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PARTICIPACIÓ POLÍTICA

 Enlairem Deltebre

1955 gràcies!
ERC Deltebre

EL DESAIGÜE EN 60 SEGONS

“Espero que l’any 2020 sigui l’any 
en què, finalment, Deltebre tindrà
un POUM”
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ens parla sobre l’estat d’alguns dels 
projectes més rellevants del seu renovat mandat. Més detalls a l’entre-
vista. / p. 3

Més de 16 M€ per al pressupost 
municipal 2020
Els eixos principals del pròxim exercici seran la cohesió social, la 
projecció de Deltebre i la imatge de poble. Els tributs “es congelen i 
s’adapten” i l’endeutament està en mínims històrics. / p. 4

Repartides 5.000 bosses reutilitzables 
en la lluita contra el plàstic
L’Ajuntament de Deltebre i UTE Deltebre han repartit, casa a casa, 
bosses reutilitzables per reduir progressivament la utilització de bosses 
de plàstic al municipi.  / p. 11

Parlem amb Paula Mayoles, 
“Mayoletes”, i Aleix Casanova Franch
Dues de les cares més conegudes del terreno ens apropen a la 
realitat de l’influencer. Com van començar, com són els seus se-
guidors, quines són les seves metes… / p. 12

10 anys d’ADAS i 30è aniversari 
del Festival de Patinatge Artístic 
del Club Patí Deltebre
Diferents celebracions i un mateix objectiu: homenatjar les dones. 
Vols saber en què van consistir els diferents actes? T’ho expliquem! 
/ p. 13

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

 L’ENTREVISTA

 TEMA DESTACAT

ELS PROTAGONISTES

TEIXIT ASSOCIATIU

#DELTEBRERECICLA

La millora del CAP Deltebre mereix 
el consens de tots els partits polítics

En el darrer plenari vam presentar una moció que sol·licitava 
al departament de Salut adquirir l’equipament tècnic necessari 
per a la realització d’analítiques simples en casos d’urgència i 
un aparell de realització de radiografies. També, evidentment, la 
millora de l’atenció a la ciutadania amb la contractació de més 
metges per reduir el temps i les llistes d’espera.

Al mateix temps, s’emplaçava al departament de Salut de la Ge-
neralitat (ERC) a analitzar la implementació del Centre de Salut 
del Delta, com a espai de referència de la salut al Delta de l’Ebre.

La nostra sorpresa va ser quan el grup d’ERC - Més Deltebre va 
decidir no votar a favor de la proposta argumentant, amb dades 
i entre altres motius, el servei actual que es presta des del CAP. 
Lamentem que els interessos de partit passin per sobre dels in-
teressos de la ciutadania!

El passat 26 de maig, Deltebre es va expressar a les urnes per 
decidir el seu present i el seu futur. Unes eleccions de les quals 
sabíem que partíem amb desavantatge per la feblesa del nostre 
projecte polític i l’absència d’una oposició que, durant la legisla-
tura 2015-2019,hagués fiscalitzat l’acció de govern del PDeCAT. 
No obstant, la nostra valoració és molt satisfactòria. 

 Vam fer una campanya en positiu, sense entrar en la crítica fàcil 
i amb l’ànim de construir.
 Vam ser capaços de confeccionar una candidatura transversal, 

de poble; de gent honesta i representativa.
 Vam apostar per un nou estil de fer política; proper, directe i útil.

Gràcies a la ciutadania de Deltebre que el passat 26 de maig 
ens vau fer confiança. Veníem de temps difícils i, amb menys 
d’un any, hem estat capaços de generar una proposta renovada, 
fresca i amb ganes de dedicar el millor a Deltebre i la seva gent.


