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EDITORIAL

Defensant el territori
La posada en escena de l’any 2017 ha tornat a posar damunt la taula
una de les màximes preocupacions de l’equip de govern: la regressió del
Delta de l’Ebre. Els forts temporals del mes de desembre i de gener van
causar danys profunds a la costa que van accentuar aquest procés de
regressió. Els informes tècnics detallen que les destrosses del temporal
ascendeixen a més de 3.300.000 €, una xifra força elevada que el municipi no pot i no ha d’assumir. És per aquest motiu que demanem a l’estat
espanyol que, d’una vegada per totes, actuï a partir de dos vessants.
El primer, la regeneració de les platges i la reparació dels danys causats,
així com el canvi de les passarel·les de la platja de Riumar i de l’obertura
de la bocana del riu Ebre. I, el segon, un pla d’acció contra la regressió
que ens permeti definir les actuacions que s’han de dur a terme per garantir la sostenibilitat i el desenvolupament del Delta de l’Ebre a partir de
la seva contenció.
En tot cas, des de l’Ajuntament, ja hem pres mesures al respecte. Així,
cal destacar la reconstrucció de l’escullera de l’accés al Fangar que es va
trencar i va provocar la inundació de camins, arrossars i altres propietats.
Sense aquesta actuació d’emergència, realitzada després del primer
temporal i en dues fases, avui dia seria molt difícil que el camí d’accés
el Fangar continués estant present atesa la força del segon temporal.
D’aquesta manera, com a equip de govern, sempre hem manifestat la
nostra voluntat de passar a l’acció i deixar de banda la resignació històrica que existeix entorn d’aquesta problemàtica i moltes altres. Deltebre
mereix ser tractar igual que la resta de municipis de l’estat espanyol i de
Catalunya, i és amb aquest objectiu que seguirem treballant.
Aquests darrers mesos, l’activitat municipal també ha estat definida per
l’aprovació del pressupost amb el suport de 14 dels 17 regidors. Hem
plantejat un full de ruta econòmic que posa èmfasi en la millora de la
Imatge de Poble i la dinamització de l’economia a partir de l’enfocament
de Deltebre cap al turisme. A banda, també mereix una atenció especial
el resultat de la gestió econòmica que s’està duent a terme i la continuada
aposta per les polítiques socials. Fruit d’aquesta aposta, al desembre es
va inaugurar el nou Espai de Serveis Socials de l’Ajuntament de Deltebre.
Així doncs, tenim al davant un any il·lusionant farcit d’accions que veuran
llum en els pròxims mesos i que caminen clarament en la línia d’enlairar
Deltebre i que el nostre municipi faci us pas endavant. Per tant, us encoratjo a què gaudiu d’aquest any 2017 i que pugueu complir tots els vostres
reptes. Endavant!

Biblioteca I 977 489 925

Jutjat de Pau I 977 489 589
Punt TIC I 977 482 141

Ràdio Delta I 977 489 245
SOREA I 977 489 279
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Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre

L’ENTREVISTA

Lluïsa Ventura

Regidora d’Hisenda, Transparència
i Atenció a les Persones

Quines mesures concretes esteu realitzant des de l’Ajuntament
de Deltebre en relació amb les polítiques socials?
Per a l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Deltebre, les polítiques socials són un dels eixos vertebradors de la nostra política. En
aquest sentit, tenim la voluntat i l’objectiu d’estar al costat de totes les
persones, però, especialment, d’aquelles que més ho necessiten.
Per aquest motiu, i per primera vegada a la història de l’Ajuntament,
aquest darrer any vam posar en funcionament els ajuts als tributs locals, combinant i adaptant també una tarifa social de l’aigua, amb la
finalitat d’ajudar a les persones que no poden pagar els seus impostos.
D’aquesta manera, i partir de criteris econòmics i criteris socials, més
de 280 famílies han pogut rebre ajudes per poder fer front a l’IBI, la
taxa de recollida d’escombraries, l’impost de vehicles, la plusvàlua…
o acollir-se a la tarifa social de l’aigua. Paral·lelament, aquestes bases
s’han complementat també amb els ajuts d’urgència social que estan
destinats a les persones i famílies que no poden fer front a determinades
situacions bàsiques de subsistència, com podria ser el cas del rebut
de l’aigua o de la llum. El conjunt d’aquestes ajudes tindran la seva
continuïtat durant el 2017 i, per tant, es podran sol·licitar aviat.
El passat mes de desembre, l’Ajuntament va inaugurar el nou Espai de Serveis Socials. Quines millores es pretenen aconseguir
amb aquest nou equipament?
La nova ubicació de l’Espai de Serveis Socials s’ha portat a terme amb
la finalitat principal de prestar una millor atenció als veïns i veïnes de
Deltebre. En aquest sentit, hem habilitat cinc despatxos independents
i una sala de reunions que proporcionin a l’usuari més confidencialitat
i privacitat en totes les seves consultes, deixant de banda l’espai compartit que hi havia fins ara a les antigues instal·lacions.
És, per tant, un pas endavant en la millora de la prestació del servei,
apostant sempre per la professionalitat i la qualitat, prioritzant l’atenció
que rep la ciutadania i dignificant la tasca duta a terme, dia a dia, per
les diferents educadores i treballadores socials que conformen l’equip
d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de Deltebre.

“Les polítiques socials
són un dels eixos vertebradors
de la nostra política.”

Aquest nou Espai de Serveis Socials no és l’únic equipament
destinat a prestar atenció ciutadana. El 2016, Deltebre també va
inaugurar l’Espai Assistencial Dr. Joan Santigosa on tenen cabuda el servei de rehabilitació i la Federació d’Entitats Socials de
les Terres de l’Ebre. Com valores el resultat d’aquesta proposta?
L’Espai Assistencial Dr. Joan Santigosa té la finalitat d’esdevenir un
centre per a l’atenció de totes aquelles persones que necessiten certes cures mèdiques i atencions especialitzades. Per tant, és un espai
multifuncional al servei dels veïns i veïnes de Deltebre i a la ciutadania
de les poblacions veïnes, de manera que esdevé un centre de referència a les Terres de l’Ebre. De fet, en aquest centre s’aglutinen tres
serveis diferents. En primer lloc, el servei de rehabilitació gestionat per
GiPSS, el qual hem pogut mantenir al municipi de Deltebre a partir de
les gestions realitzades per l’actual govern municipal i beneficiant a
tots els veïns i veïnes que fan ús d’aquest servei.
En segon lloc, la Federació d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre,
que realitza assistència específica als malalts i discapacitats amb el
clar objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients i de les seves corresponents famílies, i permetent que els usuaris de Deltebre
no s’hagin de desplaçar a Tortosa tal com havien de fer fins ara. I en
tercer lloc, també podem trobar la base d’ambulàncies gestionada per
l’empresa Egara.
En relació a la inserció laboral, quines són les polítiques que
s’han realitzat per facilitar l’accés al mercat laboral de la gent que
actualment està desocupada?
Tal com ens vam comprometre durant la campanya electoral, recentment hem posat en funcionament la BTDe, la Borsa de Treball de
l’Ajuntament de Deltebre. Una eina que garantirà la igualtat d’oportunitat entre totes les persones que estan buscant feina i que posarà al
seu abast, mitjançant una pàgina web, les diferents ofertes laborals
existents a les Terres de l’Ebre.
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D’altra banda, el darrer any també vam posar en marxa un programa
integral per a joves entre 16 i 29 anys, dins del marc de Garantia Juvenil,
gràcies a un conveni de col·laboració amb Avalot. Aquest programa té
per finalitat la realització d’una sèrie d’accions que permetin als participants la seva incorporació al mercat laboral o bé el retorn al sistema
educatiu per completar la seva formació. Simultàniament, durant els
últims mesos hem estat treballant perquè aquest 2017 poguéssim fer
alguna actuació amb persones desocupades, focalitzada fonamentalment en la franja d’edat dels majors de 45 anys, ja que la inserció laboral
d’aquest col·lectiu representa, avui dia, una gran complexitat.
Una altra de les regidories que gestiones és la d’Hisenda. Com
estan actualment les finances de l’Ajuntament de Deltebre?
Des de l’inici de la legislatura estem fent un clar esforç en la gestió interna i en sanar les finances de l’Ajuntament de Deltebre. L’exemple més
evident d’això és que, aquest any 2017, la ràtio d’endeutament serà del
58%. És a dir, la més baixa dels darrers vint anys. El mateix ha succeït
amb el període de pagament a proveïdors, que s’ha reduït a 13 dies
quan fa uns anys era superior als 30 dies.
En qualsevol cas, i en relació amb les finances, el nostre objectiu en
finalitzar la legislatura és deixar l’Ajuntament de Deltebre amb el menor
deute possible i amb la màxima inversió realitzada per a la millora del
benestar de la ciutadania i de la imatge de poble.
Des de l’equip de govern sempre manifesteu públicament la vostra aposta per la transparència. Com a ciutadans, amb quines accions podem copsar aquesta aposta?
La transparència en la nostra acció política s’aplica de manera transversal en cadascuna de les regidories que gestionem. D’aquí neix
el portal de Transparència Deltebre, amb el qual la ciutadania pot
consultar, entre moltes altres coses, les subvencions atorgades a les
entitats, els salaris dels càrrecs electes i dels treballadors de l’Ajuntament de Deltebre, la declaració d’interessos dels diferents regidors,
la gestió econòmica, la contractació d’empreses i la seva facturació…
En poques paraules, amb el portal de Transparència obrim les portes de l’Ajuntament de Deltebre a la ciutadania perquè pugui conèixer
totes aquelles dades que mai havien estat al seu abast. Per consultar-les només s’ha d’entrar a la pàgina web de l’Ajuntament de Deltebre i cercar l’espai de Transparència o bé dirigir-se directament al web:
transparencia.deltebre.cat.

El Perfil
Lluïsa Ventura, mare de dos fills, és Llicenciada en Filosofia, Lletres i
Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
l’especialitat d’orientació educativa i ocupacional. Ventura és també
Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals i ha estat vinculada
a diferents associacions del municipi.

Perfil digital
facebook.com/
profilephp?id=100005752427550
563 AMICS

@lluisaventura
215 SEGUIDORS

llventura@deltebre.cat

Més a prop
Quina ha estat la situació més dura en la qual t’has trobat en la
teva carrera professional?
La meva trajectòria professional ha estat sempre molt vinculada amb
el tracte directe amb les persones. L’exercici del servei públic, sovint,
comporta experimentar situacions complexes ateses les circumstàncies personals de les visites. En tot cas, la suma d’aquestes situacions
impliquen un aprenentatge constant i enriquidor que et permet créixer
en el camp personal i professional.
A què t’agrada dedicar el teu temps lliure?
Jo sempre he estat una persona molt familiar; m’ha agradat i m’agrada
estar amb la meva gent. Des que exerceixo com a regidora, aquesta
tasca de servidora pública m’absorbeix moltes hores i dedicació. Per
aquest motiu, quan tinc una mica de temps lliure el dedico plenament
als meus fills i la meva família.
Ens recomanes una sortida pel Delta?
De sortides pel Delta n’hi ha moltíssimes. Personalment, m’agrada
molt caminar per la platja de Riumar fins a la desembocadura. Sóc
una persona a qui li agrada moltíssim la platja, l’aigua i el sol; em reconforten. La tranquil·litat de l’indret, el so de les ones del mar i el sol
m’ajuden a relaxar-me. Aquesta sortida la faig molt sovint, ja que visc
una bona part de l’any a Riumar.
Un llibre, una pel·lícula i una cançó.
L’Alquimista, de Paulo Coelho. La llista de Schindler, d’Steven Spielberg. Sacrifice, d’Elton John.
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TEMA DESTACAT

Els danys dels darrers temporals
ascendeixen a més de 3.300.000 €

Platja de la Bassa d’Arena

L’Ajuntament va actuar d’urgència a la platja
de la Marquesa, evitant la desaparició del camí
d’accés al Fangar.
El conseller Rull va visitar les zones més
malmeses a principis de gener i va mostrar
el seu suport a la tasca realitzada.
Els temporals del mes de desembre i del mes de gener han tornat a
afectar greument la costa del terme municipal de Deltebre. Segons
els informes tècnics s’estima que les afectacions s’eleven a més de
3.300.000 € i perjudiquen, de manera greu, el tram comprès entre
la platja de la Marquesa, la Bassa d’Arena i la platja de Riumar, així
com camins, cultius d’arròs i propietats privades.
De fet, tant la platja de la Marquesa com la de la Bassa d’Arena van
ser engolides pel mar, fent desaparèixer completament la zona de
bany i afectant carreteres i camins públics, com és el cas de l’accés
al Fangar, i propietats privades de l’entorn. En el cas de la platja de
Riumar, la qual també ha perdut part de la seva zona de bany, el temporal també va causar efectes al passeig marítim i a les carreteres
properes d’accés a la platja. A això se li ha d’afegir la necessitat de
canviar les passarel·les.
A conseqüència de tot això, en el marc del plenari del mes de gener,
es va sol·licitar al Ministeri de Medi Ambient la corresponent ajuda
econòmica per garantir la regeneració de les zones afectades amb
aportació de sorra i, en el cas de la platja de Riumar, també la substi6

tució de les passarel·les preexistents. A banda, també es va sol·licitar
el reforç i recuperació de l’accés al Fangar i també del tram final del
nucli de Riumar i garantir l’accés a la bocana del riu, així com la regeneració de la resta d’espais del terme de Deltebre que s’han vist afectats, com ara cultius, desaigües, construccions, etc. Finalment, també
es va demanar una reunió amb caràcter d’urgència amb la Secretaria
d’Estat de Medi Ambient amb la finalitat d’abordar les actuacions imminents i definir el pla d’acció contra la regressió del Delta.

“L’actuació per salvaguardar el camí d’accés
al Fangar ha permès que aquest, a dia d’avui, no hagi
desaparegut totalment. A partir d’ara, treballarem
en la línia d’obrir novament aquest camí atesa la seva
importància.”

Lluís Soler

Les actuacions de l’Ajuntament de Deltebre
A conseqüència del primer temporal de desembre, l’Ajuntament de
Deltebre va reconstruir, mitjançant un decret d’emergència, l’escullera
de la zona d’accés al Fangar, ja que aquest es va trencar i va causar la
inundació de camins, arrossars i altres propietats. Tanmateix, aquesta
reconstrucció no va ser total i es va complementar després del sobrevingut i històric temporal del mes de gener. En total, aquesta actuació
ha tingut un cost del voltant de 100.000 €.

“És hora de passar de la resignació a l’acció. S’han
de realitzar les inversions adequades per, en primer
lloc, regenerar els danys causats pels darrers
temporals i, en segon lloc, per preservar i contenir
el Delta de l’Ebre.”

Lluís Soler

Projecte Life
En la mateixa línia d’evitar la regressió del Delta, al desembre, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l’Ajuntament de
Deltebre i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), presentaven
el projecte Life 2016 NBS Coastplan, un pla conjunt per disminuir el
retrocés de la línia de costa del Delta de l’Ebre. El projecte, que té un
pressupost de 2,5 milions d’euros, té com a un dels principals objectius
actuar en una acció pilot a les platges del terme municipal de Deltebre,
on els efectes de l’erosió són molt visibles.

Visita del conseller Rull a les zones malmeses
A principis d’any, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull,
acompanyat per l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va visitar les zones
del litoral del municipi de Deltebre més malmeses pel temporal dels passats 19 i 20 de desembre del 2016. Concretament, es va visitar el tram
entre la platja de la Marquesa, la Bassa d’Arena i la platja de Riumar.
L’actuació de l’Ajuntament de Deltebre va comptar amb el suport del
Conseller Rull “per haver pres la iniciativa, per no resignar-se, per haver actuat fent una obra imprescindible donada l’emergència del moment”, tal com manifestava el conseller. Rull s’ha compromès a traslladar al Ministeri de Medi Ambient la necessitat de regeneració de les
platges del Delta, així com reclamarà a l’Estat una solució definitiva
per a la gestió del dragatge de l’accés a la bocana del riu Ebre i exigirà
l’actuació en altres trams del litoral català, com ara el Maresme.

Platja de Riumar
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ACTUALITAT

Augment del pressupost del 2017
i disminució de l’endeutament
municipal
A la sessió plenària del passat mes de desembre es va aprovar el
pressupost municipal per al 2017 amb els vots favorables de CDC,
CE - Socialistes i PP, l’abstenció de la CUP i el vot en contra d’ERC.
El pressupost aprovat ascendeix a 14.220.000 €, un 6,74% més respecte al 2016, mentre que la ràtio d’endeutament disminueix i se
situa al 58%.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, destacava que al 2017 “realitzarem un esforç màxim en la partida d’Imatge de Poble per adequar el
municipi i donar respostes a la problemàtica més rellevant que, avui
dia, manifesta la ciutadania a partir del Pla d’Imatge de Poble”. En
total, per efectuar aquestes accions es destinaran més de 3.500.000 €,
xifra que quasi duplica la quantitat econòmica en relació amb l’any
anterior.

Finalment, en relació amb les inversions, cal destacar l’arranjament
de vies públiques; l’adequació del Complex Esportiu Municipal, que
ascendirà a 160.000 €; l’Edifici Social, amb una previsió de 100.000 €;
la primera fase del Pavelló Fluvial, per valor de 350.000 €, i el Centre
Cultural, amb 50.000 €. També cal destacar les obres de Riumar,
en la seva segona fase i part de la tercera. Cal dir, que la majoria
d’aquestes actuacions dependran de les corresponents subvencions
que es demanaran i també, si fos necessari, de la sol·licitud d’un emprèstit. En qualsevol cas, aquest préstec no afectarà la disminució de
l’endeutament de l’administració. Aquest estalvi ha estat d’1.220.000
€ des del 2016, i a finals d’aquest any, es preveu que la ràtio d’endeutament sigui del 58,90%, quasi un 30% menys que el 2015.
D’altra banda, a part de les bases de les partides esmentades i de
les bases de Publicitat Internacional, al plenari també es va aprovar
una moció presentada per la CUP i subscrita per CDC, en nom de la
Campanya pels Sediments i amb la finalitat de requerir actuacions
de mobilització dels sediments retinguts als embassaments de Mequinensa i Riba-roja, com a mesura per fer front a la regressió i subsidència de la plana del Delta de l’Ebre i als efectes globals del canvi
climàtic.

Les reaccions dels portaveus
Soler es va mostrar “satisfet pel consens que ha generat aquest pressupost”, ja que, en total, ha comptat amb l’aprovació de catorze dels
disset regidors de la corporació. Soler va agrair la implicació dels diferents grups de l’oposició i el debat establert per presentar les propostes a millora.

José Emilio Bertomeu
PORTAVEU CE - SOCIALISTES PER DELTEBRE
“Des del grup s’ha donat suport a aquests pressupostos, ja
que, tot i l’augment, no suposen més pressió fiscal sobre els
ciutadans”. “Els comptes ens semblen equilibrats, tenint en
compte els ingressos i les despeses”.
En total, el pressupost municipal ascendeix a 14.220.000 €, tot i que
s’ha previst el criteri de prudència en els ingressos de la corporació i
que, en cap cas, s’augmentarà la pressió fiscal a la ciutadania. En relació amb la Imatge de Poble, en el pressupost destaquen actuacions
com ara l’arranjament de vies públiques, el soterrament de línies elèctriques i la neteja i manteniment del nucli urbà i Riumar, camins rurals,
desaigües i platges.
Quant a la Revalorització Econòmica, partida que augmenta un
45%, es continuarà apostant pel turisme, per impulsar DeltaFira i
per fomentar les bases d’Incentius per a la Dinamització Econòmica
i Ocupacional al municipi amb ajudes a les empreses que contractin
treballadors, entre altres novetats. En relació amb les Polítiques Socials, aquesta partida augmenta 10.000 € respecte al pressupost del
2016 i un 120% més respecte al del 2015. En aquest punt, es continuarà actuant amb les ajudes als Tributs Socials (que el 2016 van
afavorir a més de 280 famílies), Urgències Socials i, com a novetat,
les beques de voluntariat. D’altra banda, el teixit associatiu esdevé
l’objectiu principal pel que fa a la Cohesió Social. D’aquesta manera,
s’augmentarà fins a un 6% aquesta darrera partida, afavorint també
el reforç en la gestió del Complex Esportiu Municipal i la realització
d’un Pla Local de Joventut.
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Tomàs Castells
PORTAVEU DEL PP
“És necessari disposar d’una partida específica per comprar terrenys estratègics que puguin suposar un benefici
per al municipi el dia de demà”.
Dayana Santiago
PORTAVEU DE LA CUP
“Valorem molt positivament la bona predisposició per part
de l’equip de govern per incloure algunes de les demandes
que el nostre grup ha realitzat, però ens abstindrem, ja que
hi ha altres parts amb les quals no estem d’acord com la
venda de terrenys i l’augment del deute contemplat”.
Gervasi Aspa
PORTAVEU D’ERC
“Tot i que és un pressupost equilibrat, correcte i, fins i tot,
encertat, hi ha molts temes i coses a tirar endavant per
millorar, com ara la gratuïtat de l’Escola Bressol o un pla
de viabilitat turística, que ens impedeixen votar a favor o
abstenir-nos”.

*Actuacions depenent de subvenció externa.
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L’Ajuntament de Deltebre promou
la Imatge de Poble a través de la
contractació externa
Amb la intenció de millorar la imatge del municipi, l’Ajuntament va iniciar l’adequació dels espais verds, camins rurals i equipaments esportius, a més d’estrenar el nou magatzem municipal. Totes quatre línies
d’actuació s’executen a partir de la contractació d’empreses externes,
mitjançant concurs públic, que el consistori ha efectuat a través de
l’Oficina Local de Contractació.

Adequació dels camins rurals
Aquest contracte també tindrà una durada de tres anys, durant els
quals l’empresa contractada haurà de prestar un servei de qualitat
en el manteniment, arranjament i adequació dels camins rurals amb
l’objectiu de millorar el trànsit i la seguretat d’una xarxa que aplega
més de 160 quilòmetres.
Tal com va manifestar l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, amb aquesta
actuació es promourà el manteniment d’uns camins que han estat en
males condicions de forma històrica: “Amb la posada en funcionament
d’aquest servei, volem donar un impuls al manteniment dels camins
rurals que actualment, i de forma històrica, es troben malmesos, així
com arranjar i asfaltar alguns dels camins més transitats”.

Nou magatzem municipal
Amb 1.500 m2, el nou equipament, ubicat al carrer País Valencià,
duplica l’espai de l’antiga nau, el que ha permès millorar el sistema d’emmagatzematge per facilitar el dia a dia de la brigada municipal i de l’equip de neteja. Aquest canvi d’ubicació ha suposat un
salt qualitatiu per a les condicions de treball del personal alhora que
s’emmarca en l’objectiu de continuar treballant per millorar la imatge
del municipi. D’altra banda, s’està estudiant la utilitat que es podria
donar a l’antic magatzem municipal, ja que el canvi d’espai també
permetrà donar un nou ús a les antigues instal·lacions, situades al
centre de La Cava.

Adequació d’espais verds
En aquest sentit, al mateix mes de novembre, ja es va iniciar la posada en funcionament del servei de manteniment, conservació i plantació de les zones verdes del municipi i d’altres espais, com ara les
rotondes. Dins de l’adequació dels espais verds del municipi, es posarà especial atenció a zones d’interès singular i turístic, com per
exemple, el Passeig del Riu i el Parc del Riu.
L’empresa adjudicatària d’aquest contracte també s’haurà de fer
càrrec de la neteja i manteniment de les herbes de les voreres a les
vies públiques i la realització del plantat de flors estacionals, com a
mínim, tres vegades a l’any a diversos espais del municipi. A banda,
i a partir d’una proposta consensuada, l’empresa haurà d’adornar i
adequar la rotonda del Vivet de Jesús i Maria, així com la rotonda de
la Porta Central. Aquest contracte tindrà una durada mínima de tres
anys, fet que permetrà realitzar inversions estructurals a mitjà termini,
facilitant, així, la millora de la imatge del municipi.
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Millora dels equipaments esportius
Aquesta contractació té per finalitat prestar un servei integral i més
adequat, així com disposar dels equipaments esportius (Camp de
l’Aube, Pavelló Josep Luque, Camp Nou i Casal Esportiu “Lo Salat”)
amb les millors condicions possibles. Per aquest motiu, l’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei de neteja, manteniment i vigilància de les instal·lacions, a més del servei de consergeria.
Entre les millores plantejades, destaquen la instal·lació d’un equip de
megafonia al Camp de l’Aube, l’adquisició d’un marcador electrònic
per donar plena cobertura als camps de l’Aube i Camp Nou, subministrament de porteries mòbils al Camp Nou, renovació del cartell
d’entrada a les instal·lacions del Camp de l’Aube i al Pavelló Josep
Luque, i millora de l’accés a les instal·lacions.

Presumpta arbitrarietat
política en la concessió de
les subvencions del Leader
L’Ajuntament de Deltebre ha manifestat la seva disconformitat davant
la decisió del Consorci de Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
(BEMO) per no subvencionar el projecte de remodelació de la Cambra
Agrària de Jesús i Maria mitjançant el fons Leader.
Segons el consistori, el projecte de remodelació de la Cambra Agrària
de Jesús i Maria compleix gran part dels requisits de la convocatòria,
com ara la recuperació del patrimoni històric, innovació, economia verda, cooperació territorial i cohesió social. Amb una resolució de 170
punts, el projecte es va quedar fora de la subvenció a conseqüència de
la manca de partida pressupostària. Això no obstant, sí que van poder
accedir a la subvenció tres ajuntaments que presentaven projectes
menors, com ara la millora de l’enllumenat, la senyalització turística
i l’equipament per a un museu. És per aquest motiu que el consistori
ha presentat un recurs d’alçada a la conselleria d’Agricultura i Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Amb un cost total de 170.000 € elegibles, aquesta actuació permetria
enfortir el nucli de Jesús i Maria i generaria un gran dinamisme amb
un equipament que es transformaria en la seu social del Consell de
Defensa del Territori (un consell de participació sectorial) i també la
seu social d’entitats i associacions ubicades a Jesús i Maria. Per la
seva banda, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, lamenta no haver rebut
encara cap resposta per part del consorci ni del departament davant
dels arguments i dubtes polítics i ja ha avançat que “depenent de la
resposta, presentarem un recurs judicial al mateix departament, no
per la quantitat econòmica ni per la subvenció, sinó per la dignitat dels
ciutadans i ciutadanes de Deltebre”.
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BREUS
Habilitat el nou Espai de Serveis Socials
per millorar l’atenció als ciutadans
Deltebre ja compta amb el nou Espai de Serveis Socials per millorar l’atenció als seus ciutadans.
Ubicat a l’antiga sala d’actes de la biblioteca municipal, el nou espai disposa de quatre despatxos
individuals i una sala de reunions on els professionals poden coordinar i planificar les diferents accions que duran a terme. D’aquesta manera, les visites seran individualitzades, garantint la màxima
discreció de la ciutadania.
Mitjançant els nous despatxos, els quals s’han habilitat a partir de les necessitats de la ciutadania
i dels professionals que desenvolupen la seva tasca, es podrà “prestar un servei de major qualitat,
de manera que la ciutadania quedi satisfeta amb l’atenció que rebi”, explicava l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler. D’altra banda, la regidora d’Hisenda, Transparència i Atenció a les Persones indicava
que “amb aquesta acció donem resposta a una de les demandes de la ciutadania i, al mateix temps,
fem un pas endavant amb la qualitat del servei i dignifiquem la tasca que realitzen el conjunt de treballadores socials de l’Ajuntament de Deltebre”. L’horari d’atenció del nou Espai de Serveis Socials
és de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i cal demanar cita prèvia mitjançant el número de telèfon
977 958 137.

S’inicien les obres de la segona fase
del nucli de Riumar
A finals del 2016, es posaven en marxa les obres de la segona fase del nucli de Riumar, una de les
més grans de Catalunya amb el seu miler d’habitatges. Les obres s’han iniciat després que el ple de
l’Ajuntament de Deltebre aprovés al plenari del mes de setembre l’adjudicació de l’obra a l’empresa
Servidel atesa la renúncia de l’empresa adjudicatària anterior.
L’actuació, que finalitzarà en el transcurs del 2017, compta amb un pressupost d’1.173.657 € amb
els quals es preveu dur a terme una intervenció integral de tota la zona afectada. Les accions consistiran en la renovació del ferm, substitució de la xarxa d’aigua potable, canvi de les canonades,
construcció d’una xarxa d’aigües pluvials, millora de la zona de passeig de vianants, col·locació de
nou mobiliari urbà, plantació d’arbres i dignificació de les zones verdes. El cost de les obres és finançat en un 40% per l’Ajuntament i en un 60% per les contribucions especials dels mateixos veïns
del nucli de Riumar, les quals s’han rebaixat de forma considerable a partir de les gestions desenvolupades pel govern municipal.

Més de 1.900 controls en la campanya
de reducció de velocitat
Durant el passat mes de novembre, es va dur a terme la campanya de sensibilització per reduir la
velocitat dins del nucli urbà del municipi. En total, el cos de la Policia Local de Deltebre va realitzar
1.934 controls, dels quals 80 vehicles van ser sancionats per haver superat els 60 km/h quan dins
del nucli urbà no es pot circular a més de 50 km/h.
Per a la campanya, es van efectuar les inspeccions en dotze vies urbanes. Segons les estadístiques, dels 1.934 controls, un 78% dels vehicles circulava a una velocitat inferior a 50 km/h; un
18%, superava els 50 km/h, i un 4%, excedia els 60 km/h. D’altra banda, també s’ha pogut obtenir
informació rellevant, com ara que al carrer Robert Graupera és on la ciutadania circula amb més
velocitat.
Aquesta acció es tracta d’una campanya de sensibilització, ja que es va decidir sancionar econòmicament només als vehicles que superaven els 60 km/h, tal com explicava el regidor de Seguretat,
Mobilitat, Fires i Acció Comercial, Francisco Catro: “Aquesta decisió mostra que no estem parlant
d’una campanya recaptatòria, sinó d’una actuació per sensibilitzar a la ciutadania, perquè redueixi
la velocitat dins del casc urbà i, més, en aquelles carreteres més transitades i perilloses”. Des de
l’Ajuntament es continuaran efectuant més campanyes de sensibilització emmarcades en aquesta
línia, alhora que es mantindran els controls de sonometria per reduir la contaminació acústica.
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LES IMATGES DESTACADES

Aaron Sentís i Ramon Casanova van rebre una ajuda
extraordinària de 1.000 € per part de l’Ajuntament de
Deltebre amb l’objectiu d’intentar facilitar el seu dia a dia.

Guanyadors dels XXII Premis Literaris Terra de Fang que
organitza anualment l’Ajuntament de Deltebre: Asunción
Cesena, Premi de prosa; Jesús M. Tibau Tarragó, Premi
de poesia; Rosa Queral, Premi especial autor local; Alba
Múrcia i Jennifer Bohigues, Premi especial autor local
categoria juvenil, i Maria Sánchez Caballé, Premi cartells.
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ESPECIAL CARROSSES 2017

La visita dels Reis Mags
El passat 5 de gener, els Reis Mags van arribar a Deltebre, on van
poder visitar totes les cases del municipi gràcies a les carrosses que
amb tant d’esforç van preparar veïns i veïnes del poble.

En total, uns catorze voluntaris van estar condicionant les carrosses durant dos mesos. Per poder tenir-les a temps, van estar treballant tres hores cada nit durant quatre dies a la setmana.

Gràcies a l’experiència i al talent dels voluntaris, es poden realitzar
tasques que van des de la realització i decoració de les carrosses
fins a la confecció del vestuari de tots els col·laboradors en escena
per a la cavalcada, passant per necessitats d’il·luminació, fusteria,
pintura, etc.

Els col·laboradors/es són: Carmen Franch, M. Cinta
Costes, Lluís Llambrich, Maria Teresa Vidal, Elena
Franch, Juan José Tomàs, Iker Alguero, Elena Noche,
Margarita Franch, Joaquim Gilabert, Judith Chacón,
Laura Curto i Lara Fabra.
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El disseny de les carrosses s’elabora entre tots els voluntaris, on
cadascú posa el seu gra d’arena perquè tot surti el millor possible.
A partir d’unes reunions inicials i conjuntament amb l’àrea de Cultura, es decideix quines són les necessitats principals i, en funció
del pressupost i del temps, es pot fer més o menys.

Després d’arribar al Parc del Riu, els Reis Mags van iniciar la comitiva amb les carrosses al carrer Pintor Sorolla per fer una primera aturada a
la Parròquia de l’Assumpció, una segona parada a l’Ajuntament de Deltebre i, com a novetat, una tercera aturada a la Parròquia Sant Miquel,
finalitzant, així, el recorregut al carrer Sant Roc. Gràcies a tots els col•laboradors per haver fet possible la Cavalcada 2017!

Lluís Soler i Carlos Serra amb Unai Mari, el guanyador del
concurs de cartells per a la Cavalcada 2017.
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LA PROTAGONISTA

Cristina Iglesias

Fundadora de Babyclon®, primera
marca nacional de nadons hiperrealistes
de silicona

Especialitzada en efectes especials per al món del cinema, Cristina
Iglesias és la fundadora de Babyclon®, la primera empresa de l’Estat
que fabrica nounats hiperrealistes de silicona. També és la propietària
de Clon Factory, estudi d’efectes especials de maquillatge i rèpliques
humanes i d’animals per al cinema.
A partir d’una formació multidisciplinària i autodidacta, has acabat per crear escola. Explica’ns com et vas iniciar en aquest
món.
Quan em vaig iniciar en aquesta professió, no hi havia estudis reglats
especialitzats en aquest sector. Vaig formar-me en maquillatge artístic
i en escultura hiperrealista, especialitzant-me amb cursos que ocasionalment s’impartien en empreses reconegudes del sector. Ara, és més
fàcil. Internet ha obert portes i també hi ha estudis reglats. Els professors poden estar formats per part de professionals que es dediquen
als efectes especials. Jo, per exemple, dono formació als professors
del CFGS de Catalunya, Madrid i el País Basc.
De la fabricació de cossos estripats per a pel·lícules de por a la
creació d’adorables nounats fets a mida. Com va sorgir la idea
del Babyclon® enmig d’una intensa carrera professional dedicada al sector d’efectes especials per al gènere fantàstic i de
terror?
La meva antiga empresa, quimeraFx, realitzava moltes exposicions
on mostrava les peces de pel·lícules. Una col·leccionista Reborn (els
típics bebès) va contactar amb mi després de veure una exposició de
la meva empresa, on es mostraven diversos cadàvers i criatures de
silicona. Li va impressionar el realisme i em va proposar començar a
fer aquest tipus de peces. Al principi no em va semblar una idea gens
atractiva (i molt estranya), però poc després vaig començar a investigar i em va semblar que hi havia un gran mercat de col·leccionisme
al darrere i vaig decidir crear Babyclon®, amb la condició que seria
una marca que oferiria sempre el millor producte i les tècniques més
avançades del mercat.
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Ninots d’un hiperrealisme sorprenent. Explica’ns una mica quin
és el seu procés de “gestació” perquè semblin nounats de veritat.
El secret és dedicar-li el temps necessari a cadascun dels passos, i
comptar sempre amb el millor equip. Cadascun dels models nous que
traiem al mercat comença per un procés d’estudi sobre la demanda
i les necessitats dels col·leccionistes. Quan tenim clar quin tipus de
bebè volem dissenyar (expressió, raça, mida…), comencem a esculpir
amb plastilina. Aquest procés pot tardar uns dos mesos per aconseguir
un model realista. D’aquesta escultura en plastilina en fem el motlle
definitiu, i aquest és un pas importantíssim pel qual Babyclon® s’ha diferenciat de la resta de ninots realistes. Actualment, els motlles Babyclon®
són els més avançats, aconseguint que cadascuna de les reproduccions de silicona sigui perfecta, sense marques ni deformitats. Un cop
tenim el motlle realitzat, és quan comencem a produir el model. Fem
100 unitats de cada model. Són edicions molt limitades i això fa que
aquestes peces de col·leccionisme tinguin un valor addicional.
Al mercat hi ha altres empreses que també es dediquen a produir Reborns o nadons realistes. Quina és la diferència entre els
altres ninots i el Babyclon®?
Es confon molt el sector Reborn amb el sector dels nadons de silicona,
de fet, els col·leccionistes d’un producte i l’altre també es creuen entre
aquests dos sectors. La diferència va ser desmesurada des d’un principi. Ens vam introduir en un sector on faltava tècnica; una tècnica que
en realitat és la mateixa que s’utilitza per a crear els cadàvers o rèpliques d’actors que nosaltres fèiem, però adaptada a peces més petites.
Babyclon® ha revolucionat literalment aquest sector a escala mundial.
Hem guanyat el premi del millor nino del món, però no només això ha
sigut el que ens ha posicionat com a marca pionera, sinó la quantitat
d’extres i funcions que oferim als clients. Som la primera marca a crear
ninots de silicona que beuen i fan pipí, ninots de silicona inspirats en
personatges fantàstics i ninots de silicona robòtics.

Els mitjans de comunicació han fet una gran difusió d’aquests
nadons hiperrealistes, fins i tot, has aparegut recentment al programa El Hormiguero. Com va ser l’experiència?
L’aparició a El Hormiguero va ser només d’un parell de minutets al tancament del programa, ja que per qüestions de temps en televisió no es
va poder realitzar tot allò previst. Jo ja estic una mica acostumada als
rodatges. Per a mi va ser com estar a casa. De fet, hi havia coneguts i
companys treballant a l’equip del programa i em va encantar tornar-los
a veure. Sempre són experiències agradables.
Cada ninot té un xip incorporat i s’entrega amb un certificat
d’autenticitat. Quina és la funció?
Quan vaig decidir crear la marca Babyclon®, sabia que seria un producte que triomfaria i que seria copiat. Buscava la manera de què cadascuna de les unitats pogués estar marcada amb el número d’unitat
del model, client que el comprava i data que surt de la fàbrica. Tota
aquesta informació queda registrada amb un número de xip que els
ninots porten incorporat a l’interior, i també es reflexa al certificat d’autenticitat que va dintre la caixa. D’aquesta manera, si un col·leccionista
compra un Babyclon® de segona mà, amb un lector de xips podrà
saber l’autenticitat de la peça.

Un Babyclon® pot costar, aproximadament, entre 1.200 € i 2.000 € i
teniu una llista d’espera d’uns vuit mesos. Quin és el mercat principal dels ninots?
A diferència del que la gent es pensa (arran del “gran” programa de
Samanta Villar), aquests ninos no són peces adquirides per persones
que no poden tindre fills, o que tenen alguna carència afectiva. La
clientela és d’un nivell adquisitiu mig-alt. Els principals compradors són
col·leccionistes d’art. De fet, els Babyclon® més exclusius (poden arribar als 6.000 €) estan començant a formar part de la col·lecció de luxe
de grans col·leccionistes. Altres comandes són per als col·leccionistes
de nines (des de nines clàssiques de porcellana fins a les nines més
avançades), regals per a nenes de 5 a 14 anys i encàrrecs per part de
famílies que volen reproduir a un membre ja adult (el nét, nebot…) tal
com era quan era un nadó.
Feu nadons de silicona a mida, que entregueu vestits, maquillats i amb cabell. Però no és l’únic que comercialitzeu. Quins
altres productes oferiu?
Babyclon® ofereix també petites mascotes de silicona (el pròxim model que serà un nadó de goril·la) així com ninots de fantasia. El més
conegut és el Bebé Na-Vi, inspirat en la pel·lícula Avatar. De fet, la productora FOX ha contactat amb mi per oferir-me el contracte de drets
d’Avatar i poder vendre aquest article amb el nom de la pel·lícula, a
part de l’exclusivitat mundial de fabricar aquests ninos.
Quina ha estat la comanda més sorprenent que heu rebut?
En aquest sector tens comandes molt sorprenents. Però la que més
gràcia m’ha fet, va ser la d’una senyora francesa que va encomanar un
Babyclon® amb cua de sirena, i una cua de silicona a mida feta també
per a ella. Em va dir que “així es podrien fotografiar juntes a la piscina”.
Treballeu a escala nacional i internacional. De quins països
rebeu més comandes?
Sens dubte, d’Estats Units. És el 45% de les comendes que rebem.
Cada cop en rebem més d’espanyoles. Podríem dir que, actualment,
rebem un 20% de les comendes nacionals, i és molt. L’altre 30,5% de
les comendes provenen de la resta de països del món, des del Japó,
Austràlia, Tailàndia, Emirats Àrabs o qualsevol país d’Europa.

Babyclon® és ara el nucli principal del teu negoci, però no l’únic.
També treballes per al sector del cinema amb Clon Factory i per
al sector medicinal amb AdnClon. Quins són els plans de futur?
Deltebre té cabuda en ells?
La novetat a la meva empresa són les “Clonies” (nines-maniquí col·leccionables), projecte enfocat al món de la moda. Hi ha un gran mercat
al darrere, crec que, fins i tot, més gran que el sector del Reborn i
nadons de silicona. Aquest sector m’ha enamorat, ja que l’enfocament
que té és molt més creatiu. I aquí és on entra Deltebre. Tinc previst
obrir una sucursal de Clon Factory a Deltebre, cap a mitjans del 2017.
Aquesta sucursal serà la seu principal de Babyclon® i, a part, m’agradaria començar la producció d’aquesta nova marca al meu poble natal
per poder passar més temps a la meva terra.
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TEIXIT ASSOCIATIU

Èxit de participació
en la festa Cap d’Any

El passat Cap d’Any, l’Associació de Veïns de Jesús i Maria donava
la benvinguda al 2017 amb una gran festa celebrada a la Plaça de
l’Església de l’Assumpció. Ens explica els detalls la presidenta de
l’Associació, Jennifer Caballero.
Quants anys fa que l’Associació de Veïns de Jesús i Maria organitza la festa de Cap d’Any?
Ja fa cinc anys que l’Associació està al capdavant d’aquesta festa,
tot i que sempre hem de recordar i tenim present els seus principis.
Encara que sembli mentida, aquesta festa la van començar dos nois
del veïnat de la Plaça de l’Església de l’Assumpció, els quals cada
any anaven a menjar-se el raïm a la mateixa plaça i, així, d’any en
any, es van anar sumant els veïns.
Quin ha estat el canvi més gran en relació amb altres edicions?
Tot i que el canvi més notable va tenir lloc l’any passat, aquest any vam
decidir donar l’oportunitat als Quintos 99’ per presentar les campanades, ja que des del minut 1 deixen de ser adolescents i es converteixen
en adults. D’altra banda, també s’ha canviat l’interior de la carpa, fet
del qual estem bastant satisfets. La gent ens va felicitar i això és el més
important, que la gent estigui còmoda i pugui divertir-se.
Quina és la col·laboració de l’Ajuntament de Deltebre?
Realment l’Ajuntament de Deltebre és l’organitzador majoritari
d’aquesta festa. L’any 2015, es va decidir potenciar l’esdeveniment,
ja que l’afluència de gent, tant del poble com dels municipis dels voltants, n’era molta. Tot i que l’Associació és la que organitza la nit
des de la primera llum fins a l’última música, no seria possible sense
aquest pilar que és l’Ajuntament de Deltebre. També cal fer menció
a la col·laboració de la Diputació de Tarragona, tot i que en menor
mesura, perquè l’acte es pugui realitzar.
Quant de temps de preparació es necessita per preparar aquest
esdeveniment?
Aquest any hem hagut d’endarrerir els preparatius per assumptes
aliens a l’Associació. Tot i així, vam començar al mes de setembre a
aclarir idees i començar a preparar la festa.
18

Quantes persones van assistir a la celebració?
Malgrat el fred (crec que estàvem a 1° de temperatura), estem més que
satisfets. En total, calculem que van ser quasi un miler de persones les
que van gaudir de la festa.
En què va consistir la gran festa?
Bé, a les 23.30 hores de la nit del 31 de desembre va començar
aquesta festa de Cap d’Any a la Plaça de l’Església de l’Assumpció,
ambientada amb música i llums i a on l’Associació va repartir copes
de cava als assistents. Arribada l’hora, els quintos van presentar les
campanades, rebent-les amb un gran castell de focs d’artifici i després
va continuar la festa a la carpa instal·lada al costat de l’església fins
a les 6 hores del matí. Nosaltres sempre tenim el mateix objectiu i
és que la festa ha de ser per a tothom, grans, joves i menuts; que el
jovent no hagi de fer trajectes amb els vehicles fora de la població…
En fi, que es faci poble.
També vau menjar el raïm plegats? Quants quilos de raïm vau arribar a repartir?
Bé, sí, el raïm ens el vam menjar plegats, però l’Associació des dels inicis va decidir que no repartiria raïm. En el seu lloc, sempre s’ha repartit
cava. Aquest any es van repartir unes 650 copes de cava.
Acabem d’encetar el 2017 i encara queden 12 mesos al davant,
però teniu ja alguna previsió per a la rebuda del 2018?
Les prioritats de la rebuda del 2018 són solucionar alguns punts del
2017. Entre ells, està el problema del so de les campanades. En haver-hi tanta gent, el so es debilita molt i es crea molta confusió a l’hora
de rebre l’any nou. I clar, per al 2018 ja tenim moltes idees, les quals
s’hauran de valorar i estudiar.

Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Deltebre,
un equip amb passió i ganes
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de Deltebre és
una unitat, sense ànim de lucre, integrada per voluntaris que comparteixen la passió i les ganes d’ajudar al municipi i als seus ciutadans i
ciutadanes. Les seves funcions principals són la prevenció, vigilància
i control en els actes públics que l’Ajuntament requereixi. A continuació, podeu conèixer millor l’AVPC de la mà de la seva presidenta,
Llum Torrent.

En només set anys, les Terres de l’Ebre han passat de tenir sis a
tenir onze Associacions de Voluntaris de Protecció Civil. El paper de
les AVPC és cada vegada més palpable a tota Catalunya, motiu que
ha donat lloc a la Nova Federació de Comarques i Subcomarques a
Catalunya (NFCSAVPC), de la qual en forma part l’AVPC Deltebre.
Aquesta federació té per objectiu informar, assessorar i ajudar a les
AVPC de Catalunya.
El municipi no para de créixer, amb totes les responsabilitats que
això comporta a l’Associació. Per formar-ne part cal realitzar un curs
específic i ser aprovat al ple de l’Ajuntament. Així que, si ets major
d’edat i tens temps lliure i ganes de col·laborar amb el municipi, fes-te
voluntari!

L’AVPC és una entitat que neix, l’any 2013, de la vocació del servei
públic gràcies als voluntaris que col·laboren activament al municipi.
Actualment, l’equip compta amb vuit membres: Llum Torrent, Arturo
Pons, Anna Subirats, Juan Pablo Escriba, Lara Fabra, Glòria Bertomeu, Marcos Mestre i Adrià Andreu.

Vigilància, prevenció, control en actes públics… L’Associació té unes
funcions ben establertes que reforcen, però no substitueixen, les de la
Policia Local, com ara la realització de campanyes de sensibilització a
la població sobre riscos que els hi pugui afectar, a més del suport en
l’elaboració de la implantació i/o manteniment de Plans de Protecció
Civil Municipal que dugui a terme l’administració. Tenint en compte que
el municipi de Deltebre és molt actiu, la presència de l’AVPC arriba a
quantificar-se en 36 actes, entre els que promouen tant l’Ajuntament
com les associacions del poble, a banda dels actes on es col·labora en
altres municipis, com ara Sant Jaume d’Enveja o Camarles.
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COMERÇ DE PROXIMITAT

Lliurats els premis del concurs
de decoració nadalenca
D’altra banda, quant a la modalitat de decoració a cases i jardins,
el guanyador ha estat Hostal Cling 43, que s’ha endut un premi de
100 € gràcies a l’arbre de Nadal realitzat amb ampolles de vidre. Els
altres guanyadors han estat l’Institut de Deltebre, 2n premi de 75 €,
i Elisabeth Bertomeu, 3r premi de 50 €. En aquest cas, la valoració
es va fer per votació popular a través del portal en línia Deltebre
Participa!

Parlem amb Susana Rovira, propietària
del Jardí i guanyadora del 1r premi

Els premiats

Concurs d’aparadors nadalencs i de decoració de cases i jardins
El passat mes de desembre, l’Ajuntament de Deltebre celebrava el
concurs d’aparadors nadalencs i decoració de cases i jardins amb
l’objectiu de promocionar el comerç local i millorar la imatge del municipi mitjançant motius nadalencs. En la modalitat d’aparadors es van
presentar un total de set comerços, dels quals els guanyadors van
ser la floristeria El Jardí, 1r premi de 300 €; la llenceria Més Íntim,
2n premi de 200 €, i l’òptica Federòptics Xavier Gómez, 3r premi de
150 €.

El Jardí va obrir les seves portes al municipi el passat 31 de març del
2012. Des de llavors, s’ha especialitzat en el treball amb tot tipus de
flors i plantes, naturals i artificials, per a l’elaboració de rams o muntatges diversos de flors i plantes variades i per a diferents esdeveniments, com ara bodes i comunions. A més, també s’encarreguen del
desplaçament del material si fos necessari.
Què se sent en saber que el vostre aparador ha estat el més valorat de tot el concurs?
Quan et donen un 1r premi, per descomptat que estàs contenta. És la
recompensa d’una feina ben feta. És difícil entre tants aparadors. Un
1r premi et posa les piles per continuar endavant, perquè cada dia és
més complicat.

El jurat del concurs, compost per dissenyadors, han valorat l’originalitat, la qualitat artística i la creativitat dels aparadors a l’hora de
prendre la decisió. Per la seva banda, el regidor d’Acció Comercial,
Seguretat i Mobilitat i Activitats, Francisco Castro, expressava que
“amb aquest concurs posem de valor i reconeixem la feina que realitzen els comerços al moment de decorar la seva botiga amb motiu
de les festes nadalenques”.

Floristeria El Jardí

Primer premi modalitat d’aparadors
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Floristeria El Jardí

Primer premi modalitat d’aparadors

Dos aparadors, un doble arbre de Nadal, un jardí de flors naturals
de Pasqua enmig d’un paisatge nevat, una bústia gegant… Ens
pots explicar què volíeu transmetre amb els motius nadalencs
que vau triar?
Dos aparadors, cadascun dels quals representa estes dates nadalenques. En un hi ha dos arbres de Nadal, un fet d’estrelles de paper i en
l’altre, vam voler aprofitar el fons que teníem i per sobre vam posar
tires de roba. Dos arbres diferents sense recórrer al tradicional arbre
de Nadal.

RÀDIO DELTA

I a l’altre aparador hi ha una bústia que podries imaginar a qualsevol
lloc, com ara al jardí del Pare Noel o al de la teva casa. Les cartes
que surten podrien ser cartes retornades o cartes que encara no han
recollit els patges. La Lluna fa referència a la nit i el ren és un element
imprescindible en estes festes de Nadal.
Sempre havíeu tingut clar que el vostre producte havia de quedar
integrat dins del muntatge decoratiu? Quantes vegades vau haver de canviar les flors de l’aparador?
A nosaltres sempre ens ha agradat fer paisatges. Creiem que és la
millor forma per poder integrar el nostre producte i així tenim milers
d’opcions per poder treballar. Les flors les hem hagut de canviar tres
vegades, perquè estiguessin fresques quan passés el jurat.
Tota la decoració està feta manualment. Quantes hores de feina
us ha portat? Quan vau començar a preparar-ho? Quantes estrelles i sobres vau fer?
Les estrelles i els sobres estan tots fets a mà. D’estrelles potser en
vam fer unes 200, encara que no les vam contar totes. Per fer una
estrella es necessiten vuit papers treballats i després unir-los tots. Als
sobres hi vam fer totes les ratlles a mà, i per això no tenen la mateixa
llargada. Les hores no les mirem, perquè ho vas preparant quan tens
un moment. És un treball laboriós, però si vols que quedi bonic, no
mires el temps. Aquest any, hem tingut l’ajuda de Iulia Cimpian, molt
bona tant en dibuix, treballs manuals i muntatges. Ha estat un privilegi
tenir-la.

L’Informatiu, l’altaveu
de l’actualitat de Deltebre
L’Informatiu és un dels elements principals de la programació diària
de Ràdio Delta. Rigor, qualitat, pluralitat, però sobretot, proximitat, són
imprescindibles per transmetre informació sobre les notícies que més
interessen a la ciutadania del carrer.
En aquest sentit, l’espai se centra en la informació local, donant veu a
tots els protagonistes de la realitat, i sense oblidar el dia a dia de les
Terres de l’Ebre. Tot amb la finalitat que els oients estiguin informats
de l’actualitat municipal i territorial de la millor manera possible. De fet,
els temes propis i les primícies són un dels principals atractius dels
informatius de l’emissora.

És la primera vegada que participeu en el concurs d’aparadors
nadalencs?
Ens presentem des del primer any. Tenim un 3r, 2n i tres 1rs premis, i
tots han sigut per muntatges de materials reciclats i fets a mà.
Del vostre aparador, quins dissenys són els vostres preferits
d’edicions passades?
Cada aparador ha sigut bonic i tots tenien el seu encant, però, potser,
em quedaria amb el de l’any passat, que era un arbre enorme. D’altra
banda, m’agradaria donar les gràcies al jurat, que ha sabut valorar la
feina feta. Gràcies a tots!

Al mateix temps, el programa inclou també l’apartat esportiu que,
diàriament, recull l’actualitat de l’esport del municipi: futbol, twirling,
curses, patinatge… L’Informatiu de Ràdio Delta s’ha convertit, per
tant, en l’altaveu de referència per donar a conèixer tot el que succeeix al municipi en l’àmbit polític, cultural, social i esportiu.
Els serveis informatius de Ràdio Delta, també participen en l’informatiu de les Emissores Municipals de les Terres de l’Ebre (EMUTE). Així
que, de dilluns a divendres, a les 12 hores del migdia i a les 18 hores
de la tarda, podeu seguir l’Informatiu de Ràdio Delta, i a les 13 hores
i 19 hores de la tarda, l’Informatiu comarcal EMUTE.
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Carxofa, la flor del camp
ORIGEN

La producció de la carxofa del Delta de l’Ebre va augmentar durant la
segona meitat del segle passat com a cultiu alternatiu a altres hortalisses gràcies a la seva adaptabilitat als sòls salins. La varietat més
cultivada al territori és la Blanca de Tudela, que és més compacta, té
forma ovalada i és d’un color verd intens. Per la seva textura, sabor i
versatilitat, la carxofa s’ha convertit en un dels productes estrella del
receptari d’hivern a les Terres de l’Ebre. Com a curiositat, cal dir que
la carxofa és la flor, encara no madura, de la carxofera.
PROPIETATS NUTRICIONALS

Una de les principals característiques de la carxofa, respecte a la
resta de verdures, és la seva elevada proporció de proteïnes i hidrats
de carboni. A banda, també aporta calci, ferro, fòsfor i vitamines A,
B1, B2, B3 i C. La ingesta de carxofes proporciona diversos beneficis
per a la salut, com ara la reducció del nivell de sucre a la sang, evita
la formació de càlculs i ajuda contra problemes d’hipertensió, colesterol i arteriosclerosi. A més, té un gran poder diürètic, pel que ajuda
a controlar la retenció de líquids i elimina toxines.
ESTACIONALITAT

De novembre a maig.
TRUCS DE CUINA

Per comprovar-ne la frescor, a l’hora de comprar-les cal triar les més
tancades i compactes. Per evitar que les carxofes s’oxidin, després
de tallar-les i preparar-les, posar-les en un bol amb aigua i una mica
de suc de llimona i julivert. Per fer-les bullides, quedaran més tendres si a l’aigua s’afegeix una mica de suc de llimona i una culleradeta de farina.
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LA RECEPTA

Crema de carxofes amb xips
de carxofa
INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

9 carxofes grans

1 l brou de verdures

2 patates grans

Farina d’arròs

Sal

1 porro

Oli d’oliva

Pebre

PREPARACIÓ

1

Netejar i tallar 8 carxofes i el porro. Sofregir tot en una cassola
amb una mica d’oli fins que el porro quedi tou.

2

Netejar les patates i tallar-les molt fines. Afegir-les a la cassola
amb les carxofes i el porro, cobrir amb el brou i coure a foc lent fins
que les verdures estiguin cuites.

3

Triturar les verdures i colar la crema perquè no quedin grumolls i
posar sal i pebre al gust. Perquè quedi una mica més cremós, es pot
afegir un raget de nata líquida o llet evaporada.

4 Amb la carxofa que queda, tallar-la en làmines molt fines. Després, passar les làmines per farina i fregir-les en oli molt calent, perquè quedin ben cruixents.

5 Servir la crema i decorar amb les xips.
Bon profit!

PARTICIPACIÓ POLÍTICA
PDeCAT DELTEBRE

Nova imatge i
nou comitè local
Amb la liquidació de Convergència, el Partit Demòcrata comença a fer els primers passos a Deltebre. Així, a finals del
mes de desembre es va constituir el comitè local, el qual
estarà encapçalat per Pascual Chacón. Un equip conformat
per 12 persones transversals, plurals i que combinen joventut amb experiència. Elements imprescindibles per engegar
el projecte del PDeCAT en l’àmbit municipal i consolidar el
govern a l’Ajuntament de Deltebre.
A banda d’aquest fet, en el darrer plenari del mes de gener
també es va canviar el nom del grup municipal. D’aquesta
manera, el grup de Deltebre és el primer de les Terres de
l’Ebre que realitza aquest canvi. Així, a partir d’ara, el nom
del grup a l’Ajuntament de Deltebre serà el de Partit Demòcrata.
A més, i també a finals de l’any, es va presentar el nou logotip i la nova imatge del Partit Demòcrata que vol evocar
determinació, esperança i convicció davant dels reptes que
planteja el present i el futur.

EL DESAIGÜE EN 60 SEGONS
L’ENTREVISTA

Entrevistem a la regidora d’Hisenda,
Transparència i Atenció a les
Persones, Lluïsa Ventura
Ventura ens explica l’aposta per les polítiques socials i resultat de
la gestió econòmica que s’estan duent a terme des de l’equip de
govern. / p. 3
TEMA DESTACAT

Els danys dels darrers temporals
ascendeixen a més de 3.300.000 €
Els temporals dels mesos de desembre i gener han provocat greus
malmeses a la costa del terme municipal, on les zones més afectades han estat la platja de la Bassa d’Arena, la platja de la Marquesa
i la platja de Riumar. / p. 6
ACTUALITAT

Augment del pressupost del 2017 i
disminució de l’endeutament municipal
El pressupost municipal per al 2017 ascendeix a 14.220.000 €, un
6,74 % més respecte al 2016, mentre la ràtio d’endeutament disminueix i se situa la 58%. / p. 8
CUP DELTEBRE

Acords aconseguits als
pressupostsos 2017
Aquest final d’any 2016, la CUP Deltebre vam poder negociar
amb l’Equip de Govern alguns punts dels pressupostos del
2017. Tot i arribar en aquests acords, la CUP ens vam abstenir (facilitant, així, l’aprovació dels pressupostos), ja que en
els pressupostos es contemplava l’ampliació del crèdit amb
entitats bancàries i la possibilitat de vendre terrenys públics.
Els acords que vam aconseguir són:
1.- Una nova partida per a l’esterilització d’animals, de 10.000
€, i una altra, per impulsar una campanya de sensibilització
a la població sobre aquesta problemàtica, de 2.000 €. Les
dues per ser impulsades per l’Ajuntament amb el suport de
les entitats protectores dels animals del poble.
2.- Una nova partida per redactar un Pla d’Igualtat i un de
Joventut, de 5.000 €, per aquest 2017, amb el compromís de
desenvolupar-los el 2018.
3.- Un increment de la partida de “Foment Cultural” en 5.000 €.
4.- Un increment en 5.000 € a repartir entre les partides d’ensenyament, ajuts socials, sector primari, habitatges socials
i protecció del medi ambient, amb el compromís de poder
presentar projectes concrets.
5.- Baixada de les partides de “Protocol” de 3.000 €, ajustant
al màxim les despeses en aquestes partides.
6.- Incentivació de la inserció laboral amb partides concretes
i compromisos concrets.

LA PROTAGONISTA

Cristina Iglesias, fundadora de
Babyclon®, primera marca nacional
de nadons hiperrealistes de silicona
De la fabricació de cossos estripats per a pel·lícules de por a la
creació d’adorables nounats fets a mida. Cristina ens explica el
procés de gestació dels seus nadons fets a mida. / p. 16
TEIXIT ASSOCIATIU

Gran Festa de Cap d’Any
Quasi un miler de persones donaven la benvinguda al 2017 amb la
gran festa organitzada per l’Associació de Veïns de Jesús i Maria a
la Plaça de l’Església de l’Assumpció. / p. 18
KM O

Carxofa, la flor del camp
Ja arriben les carxofes i amb elles mil i una receptes. Encara no
has tastat la crema de carxofes amb xips de carxofa? Ara ja tens la
recepta! / p. 22
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