de fer sentir orgull de po-
ble, algunes de molt conegudes amb renom internacional, però també 
algunes altres que han estat silenciades durant molts anys i que, ara, 
amb l’Espai Expositiu DeltArt, estem intentant donar a conèixer.

Com valores la posada en marxa d’aquest equipament?
DeltArt és un espai d’exposicions, de diàleg i d’influència entre l’artista, 
la seva obra i els visitants. El nostre objectiu principal era el d’ajudar 
a donar veu als artistes de Deltebre, projectar la seva obra i continuar 
exportant la marca Deltebre, perquè com a Ajuntament de Deltebre, 
i dins de les nostres possibilitats, hem de ser capaços de facilitar la 
comunicació i la projecció cultural. I en aquest propòsit hem estat tre-
ballant durant els darrers anys.

La Biblioteca Delta de l’Ebre també forma part d’aquest objectiu?
Evidentment. Beure de la millor literatura ens permet obrir la nostra 
ment i generar influències culturals que després podem expressar a 
través de la mateixa escriptura, però també amb la pintura, la músi-
ca, la dansa, etc. Una biblioteca com l’actual, que ens genera orgull
i il·lusió, era més que necessària. Per això com a govern municipal 
vam abocar els màxims esforços per a la seva construcció i perquè 
la biblioteca esdevingués el primer pas del que avui coneixem com a 
Centre Cultural del Delta.
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Regidora de Defensa del Territori, Foment Cultural, Igualtat i Gènere

La biblioteca també ha visitat els carrers de Deltebre…
Una bona manera de fomentar l’hàbit de la lectura és facilitant-ne l’ac-
cés a tothom, en especial als més menuts i menudes. Per això, des del 
govern municipal vam traslladar la biblioteca als carrers de Deltebre 
amb les vitrines de Llibres Nòmades perquè tothom pugui agafar un 
llibre o qualsevol publicació. La Biblioplatja també neix amb aquest 
objectiu. Aquest estiu ha estat la primera vegada que l’hem posat en 
funcionament, a la platja de Riumar, i l’experiència adquirida ens per-
metrà que l’any vinent puguem reobrir i reforçar aquest espai amb més 
novetats i prestacions.

Entre les darreres novetats destaquen les rutes literàries entre 
Deltebre i Sant Jaume d’Enveja…
Del Delta de l’Ebre s’ha escrit molta literatura, ja que tenim autors re-
llevants enamorats del nostre territori. Per això, juntament amb l’equip 
de Sant Jaume d’Enveja, vam pensar que seria una bona idea impul-
sar aquestes rutes literàries per així descobrir el paisatge del Delta 
mitjançant les paraules dels escriptors. El resultat és una experiència 
literària i paisatgística de gran qualitat.

Recentment, s’han atorgat els XXV Premis Literaris Terra de Fang. 
Què en destacaries?
El 25è aniversari ens ha servit per donar un nou impuls al Terra de 
Fang amb el suport d’Onada Edicions, segell que s’encarregarà 
d’editar i distribuir les obres guanyadores. Enguany, hem comptat 
amb la participació de més de 55 obres, un fet que mostra la bona 
salut dels premis literaris. Aprofitant aquestes línies, voldria agrair 
el treball i l’esforç de totes les persones que han fet possible que el 
Terra de Fang compleixi els seus 25 anys. Un quart de segle de pa-
raules i de màgia!

Anna Giménez

Una biblioteca com 
l’actual, que ens genera 
orgull i il·lusió, era més 
que necessària”

L’ENTREVISTA
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TEMA DESTACAT
Es pavimentarà el 80% dels carrers 
de Deltebre

Els treballs de pavimentació substitueixen el 
batxejat, tècnica que s’havia aplicat fins ara i 
que no resolia el problema existent

L’Ajuntament de Deltebre ha iniciat els treballs de pavimentació del 
80% dels carrers del municipi, sent aquest un ambiciós pla per a la mi-
llora de les vies públiques i de la imatge de poble. En total, s’efectuarà 
una inversió de 6.500.000 € que permetrà millorar el ferm de 160 vies 
públiques de Deltebre.

Aquesta és una inversió sense precedents 
a la nostra història i que ens ajuda a caminar 
cap al procés de transformació que està 
vivint Deltebre durant els darrers anys.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

Les obres ja es veuen reflectides en alguns trams del municipi, com 
ara l’avinguda La Pau, obres que han permès solucionar un problema 
estructural del municipi i, a la vegada, dignificar una avinguda que és 
una de les artèries principals de Deltebre.
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Quina és la diferència entre pavimentar 
i urbanitzar?

Els treballs de pavimentació no substitueixen els treballs d’urbanitza-
ció. En canvi, la pavimentació de carrers sí que substitueix els treballs 
de batxejat que s’han anat realitzant de manera periòdica al municipi i 
que acabaven esdevenint un pedaç que no resolia el problema existent.

Paral·lelament, el govern municipal també continua amb el pla d’ur-
banització dels carrers del municipi. La urbanització, més enllà de la 
mateixa pavimentació del carrer, també inclou altres actuacions com 
l’adequació de voreres i la millora de les telecomunicacions o serveis 
bàsics com l’aigua potable o l’enllumenat públic. Entre els carrers ur-
banitzats recentment, es troben el de Sant Francesc, Guifré el Pilós, 
Riu Besòs o Club Nàutic.

La reducció de l’endeutament d’aquests últims anys ha estat clau per 
entendre les obres de pavimentació, tal com explicava l’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler: “La gestió econòmica que hem efectuat durant 
els darrers anys ens permet afrontar un projecte que ha de dignificar 
les vies públiques de Deltebre i, en conseqüència, despertar orgull de 
poble entre els veïns i veïnes”. De fet, durant els últims mesos, els tre-
balls ja s’han dut a terme a carrers com Pescadors, Ulldecona, Goya, 
Lleida, Barceloneta, etc.

Cal esmentar que totes aquestes obres causen diferents afectacions 
a la mobilitat durant el seu transcurs. Per això, des de l’Ajuntament de 
Deltebre es demana disculpes per les molèsties que aquesta actuació 
pugui ocasionar en moments determinats.
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ACTUALITAT
Deltebre rep més d’1,8 M€ del fons Next Generation 
per a la recuperació de l’antiga Cambra Arrossera

durant els darrers anys, s’han impulsat des de l’Ajuntament per tal de 
realçar la història del municipi. En aquest sentit, cal tenir en compte des 
de la recent adquisició de l’antic cinema Rialto fins a la rehabilitació de 
la barcassa com a escenari d’activitats i la coetera, ambdós elements 
ubicats al Parc Fluvial del Delta. També en aquesta línia caldria encabir 
la creació, fa pocs anys, de L’Obrador, un espai de creació artística lide-
rat per Roberto Olivan i que permet idear i projectar creacions arreu del 
món des de Deltebre.

Soler també ha explicat que amb “aquest projecte es dignificarà una 
de les entrades principals de la població i, al mateix temps, realçarà el 
patrimoni històric de Deltebre”, i ha afegit que, de fet, “el canvi d’aquesta 
entrada és més que evident”, tot recordant que actualment la plaça de 
les Dones ocupa l’antic espai de l’edifici de Mobles Delta.

Amb aquesta injecció econòmica es podrà do-
nar una nova vida a un dels elements patrimoni-
als del municipi

L’Ajuntament de Deltebre ha aconseguit una subvenció d’1.810.401,43 € 
per al projecte de recuperació de l’antiga Cambra Arrossera. Es tracta 
d’un ajut del fons Next Generation per part del Ministeri de Transport, 
Mobilitat i Agenda Urbana en el marc de la línia d’impuls a la rehabilitació 
d’edificis públics. Aviat, s’iniciarà el procés de redacció del projecte per 
tal que es pugui aprovar en els mesos vinents i licitar les obres.

D’aquesta manera, l’antiga Cambra Arrossera de Deltebre esdevindrà 
un nou espai de cohesió i emprenedoria per al jovent del municipi, així 
com per al foment de la igualtat i de la projecció de la cultura, tal com 
remarca l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “L’objectiu principal de l’Arros-
sera és projectar-la com un espai que aglutini les necessitats del jovent 
del municipi, sigui en qüestions de formació, d’emprenedoria o d’oci, 
però també que desperti l’essència cultural, el motor associatiu i que 
fomenti accions que impulsin la igualtat”.

Val a dir que, des del govern municipal, ja fa temps que s’està treballant 
a donar un nou impuls a aquest antic equipament. A més, la patrimoni-
alització de la Cambra Arrossera se suma a la resta d’actuacions que, 

L’objectiu principal és que aquest espai 
aglutini les necessitats del jovent del 
municipi i que, alhora, desperti l’essència 
cultural, el motor associatiu i que fomenti 
accions que impulsin la igualtat.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre
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ACTUALITAT
En marxa la recuperació del bar 
del Centre Esportiu del Delta

La nova fase de remodelació del Centre Esportiu del Delta passa per 
recuperar el bar amb la finalitat que esdevingui un espai de cohesió 
per a les persones que fan ús de l’equipament esportiu. L’obertura del 
bar està prevista per a finals del primer trimestre del 2023.

L’equipament es recupera després de 20 anys de la seva clausura a 
conseqüència del tancament de la piscina exterior. Ara, però, amb la 
recuperació fa un any de l’anomenada piscina Agustí Ramon Caste-
llà, es realitzen les obres per adequar el bar, tot complementant les 
instal·lacions esportives perquè es consolidin “com a ciutat esportiva i 
punt de referència i de projecció de l’activitat esportiva, de la salut i del 
benestar”, assenyala Soler.

Entre les últimes millores instaurades al Centre Esportiu del Delta, re-
centment s’han posat en funcionament banys turcs als vestidors d’ho-
mes i de dones, sent aquest un servei més a l’abast dels més de 1.000 
abonats i abonades que actualment fan ús de l’equipament municipal, 
tal com apunta el tinent d’alcaldia de #DeltebreActiu, Robert Bertomeu.

Així mateix, s’ha construït una passarel·la per facilitar l’accés als via-
nants, i s’ha ampliat el nombre de màquines a la sala de fitnes. Però 
abans d’arribar a aquest punt, al llarg dels darrers anys s’han hagut de 
realitzar tota una sèrie d’actuacions de manteniment i millora per donar 
cobertura a la demanda d’activitat esportiva al municipi, accions entre 
les quals cal destacar: 

 La urbanització de l’entorn del centre
 La creació de l’espai polivalent exterior
 La renovació de les pistes de pàdel
 La recuperació de la piscina exterior
 La instal·lació de plaques fotovoltaiques

Equipament esportiu de referència 
al Delta

T’agrada l’esport?

Vine al Centre
Esportiu del Delta!
Consulta tota l’oferta esportiva
a deltebre.cat

segueix-nos! 

El projecte de rehabilitació del bar contempla la remodelació i adapta-
ció del local, incorporant un accés exterior amb escales i rampa, així 
com els diferents acabats interiors amb les instal·lacions d’electricitat, 
fontaneria, climatització i ventilació. També, a la terrassa, i més enllà 
del seu arranjament, es construirà una coberta. El preu d’adjudicació 
de les obres ha estat de 179.000 €.
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ACTUALITAT
Inici de la cinquena fase d’adequació de voreres 
i supressió de barreres arquitectòniques

L’acció facilitarà la mobilitat i l’accessibilitat als 
diferents carrers que conformen l’artèria verte-
bral de Deltebre

Amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat de totes les persones en l’es-
pai públic, la cinquena fase del projecte d’adaptació de voreres per-
metrà adequar fins a 32 passos de vianants suprimint les barreres 
arquitectòniques, arranjar 2.775 metres quadrats de vorera amb la ins-
tal·lació de panots, i construir 879 metres quadrats de voreres noves.

Tot i que l’execució de la cinquena fase és d’uns 235.000 €, si es te-
nen en compte la globalitat de les fases i altres projectes que també 
inclouen l’arranjament de les voreres, l’Ajuntament de Deltebre haurà 
invertit més d’1.500.000 € en l’adequació de voreres i la supressió de 
barreres arquitectòniques per tal de millorar part de l’urbanisme del 
municipi.

 Més d’1,5 M€ invertits
 Arranjament de més de 10 km de voreres
 Creació de més d’1 km de nova vorera
 Adequació de 374 passos de vianants

En total, durant els darrers anys…

 Avinguda Assumpció
 Avinguda Germans Carsi
 Avinguda Esportiva
 Avinguda Goles de l’Ebre
 Plaça del Barracot
 Carrer Trinquet
 Carrer Sant Roc
 Carrer Mestre Fèlix Gràcia
 Carrer Mossèn Domènech
 Carrer Bruc
 Carrer Pintor Sorolla
 Carrer Vicente Blasco Ibáñez
 Carrer Estació
 Carrer Major
 Carrer Ramón y Cajal

On s’han efectuat les obres?

En relació amb l’adequació de les voreres, també 
s’ha arranjat l’avinguda 1 d’Octubre, on s’ha incor-
porat un carril bici i s’ha renovat l’arbrat per evitar 
que els arbres malmetin la nova infraestructura.

Altres projectes rellevants
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ACTUALITAT
Es reforça la il·luminació 
al Passeig del Riu
La tecnologia LED arriba a un dels punts més 
atractius del municipi per donar-hi plena cober-
tura lumínica

El Passeig del Riu, un dels grans atractius de Deltebre, finalment 
compta amb la il·luminació necessària perquè els veïns i veïnes, i les 
persones que visiten el municipi, hi puguin passejar tranquil·lament.

Gràcies a l’actuació, en el tram pendent de Jesús i Maria, s’ha pogut 
donar plena cobertura lumínica amb un total de 45 nous punts de llum 
LED sumats a la substitució de les 80 llumeneres actuals també a 
tecnologia LED. Pel que fa al tram pendent de La Cava, es resta a l’es-
pera dels permisos per part de Costes de l’Estat, necessaris per poder 
efectuar aquesta obra. 

L’avinguda 1 d’Octubre, el Polígon Industrial, la carretera d’accés al 
cementiri i el Passeig Marítim de Riumar, també han estat testimonis 
del canvi d’enllumenat a LED. Aquesta tecnologia no només permetrà 
reduir el cost del subministrament, sinó que també facilitarà la disminu-
ció d’emissions i la contaminació lumínica.

El cost econòmic global de tota aquesta actuació frega els 265.000 € i 
s’emmarca en les diferents inversions que, actualment, està efectuant 
l’Ajuntament de Deltebre.

Es tracta d’una acció necessària per 
aportar més visibilitat i més seguretat a 
les persones que fan aquest recorregut.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

Ajuts i subvencions de l’Ajuntament de Deltebre
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ACTUALITAT

S’inaugura la urbanització de l’entorn 
del centre de Jesús i Maria

A banda, l’actuació també ha inclòs l’ampliació i urbanització de 
les voreres inacabades dels carrers afectats per les obres, el so-
terrament de la línia elèctrica de l’avinguda La Pau en el tram cor-
responent als equipaments, la ubicació de mobiliari urbà i jardineria 
amb reg automàtic, i els treballs de pintura de la Cambra Agrària.

Pel que fa a les millores de les instal·lacions esportives, aques-
tes han integrat la construcció de lavabos i vestidors per al Pa-
velló Josep Luque, la instal·lació d’una grada reversible per 
donar cobertura tant a l’interior com a l’exterior del camp, i el mun-
tatge de tanques de protecció per a la graderia, entre altres accions.
 
En el seu conjunt, es tracta d’una actuació que ha permès “dig-
nificar i posar en valor la zona central de Jesús i Maria, així 
com millorar la mobilitat i l’accés als principals equipaments 
que són motor d’activitat”, segons explica l’alcalde de Deltebre.

Les obres han permès dignificar i posar en 
valor la zona central de Jesús i Maria.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

El centre de Jesús i Maria ja compta amb millors accessos a les 
instal·lacions esportives Josep Maria Torres i al col·legi de l’As-
sumpció. Les obres han suposat una inversió d’aproximada-
ment 400.000 € i han estat finançades parcialment amb un 
import de 119.000 € per part de la Diputació de Tarragona.

Els treballs d’urbanització portats a terme han consistit, principalment, 
en l’arranjament i pavimentació d’un pàrquing per a més d’un centenar 
de vehicles i en la construcció d’una passarel·la de vianants per acce-
dir als equipaments detallats.
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Forta inversió per a la millora i manteniment 
dels camins rurals
Més d’1 M€ destinats a l’adequació de la com-
plexa trama rural del municipi
Durant els darrers mesos, l’Ajuntament de Deltebre ha continuat tre-
ballant per impulsar l’arranjament dels camins rurals de Deltebre. 
D’aquesta manera, si en anteriors edicions del butlletí es va anomenar 
l’adequació dels camins de La Cava - Toll, el Pregó, i camí del Llebret, 
ara ja es poden incloure els camins del Penal, de Nuri, del Port, del 
Port al Càmping, de Pont Alt i Ballester.

D’ençà que començà el 2022, i tenint en compte el manteniment que 
també s’està duent a terme, l’Ajuntament de Deltebre ha invertit més 
d’1.000.000 € per a la millora dels camins rurals del municipi. Per a 
l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, es tracta d’“una acció que ens ha de 
permetre seguir adequant la complexa trama rural del municipi, la qual 
compta amb més de 178 km de camins rurals per, així, facilitar el tràn-
sit dels veïns i veïnes, i també dels diferents sectors productius que fan 
ús de la xarxa de camins rurals per accedir als seus punts de treball”.

ACTUALITAT
L’Ajuntament de Deltebre adquireix l’antic cinema 
Rialto, el futur teatre auditori de Deltebre

L’Ajuntament de Deltebre compra l’antic cinema Rialto amb l’objectiu 
de conservar i patrimonialitzar un edifici emblemàtic del municipi i que 
aquest espai esdevingui el futur teatre auditori de Deltebre. L’acord de 
compra de l’equipament, de 1.712 metres quadrats, es va segellar el 
mes de maig amb la Junta de Govern Local per un import del voltant 
de 185.000 €.

El cinema Rialto va obrir les seves portes l’any 1949 i va clausurar la 
seva activitat 34 anys després, l’any 1983. Ara, en el marc de la seva 
futura rehabilitació, la façana principal es recrearà al carrer Doctor

Volem convertir el cinema Rialto en un 
referent cultural del territori.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

Joan Bonet, on s’accedirà i s’habilitarà un pas de vianants i un espai 
d’aparcament.

L’equipament permetrà donar cobertura al nucli dels Hortets, el qual, 
actualment, no disposa de cap espai on poder realitzar actes. A més, 
completarà els diferents equipaments que durant aquests anys s’han 
anat posant en funcionament, com són el Centre Cultural del Delta, el 
Centre Fluvial del Delta i el Centre Esportiu del Delta.

En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, ha explicat que “volem convertir 
el cinema Rialto en un referent cultural del territori” i ha agraït la volun-
tat de la família de posar a disposició municipal, i dels veïns i veïnes, 
un equipament històric i cultural. 

Els treballs de millora i de manteniment dels camins rurals s’aniran 
efectuant també durant els mesos vinents per continuar adequant la 
seva imatge.
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ACTUALITAT
Deltebre draga la bocana del riu Ebre i reclama que 
la Generalitat es faci càrrec dels dragatges futurs

L’Ajuntament de Deltebre va dragar la bocana del riu Ebre a inicis del 
mes de juny per facilitar l’accés i la sortida de les embarcacions pes-
queres i nàutiques, atenent les demandes dels sectors. No obstant això, 
des de l’Ajuntament es continua reclamant que sigui la Generalitat qui 
assumeixi els futurs dragatges que facilitin la bocana navegable.

Es tracta d’una acció totalment necessària, atès que en casos de tempo-
ral, com els viscuts en els últims temps, els sectors pesquer i nàutic no 
poden accedir al riu o tenen veritables dificultats per entrar al port amb 
les seves embarcacions a causa del moviment de sorres, un fet que té 
greus conseqüències econòmiques i que, en molts casos, suposa un 
perill per a la vida dels navegants.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “com a Ajuntament de 
Deltebre, sempre estarem al costat dels sectors del nostre municipi i, per 
això, hem assumit, tot i que no és la nostra competència, la realització 
d’un dragatge que entenem que és necessari de manera puntual al llarg 
de l’any i que hauria d’efectuar la Generalitat”.

Les actuacions de dragatge no s’haurien de 
realitzar amb els impostos dels veïns i 
veïnes de Deltebre, sinó que les hauria 
d’assumir la Generalitat de Catalunya.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

que disposa de la maquinària específica per al moviment de les sorres, 
han tingut un cost econòmic de 43.439,91 € assumit directament per 
part de l’Ajuntament de Deltebre.

Soler ha explicat que “no té sentit que en el seu moment es construís 
un port fluvial, l’únic a tota Catalunya, i que a hores d’ara s’estigui 
construint una llotja al mateix port, i que no es vetlli perquè les embar-
cacions puguin atracar al port en tot moment”. És per això que Soler 
ha reiterat en el fet que “aquesta actuació de dragatge no s’hauria de 
realitzar amb els impostos dels veïns i veïnes de Deltebre”, sinó que 
l’hauria d’assumir la Generalitat de Catalunya sempre que sigui neces-
sària i com a part dels treballs de navegabilitat dels trams superiors del 
riu. Es calcula que, per al correcte manteniment de la bocana, serien 
recomanables entre dos i quatre dragatges l’any en funció dels possi-
bles temporals i moviments de sorres.

El permís de dragatge s’ha assolit a partir del projecte redactat i pre-
sentat per l’Ajuntament de Deltebre, després de la realització de dife-
rents informes per complir amb les exigències mediambientals corres-
ponents. De fet, aquesta no és la primera vegada que l’Ajuntament de 
Deltebre draga la bocana del riu Ebre. Fa tres anys, el març del 2019, 
ja es va portar a terme un dragatge a càrrec de l’administració local.

Amb la darrera actuació, duta a terme durant el passat juny, s’han ex-
tret aproximadament 1.200 metres cúbics de sorra per garantir un ca-
lat de 2,5 metres, i reubicar aquesta sorra a les platges del Garxal i de 
Sant Antoni. Els treballs de dragatge, efectuats amb una embarcació 

Una acció obligada per evitar riscos 
greus
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ACTUALITAT
Aprovada la regulació de llocs de treball 
de l’Ajuntament de Deltebre

Laura Fabra | ERC-Més Deltebre 

“Era necessària la regularització dels llocs de treball”. 
No obstant això, Fabra ha posat en dubte el compliment 
de productivitat que existeix en la regulació, així com 
les inquietuds dels treballadors en la consulta feta prè-
via a la votació dels representants.

Aleix Ferré | PSC Deltebre

Ha posat en valor que “aquest document estigui 
consensuat” i ha assenyalat que “feia temps que es 
necessitava la regulació de llocs de treball”.

Les reaccions dels portaveus 

El document busca millorar el funcionament 
dels recursos humans i les seves condicions la-
borals
Per primera vegada, l’Ajuntament de Deltebre disposarà d’un docu-
ment que regularitza les condicions i funcions dels treballadors de la 
corporació. El document s’aplicarà de manera progressiva durant els 
tres pròxims anys, començant a incorporar casuístiques en el pres-
supost municipal del 2023 i amb un període de desplegament de nou 
mesos.

Com a gran novetat, l’acord comú incorpora criteris objectius que 
estableixen les retribucions del personal de manera ponderada ate-
nent a la seva formació, capacitat i responsabilitat, fet que dilueix les 
desigualtats existents i fixa la carrera professional dels treballadors. 
La proposta també tendeix a la flexibilització horària, a través d’una 
bossa d’hores, per facilitar un major servei i una major atenció als 
veïns i veïnes, i a la vegada impulsa el treball per objectius. 

Tot i que des del 2014 el consorci es regeix per un conveni col·lectiu 
del personal laboral i del personal funcionari, aquest no respon a la 
realitat actual del govern municipal, tal com indica l’alcalde: “L’actu-
al conveni no compleix amb les necessitats d’una administració que 
cada vegada ha de tendir més a la modernitat, al compliment d’ob-
jectius i a la professionalització, i que ha de donar resposta a les 
problemàtiques d’una ciutadania més exigent davant les institucions 
públiques”.

La Relació de Llocs de Treball s’ha efectuat a partir de diferents re-
unions amb els representants dels sindicats en el marc de la Mesa 
General de Negociació. Soler ha destacat “el treball silenciós i cons-
tant d’elaborar un document participatiu i inclusiu, que fixarà el full de 
ruta dels recursos humans i l’operativa de l’Ajuntament de Deltebre 
durant els anys vinents”. De fet, Soler ha recordat que “la participa-
ció, l’objectivitat i la transparència són eixos fonamentals de la nostra 
acció de govern”, i ha volgut “donar les gràcies als sindicats i al per-
sonal de l’Ajuntament de Deltebre per les seves aportacions i també 
pel treball constant que es realitza al consistori”.
 
La proposta d’aprovació de la nova Relació de Llocs de Treball ha es-
tat aprovada per majoria absoluta amb els vots d’Enlairem i del PSC 
Deltebre, i amb l’abstenció d’ERC-Més Deltebre. Així mateix, s’ha 
acordat per unanimitat per part dels representants dels treballadors i 
dels sindicats de l’Ajuntament.
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ESPECIAL ESTIU 2022
Deltebre viu l’estiu amb més actes 
i més serveis

Aquest estiu, Deltebre ha tornat a esdevenir un pol d’atracció turística 
amb l’arribada de milers de visitants d’arreu del país i del continent. La 
bona salut del sector turístic no s’entén, en part, sense les diferents ac-
tuacions de millora que s’han efectuat al nucli de Riumar i al nucli urbà 
de Deltebre, les quals han permès ampliar l’oferta de serveis i infraes-
tructures a l’abast de la gent que decideix visitar-nos.

Per exemple, aquest estiu a Riumar s’ha inaugurat la plaça dels Vents, 
ubicada a l’encreuament entre el carrer Coll Verd i el Passeig Marítim. 
Aquesta plaça esdevé un nou punt de trobada per a la ciutadania amb la 
possibilitat de dur-hi a terme activitats. La plaça, en la qual s’ha prioritzat 
l’ús de paviments de formigó per reduir i facilitar les tasques de neteja, 
ha conservat al màxim possible les zones d’ombra mantenint les palme-
res i també compta amb bancs, papereres i una pèrgola.

Una altra novetat d’aquest estiu ha estat la posada en funcionament de 
la Biblioplatja de Riumar. Oberta durant tota l’època estival, s’hi ha ofert 
una àmplia varietat de llibres infantils, juvenils i per a adults en català, 
castellà i altres idiomes com l’alemany, l’anglès, el francès i l’italià. A 
més, també s’ha seleccionat literatura d’autors locals i de publicacions 
sobre el territori, des de cuina fins a rutes de descoberta de l’entorn.

La platja de Riumar enguany ha consolidat la bandera blava, la qual es 
concedeix gràcies als treballs de manteniment i de neteja, a la qualitat 
de l’aigua i també a l’extens ventall de serveis que ofereix una de les 
platges de referència del país. De fet, la platja de Riumar aquest any 
ha estrenat noves dutxes: en total se n’han instal·lat sis de noves amb 
millores com el rentapeus.
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Finalment, i entre moltes altres actuacions efectuades, els treballs de 
pavimentació del camí del Port o del camí de Nuri han permès dignificar 
uns trams que, a causa dels clots, dificultaven la mobilitat i l’accés. A la 
llista d’accions s’hi sumen també les obres de la llotja de peix i les de la 
depuradora de Riumar.

El catàleg d’actes d’estiu ha tornat a omplir la plaça Europa amb actu-
acions de Joan Rovira, els Tremendos, Soul Kitchen o Joaquín Ascón, 
entre d’altres, i també amb activitats com el passeig amb caiac, camina-
des sota la lluna plena i amb tast de vins, etc. Diferents opcions, per a 
tots els públics, que han permès revitalitzar la cohesió social després de 
dos anys marcats per la pandèmia de la COVID-19.

Paral·lelament, s’han dut a terme constants obres de millora i mante-
niment a la zona, com ara l’ampliació i pintura del carril bici als carrers 
Àliga Pescatera i Polla d’Aigua, i al Passeig Marítim. En aquests punts 
també s’ha reforçat la il·luminació i se n’ha substituït l’actual per tecno-
logia LED.

estiu
especial

2022
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Aquest any, les Festes Majors de Deltebre han tingut tot un èxit de 
participació i han permès recuperar l’essència de les nostres tradici-
ons i de la nostra cultura.

“MENEO, QUE VENEN!”: LES FESTES MAJORS 2022

Unes festes majors amb un gran èxit 
de participació 

artístic del Festival Deltebre Dansa. I tot plegat, sense oblidar els dies 
dels patrons amb els corresponents actes religiosos i els partits de 
futbol dels equips del municipi.

En aquest punt, cal destacar l’actuació del grup La Oreja de Van Gogh, 
que va aplegar més de 3.700 persones al recinte festiu de Deltebre i 
va permetre escoltar les mítiques cançons del grup de Sant Sebastià.

Les nits de ball ocupaven un recinte que s’havia hagut d’ampliar per 
donar cobertura a les més de 330 taules presents. Les tardes de 
bous també van emplenar la plaça, oferint imatges de suport als cor-
rebous. De fet, enguany també s’han efectuat bous al carrer, a banda 
dels corresponents dies dels bous.

Més enllà dels actes més tradicionals, les festes majors també van in-
corporar activitats com la nit del teatre, a càrrec de la Cia. Delta Teatre; 
la festa infantil; el Dia de la Dona; la Diada dels Quintos; el concurs 
d’arrossos; la demostració de ball de Feel Dance; la tarda del tobogan 
aquàtic, l’acte de presentació de les pubilles o la realització del pregó, 
que enguany ha anat a càrrec de Roberto Olivan, fundador i director

Gran varietat d’actes i activitats

La clausura, com ha estat habitual durant els darrers anys, es va efec-
tuar amb una nova edició del gran Piromusical de l’Ebre. En aquesta 
ocasió, però, els focs anaven sincronitzats amb els èxits musicals del 
certamen d’Eurovisió.
 
Com sempre, cal agrair l’esforç i la implicació de la Comissió de Fes-
tes i de la Comissió de Bous de Deltebre en unes festes que sempre 
recordarem!
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EL PROTAGONISTA

Roberto Olivan 
de la Iglesia

Què t’ha semblat ser escollit el pregoner d’una de les edicions 
més desitjades de les festes majors després de dos anys de 
pandèmia?

“Aquest tipus d’acte honorífic sempre simbolitza moltíssim per a algú 
que s’estima el seu territori, la seva gent. Vaig decidir fa molts anys 
que Deltebre seria la meva llar, i sembla que, recíprocament, aquest 
sentiment de respecte, dignitat i amor mutu ha tornat en format de 
pregó. Vaig intentar fer un resum de tot el que significa per a mi Del-
tebre, les meves experiències i anècdotes viscudes, i va resultar sent 
un acte molt emotiu tot plegat.”

Havent finalitzat la teva formació a l’Institut del Teatre de Barce-
lona, vas continuar els teus estudis de dansa a Brussel·les, sent 
la capital belga el punt clau en la solidificació de la teva trajec-
tòria artística. Què t’ha aportat el teu recorregut professional pel 
món?

“Estudiar a la prestigiosa escola P.A.R.T.S. i fer els meus primers tre-
balls professionals a Brussel·les amb la companyia ROSAS i després 
amb la meva pròpia companyia, va ser, possiblement, una de les 

Vaig encertar, per casualitat o destí, estar en 
el lloc correcte al moment idoni."

Després d’anys projectant la teva carrera i Deltebre a l’estran-
ger, vas apostar per donar vida a L’Obrador, un espai destinat 
a la creació, formació i programació. Quin tipus de propostes 
artístiques hi podem trobar?

“Totes les formes i disciplines de les arts escèniques troben el seu 
lloc a L’Obrador. Des de processos creatius, espectacles, tallers, 
concerts, xerrades, paellades culturals i altres, per a tots els públics i 
oberts a qualsevol proposta artística, tant professional com amateur.”

A l’abril, presentaves GOLD al Mercat de les Flors de Barcelona. 
Actualment, treballes en alguna nova creació?

“Contentíssim amb el resultat de GOLD, creat a L’Obrador i nomi-
nat a un dels millors espectacles a Barcelona durant la temporada 
2021-2022, i arribant fa molt poc de Portugal, on he fet dues creaci-
ons paral·leles impulsades per la Companhia Instavel. Recentment, 
hem realitzat el Festival ARTÈRIA TORTOSA, que es va dur a terme 
del 13 al 16 d’octubre, i hem creat un altre espectacle per a la Fira 
Mediterrània 2022 amb l’Esbart Ciutat Comtal, en el qual també ha 
col·laborat el nostre dissenyador deltebrenc Joan Salvadó.”

Fundador i director artístic del Festival Deltebre 
Dansa, de la companyia Roberto Olivan Perfor-
ming Arts i de L’Obrador Espai de Creació. Però, 
a més, Roberto Olivan ha estat el pregoner de 
les Festes Majors de Deltebre 2022, rebent la Me-
dalla d’Honor Municipal. 

millors decisions que he pres a la meva vida. Vaig encertar, per casu-
alitat o destí, estar en el lloc correcte al moment idoni en un context 
sociocultural explosiu, d’ebullició creativa i expansió personal que 
van conjugar una simbiosi espectacular i que va impulsar la meva 
carrera, que considero està encara en creixement.”

Coreògraf i ballarí, però també fundador i director artístic del 
Festival Deltebre Dansa. Ens pots avançar algun detall de la 18a 
edició?

“Lo xiquet se’ns fa gran! L’any que ve serà major d’edat i li estem 
preparant un regal a l’altura. Els desitjos de millorar la qualitat d’en-
granatge dels serveis que s’ofereixen, infraestructures i continguts 
hi són per part de tot l’equip que hi ha al darrere. Els temps canvien, 
les tendències artístiques també i el públic de Deltebre té un criteri a 
l’hora de veure espectacles que creix conjuntament amb el Festival. 
De fet, ja estem treballant ara mateix en la propera edició per aportar 
el millor possible que tant mereix el nostre públic.”
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QUINA MESCLA! 

Mescla bat rècord d’assistència amb més 
de 27.000 degustacions, quasi el triple que
en la seva darrera edició

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, explicava que “aquestes xifres han 
trencat totes les nostres expectatives, sent una mostra més de la gran 
projecció que està tenint Deltebre durant els darrers anys”. Soler va 
qualificar Mescla de “fira de referència del país que és orgull de poble, 
que ens permet confluir sabors i paisatge en un entorn únic, i que ens 
demostra, una vegada més, que amb treball, esforç i il·lusió, tot és 
possible”.

Estrelles Michelin, talent local i novetats 
importants

Durant el cap de setmana, l’activitat a Mescla va ser frenètica des del 
mateix moment de la seva inauguració, a càrrec de la presidenta del 
Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i fins a l’últim segon de la seva 
cloenda.

La branca gastronòmica, ubicada al Parc Fluvial del Delta, va comptar 
amb la presència de restauradors i restauradores locals, i també amb 
la participació de les estrelles Michelin Eduard Xatruch, copropietari 
dels restaurants Compartir (Cadaqués) i Disfrutar (Barcelona); Jeroni 
Castell, xef del restaurant Les Moles d’Ulldecona, i Pep Moreno, xef 
del restaurant Deliranto de Salou.

Però més enllà de les demostracions de cuina en directe, també cal 
destacar que l’obertura de la mostra al riu ha facilitat l’accés a noves 
experiències. Entre aquestes, el tast de vins i tapes en barca pel riu 
Ebre, els passejos amb barca de vela llatina o la concentració de mo-

Exposició Deltebre. Desermant records
Amb motiu dels 45 anys de l’aniversari de la segregació de Tortosa, a 
banda de Mescla i DeltaFira, l’Ajuntament de Deltebre també va activar 
l’exposició Deltebre. Desermant records, un recorregut pels moments 
més rellevants dels 200 anys d’història de Deltebre.

D’altra banda, pel que fa a l’acte institucional de commemoració del 
45è aniversari de Deltebre, enguany el convidat d’honor ha estat el 
deltebrenc Albert Vidal, creador audiovisual i cofundador i director cre-
atiu de l’agència Vèrtex Comunicació.

tos d’aigua. A més, com a novetat, també cal esmentar la celebració 
de la primera Nit de Tapes de Mescla amb música en directe, així com 
dels vermuts musicals.

El canvi d’ubicació de DeltaFira i de Mescla ha estat un factor clau 
per entendre l’èxit de participació d’aquesta edició, la qual va tenir lloc 
del 20 al 22 de maig. Amb més de 27.000 degustacions venudes, la 
mostra d’enguany ha batut un rècord històric havent triplicat les 10.500 
degustacions del 2019, darrera vegada en què es va realitzar la fira 
abans de la pandèmia.

En el marc de la cloenda de la fira, Soler va agrair a totes les persones 
que amb el seu treball han fet possible l’èxit i l’organització de Mescla, 
i va finalitzar afirmant que “aquesta primera experiència tan positiva 
de la fira al Parc Fluvial del Delta ens obre la porta a seguir innovant i 
a començar a dissenyar una Mescla, la de l’any 2023, que ens ha de 
consolidar aquesta aposta d’obertura al riu”.
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EL PROTAGONISTA

Albert Vidal Ribes

Deltebrenc, creador audiovisual, cofundador 
i director creatiu de l’agència Vèrtex Comuni-
cació, Albert Vidal Ribes ha estat el convidat 
d’honor en la commemoració dels 45 anys de 
Deltebre. 

Convidat d’honor d’una de les edicions més esperades de Delta-
Fira i Mescla després de dos anys de pandèmia. Quina va ser la 
teva reacció quan t’ho van comunicar?

“Va ser sorpresa. I, després d’intentar convèncer l’alcalde que segu-
rament hi ha persones amb molta més projecció que mereixien este 
reconeixement més que jo, vaig passar a sentir-me molt agraït, i per 
a mi va ser un dia molt especial.”

 
Amb motiu dels 45 anys de Deltebre, des de l’Ajuntament es va 
projectar l’exposició Deltebre. Desermant records, de la qual 
has estat el responsable de la direcció d’art. Com vas viure el 
procés?

“Molt agraït de rebre l’encàrrec i de poder participar en el projecte. 
La nostra voluntat era crear una experiència que abastés les dues 
plantes de l’Espai Expositiu DeltArt i que permetés una aproximació 
diferent de la història del municipi, d’una manera innovadora i atracti-
va, per a tots els públics i km 0 (feta amb talent local).
 
Crec que ens en vam sortir molt bé tot i els terminis (ho vam fer tot en 
tan sols un més!). La implicació de tothom va ser brutal: des d’Elena 
Fabra, comissària de l’exposició i encarregada de dotar de rigor his-
tòric i desplegar tots els continguts, fins a Joaquin Gilabert, al capda-
vant de l’equip dels tècnics de Rull, empresa encarregada de produir 
i aplicar els materials impresos, i moltes altres persones que ens van 
ajudar: Glòria Franch, tècnics de la brigada, personal de neteja…”

La creació del nou emblema de l’Ajuntament és un dels molts 
projectes amb els quals has contribuït a l’avenç de Deltebre…

“L’actualització de l’escut i la creació de l’emblema van ser tot un 
repte. En el cas de l’emblema, perquè era un tema complicat crear un 
element gràfic específic que aglutinés tant de contingut i que repre-
sentés les diferents sensibilitats del municipi. Però estic molt content 
amb el resultat, ja que va tenir una gran acollida i ja forma part del 
nostre imaginari.
 
En el cas de l’escut, durant l’estudi previ havíem identificat fins a 
vuit versions diferents del mateix convivint alhora. A més, hi havia 
la dificultat afegida de les estrictes normes de l’heràldica, així que, 
finalment, es va optar per realitzar un subtil redisseny que unifiqués i 
modernitzés totes les versions existents.”
 
 
Grècia, Brasil, Àustria, Praga… La teva professió et porta per tot 
el món. Podent observar altres realitats diferents de la nostra, 
creus que a Deltebre hi ha talent?

“M’encanta viatjar i penso que, en el meu cas, poder unir dues pas-
sions -viatjar i els audiovisuals- és un regal. De fet, estic responent 
esta entrevista des de Londres, on ens hem traslladat durant uns 
dies per a dos projectes diferents. Viatjar ens obre la ment, alimen-
ta la creativitat i ens fa conscients d’altres realitats, veient com de 
diferents i d’iguals podem arribar a ser les persones i les societats. 
I en un context global on restringir les llibertats sembla que s’està 
convertint en tendència, és més necessari que mai viatjar i no només 
desplaçant-se físicament, sinó també fent-ho a través de la lectura, 
el cinema, el teatre… Per a mi, la cultura, en qualsevol de les seves 
formes, és viatjar. I qui sap, si tots viatgéssim més, igual tindríem 
menys intolerància, menys odi, menys homofòbia, menys discrimina-
ció i seríem, segurament, més feliços.
 
Deltebre desborda talent en totes les disciplines i àmbits. No sé si és 
el riu o potser alguna partícula radioactiva que s’escapa de tant en 
tant riu amunt i que ens arriba en tota la seva esplendor aquí baix. El 
fet és que, si ho pares a pensar, la creativitat és una forma de super-
vivència. I històricament -ara desermo una mica la memòria influït 
per l’exposició- la gent d’aquí ha tirat endavant en condicions molt 
dures. Per tant, la creativitat forma part del nostre ADN i es respira 
per tot arreu. Tenim arquitectes, realitzadores, pintores, escultores, 
músiques, ballarines, enginyeres, artesanes… persones amb un ta-
lent i una projecció brutals.”
 
 
Després d’anys treballant a Barcelona com a realitzador de TV3, 
vas fer un gir radical per tornar a casa i cofundar Vèrtex Comu-
nicació. Què opines sobre la fuga de talent?

“Marxar, depenent del que vols estudiar, és pràcticament obligatori 
perquè no tens gaires més opcions. Ara bé, tornar és la gran assig-
natura pendent. Moltes vegades no hi ha un teixit empresarial prou 
sòlid per generar oportunitats atractives perquè estes persones tor-
nen. També he de dir que per als empresaris, de vegades, resulta 
molt difícil trobar perfils qualificats. En este sentit, és molt necessària 
una eina que permeti una millor comunicació entre les empreses del 
territori que cerquen perfils professionals concrets i les persones for-
mades que estarien interessades a tornar.”

La creativitat és una forma 
de supervivència."
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L’ACTUALITAT EN IMATGES

Emmarcat en la Lliga de Triatlons de Catalunya, el Triatló 
de Deltebre ha comptat amb més participants que mai. 
1.300 atletes de diferents comunitats autònomes van par-
ticipar-hi el 30 d’abril i l’1 de maig.

Un any més, la Finca de Bombita acull les dues Festes de 
l’Arròs. Amb èxit d’assistència, en ambdues cites es van 
mostrar les arts més tradicionals de Deltebre i del Delta 
de la mà de diverses entitats del municipi.

El Festival Deltebre Dansa 2022 assolia el seu rècord de 
participants. 250 ballarins de 40 nacionalitats diferents 
van formar part d’un esdeveniment que és referència in-
ternacional i orgull de poble.

Amb motiu del seu centenari, Conxa Rue Martí, veïna de 
Deltebre i de l’Ampolla, rep la visita de l’alcalde de Delte-
bre, acompanyat per la regidora d’Acció Intergeneracio-
nal i Comunitària, i de l’alcalde de l’Ampolla.

També es va felicitar pels seus 100 anys a Joan Ventura 
Piñol, fill de Deltebre vinculat al sector de l’arròs, membre 
de la Junta de Segregació, autor del llibre Deltebre i col-
laborador en mitjans de comunicació del territori.

El Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ+ se celebrà al 
Parc Fluvial del Delta amb un acte que va incloure la taula 
rodona “Viure la diversitat al Delta” i una concentració de 
rebuig a les violències LGBTI-fòbiques.
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L’ACTUALITAT EN IMATGES

El Centre Fluvial del Delta acollia l’acte de Reconeixe-
ment a l’Esforç Acadèmic 2022, on es va distingir la tasca 
de 50 alumnes i es va posar en valor l’esforç de l’alumnat 
dels centres escolars del municipi.

El projecte “l’Assumpció apadrina Lo Carrilet” es pot con-
sultar al piló informatiu ubicat on estava l’estació del Car-
rilet a Jesús i Maria. Col·laboració entre l’alumnat de 4t de 
l’Escola l’Assumpció i l’Ajuntament.

El Dia Internacional de les Dones Rurals se celebrà amb 
una conversa sobre la dona i el desenvolupament del 
nostre Delta, i també va tenir-hi lloc l’acte de clausura de 
l’exposició Deltaica i Valenta.

En el Dia Mundial de l’Òpera, vam tornar a gaudir de la 
música de l’Espiga d’Or interpretant Nessun dorma, una 
de les àries més famoses.

Les rutes literàries, organitzades entre Sant Jaume d’En-
veja i Deltebre, ens han permès interpretar el paisatge del 
Delta amb els ulls dels autors i les autores del territori.

Fins al 13 de novembre, vam gaudir d’una nova edició de 
Volta i Tapa’t, la ruta de tapes per Deltebre que, enguany, 
ha apadrinat el xef Vicent Guimerà.
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BREUS

La web de l’Ajuntament 
de Deltebre revalida amb 
un 100% de puntuació 
el Segell Infoparticipa

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha atorgat, un any més, 
el Segell Infoparticipa al consistori per la qualitat i la transparència de la 
comunicació local a través del web. De fet, s’ha obtingut una puntuació 
del 100%, complint amb els 52 indicadors avaluats i mantenint la nota 
del darrer any. És la tercera vegada que el govern municipal rep aquest 
segell, i és el segon cop que assoleix una puntuació del 100%.
 
Enguany, s’ha atorgat el Segell Infoparticipa a 136 ajuntaments de Ca-
talunya, dels quals només 43 han aconseguit el 100% de la puntuació, 
segons ha comunicat la Universitat Autònoma de Barcelona a l’espai 
web on es mostren les diferents qualificacions assolides.

L’Ajuntament de Deltebre 
enceta la programació 
formativa del darrer 
trimestre

Els cursos s’adrecen a les persones que estan en actiu i volen apro-
fundir en diferents coneixements, però també a la gent que està en 
situació d’atur. L’acció la impulsa l’Ajuntament de Deltebre, juntament 
amb IDFO i UGT, per ajudar a millorar les competències professionals 
de les persones interessades.

Els cursos que es duran a terme són: Com Parlar en Públic, curs de 
Manipulació d’Aliments (10 hores) i curs de Transpalet (10 hores). 
L’oferta formativa de l’Ajuntament de Deltebre es pot consultar al web 
municipal www.deltebre.cat.

Durant els darrers mesos, s’han estat executant les obres d’urbanit-
zació de la zona UA3 del Polígon Industrial de Deltebre, una actuació 
que estava encallada des de feia més de 15 anys. Aquestes obres 
permetran la consolidació del polígon i l’inici per al desenvolupament 
de nous sectors. Així mateix, l’actuació inclourà la pavimentació, 
l’adequació de voreres i la instal·lació d’enllumenat.

A punt de finalitzar 
les obres d’urbanització 
de la UA3 del polígon
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PARTICIPACIÓ POLÍTICA

ERC-Més Deltebre

Enlairem Deltebre

“Una biblioteca com l’actual, 
que ens genera orgull i il·lusió, 
era més que necessària”
La regidora de Defensa del Territori, Foment Cultural, Igualtat i Gènere, 
Anna Giménez, ens parla de l’avenç cultural a Deltebre. / p. 3

 L’ENTREVISTA

El Desaigüe en 60 segons

Deltebre pavimentarà el 80% dels 
seus carrers
L’Ajuntament de Deltebre continua amb un ambiciós pla per a 
la millora de les vies públiques a partir de la pavimentació i 
urbanització de carrers. / p. 4

 TEMA DESTACAT

Coneix l’actualitat de Deltebre!
Recuperació del bar del Centre Esportiu del Delta, adquisició 
del cinema Rialto, adequació de camins rurals, més il·luminació 
al Passeig del Riu… i molt més! / p. 6

Més actes i més serveis
L’estiu a Deltebre va arribar ple d’activitats i actuacions de millora, tant al 
nucli de Riumar com al nucli urbà de Deltebre. T’ho expliquem!  / p. 14

 ESPECIAL ESTIU 2022

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

 ACTUALITAT

Es recuperen l’essència i les tradicions
Gran èxit de participació en la primera edició de festes postpandèmia. 
Parlem amb el pregoner d’enguany, Roberto Olivan. / p. 16

 ESPECIAL FESTES MAJORS 2022

Primera edició oberta al riu
Més de 27.000 degustacions consoliden l’èxit de Mescla. Ah, i 
entrevistem a Albert Vidal, convidat d’honor en el 45è aniversari de 
Deltebre. / p. 18

 ESPECIAL MESCLA I DELTAFIRA 2022

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jor-
dà, va presentar, el passat 8 de juliol a Amposta, l’Estratègia Delta. “Es 
tracta d’una estratègia que uneix coneixement i gestió per evitar la 
regressió del Delta i la subsidència amb solucions basades en la 
natura”, va explicar Jordà. La consellera ha recordat que l’estratègia con-
sisteix en un conjunt d’accions planificades i calendaritzades a curt, mitjà 
i llarg termini, i que suposaran una inversió d’uns 65 milions d’euros. “No 
deixarem de lluitar perquè els sediments arribin al Delta”, va afirmar 
la consellera.

Jordà va destacar que l’estratègia és el resultat de l’anàlisi de la situació 
actual del Delta de l’Ebre, del diàleg amb tots els agents implicats i també 
de la recerca d’experiències similars a altres territoris.

Assemblea informativa
oberta a la ciutadania

Dia: Divendres 18 de novembre
Hora: 21.30 hores

Lloc: Centre Fluvial del Delta




