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El nostre país viu moments convulsos, històrics i emocionants. Estem
davant del repte més apassionant de la història de Catalunya: assolir
l’anhel de llibertat pel qual tants catalans i catalanes fa temps que
treballem.
Des del govern de l’Ajuntament de Deltebre, com bé sabeu i com bé
hem estat demostrant, estem al costat de la ciutadania i del govern
que encapçala el president Puigdemont. El passat 18 de setembre,
vaig haver de declarar, com a alcalde de Deltebre, a la Fiscalia de Tarragona per haver donat suport al referèndum. Des d’aquestes línies,
vull tornar a agrair a totes aquelles persones que durant aquests dies
m’han mostrat el seu suport i escalf i a totes aquelles persones que es
van desplaçar a Tarragona.
Tal com em va recordar l’amiga i exregidora, Carme Franch, el procés
català té paral·lelismes inequívocs amb la segregació dels nuclis de
Jesús i Maria i La Cava de Tortosa, que tot just enguany commemora el seu 40è aniversari. Aquells també van ser moments d’extrema
complexitat, però el desig de viure millor i en llibertat, i la persistència,
van causar que, després de quaranta anys de lluita, Deltebre sigui
una realitat.
Són uns temps en els quals hem de tornar a apel·lar a l’aspiració
d’avenç i a l’esperit reivindicatiu que tant ens caracteritza a la gent
de Deltebre. És moment de col·laborar, de sumar i de fer xarxa. És
moment que tots junts puguem dibuixar les línies perquè els nostres
descendents ens sentin orgullosos del Deltebre que els deixarem i
de veure com en la nova Catalunya el Delta de l’Ebre disposa d’un
paper essencial i rellevant. No tingueu cap dubte que des del govern
municipal així ho farem.
Així, amb el bagatge de la història, i amb una elevada dosi de passió,
esforç i estima, ens obrim al futur per poder impulsar Deltebre en el
marc d’un nou país. Per molts anys Deltebre, endavant Catalunya!

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

Carlos Serra i Ventura

Tinent d’alcalde de Dinamització Social
i Participació Ciutadana

Ja fa dos anys que vas assumir el teu compromís com a tinent d’alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana. Com valores
l’experiència d’aquesta responsabilitat amb els veïns i veïnes de
Deltebre?
Cada dia és un experiment, un aprenentatge constant a partir d’un treball
intens. Han estat dos anys amb molts reptes al davant i amb una gran responsabilitat per esdevenir un servidor públic just, dedicant tots els meus
esforços per ser una persona al servei del meu municipi i, en especial, per
a tota la seva gent. El recorregut d’aquests dos anys no ha estat fàcil, però
ha tingut un objectiu clar: estar a l’altura de les circumstàncies i prendre
decisions que caminin en la línia de fer avançar el municipi.
Al passat mes d’agost es van dur a terme les Festes Majors del municipi. Quina valoració en fas?
Lamentablement no podem fer cap valoració positiva al respecte. El dramàtic accident de la darrera nit va marcar profundament tot un municipi
que es va vestir de dol. Des de l’equip de govern només podem mostrar,
una vegada més, el nostre màxim condol, afecte i suport als familiars,
amics i companys de David Casanova Arques.
Deltebre ha complert 40 anys, i ho ha celebrat amb el retorn de DeltaFira i amb la mostra de gastronomia de les Terres de l’Ebre, Mescla.
Com valoreu el retorn de la fira? Tindrà continuïtat?
Sabíem que la ciutadania tenia moltes i moltes ganes de recuperar una
fira que l’anterior equip de govern havia deixat morir. Per aquest motiu,
vam dedicar moltes hores perquè la resurrecció de DeltaFira estigués a
l’altura del nostre municipi. I no només això, sinó que agafés un nou enfocament a partir de Mescla que permetés impulsar-la de manera que tingui
recorregut en els pròxims anys. Per tant, és evident que la voluntat de
l’actual equip de govern no només és repetir la fira l’any vinent, sinó millorar-la any rere any per tenir unes fires de referència a nivell de tot el territori.
Una de les accions més importants d’aquest any ha estat l’obertura de la nova Biblioteca Delta de l’Ebre. Quins són els objectius
del nou equipament?
La nova biblioteca marcarà un abans i un després a la història del

“Apostem decididament per
la cultura i per la cohesió social.”

nostre municipi i és una clara mostra de què des de l’actual govern
apostem d’una manera decidida per la cultura i per la cohesió social.
Aquest nou equipament donarà servei amb un fons documental de
més de 36.000 arxius i amb diferents espais adaptats per a l’estudi
i la consulta bibliogràfica. Més enllà d’aquest ús, la biblioteca també
disposa d’una sala de conferències, una sala de formació, una sala de
suport i una zona infantil i juvenil on es podran realitzar contacontes i
activitats per als més menuts.
Així doncs, l’objectiu principal d’aquest equipament és que esdevingui
un escenari d’una importància substantiva per a la recerca del coneixement i el desenvolupament de la societat, i que ens permeti conèixer
i interpretar millor i de manera més autònoma el nostre entorn social
i cultural. És a dir, un espai que potenciï la cultura d’un municipi i la
saviesa de la seva gent.
En relació amb la nova biblioteca, per què es va triar com a nou
emplaçament el Centre Cívic?
La construcció de la nova biblioteca va ser una de les primeres decisions que vam prendre des del govern municipal. En primer lloc,
perquè era una demanda de la ciutadania. I, en segon lloc, perquè
l’Ajuntament tenia una subvenció atorgada de feia sis anys per valor
de 800.000 € i que s’anava a perdre, tal com era la idea de l’anterior
govern, si no adjudicàvem l’obra abans del 31 de desembre del 2015.
El projecte que ens vam trobar damunt la taula suposava, només el
cost de l’obra, més d’1.500.000 €. És a dir, un cost econòmic sobredimensionat que no podíem assumir. De tota manera, Deltebre mereix
una biblioteca de primer nivell, per això no podíem deixar escapar la
subvenció i, tal com projectàvem amb el nostre programa electoral,
vam decidir convertir el Centre Cívic en un centre cultural. A hores
d’ara, per suplir la funció del Centre Cívic, disposem del Pavelló Josep
Luque i del Casal Esportiu “Lo Salat”. A més, estem treballant intensament per obrir a mitjà termini el pavelló esportiu municipal.
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En aquesta aposta per la cultura, també s’ha posat en funcionament l’Escola de Música. Com es valora des de l’equip de govern?
L’educació és un factor clau per al futur d’una societat, i per garantir
una educació de qualitat ens hem d’assegurar que tots els nostres
joves adquireixin en plenes condicions els coneixements, capacitats,
destreses i aptituds necessàries. És en aquest marc que neix l’Escola
de Música “l’Espiga d’Or”, sent una eina on els alumnes puguin desenvolupar el seu talent al màxim amb una formació de qualitat i amb
un espai òptim per a la seva formació. Des del govern municipal, en la
nostra aposta per la cultura, hem realitzat totes les gestions necessàries perquè l’Escola de Música sigui una realitat i doni, així, compliment,
no només al nostre programa de govern, sinó també a una de les demandes de la ciutadania.

Al febrer es va celebrar la Rua del Carnaval de Deltebre amb un
total de 1.200 participants i 28 comparses que van omplir de color
els carrers del municipi. Com es prepara el Carnaval 2018?
Atès l’èxit total de la darrera edició, estem començant a planificar la
tercera Rua del Carnaval de Deltebre, ja que la gran acceptació per
part de tota la ciutadania, així com la implicació de les entitats i/o
associacions, colles d’amics, Comissió de Festes… fa que aquesta
hagi de ser una cita anual imprescindible per a la ciutadania de Deltebre.

Més a prop

El Perfil
Diplomat en Magisteri, amb l’especialitat en Educació Primària, Carlos
Serra actualment desenvolupa la seva tasca professional al servei del
consistori en combinació amb la docència com a mestre a l’Escola Sant
Jaume, a Sant Jaume d’Enveja. També és conseller a l’oposició al Consell
Comarcal del Baix Ebre pel Partit Demòcrata.

Perfil digital
facebook.com/
carlos.serraventura?fref=ts
862 AMICS

@carlosserra85
386 SEGUIDORS

cserra@deltebre.cat
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Ets molt jove, però ja saps de primera mà el que significa respondre a càrrecs de responsabilitat, sigui com a mestre com a
membre del govern local. Alguna vegada han posat en dubte la
teva professionalitat per la teva edat?
Sempre m’ha passat un fet curiós respecte a aquest tema, i és que
sempre m’han posat més edat de la que tinc. Vaig començar a treballar
de mestre amb la carrera recentment acabada i ja em posaven més
edat de la que tenia i això sumat a què sóc una persona responsable
amb tot allò que faig, crec que mai han dubtat de la meva professionalitat. L’avantatge d’aquest fet, és que avui en dia és a la inversa, em
fan més jove per l’edat que tinc amb la mateixa responsabilitat i això
és un bon senyal!
A què t’agrada dedicar el teu temps lliure?
A practicar esport, a passejar pel Delta i a estar i gaudir amb els meus,
però val a dir que últimament no tinc el temps que voldria tenir.
Ens recomanes una sortida pel Delta?
No una, sinó moltes. Tenim un Delta meravellós. Recomano especialment una passejada per la Punta del Fangar fins a la Faroleta i si és
una nit de lluna plena encara millor.
Un llibre, una pel·lícula i una cançó.
El llibre: Les ulleres de la felicitat. De pel·lícula no en tinc cap de preferida i de cançons moltes, sobretot aquelles que t’identifiquen, que
desperten sentiment i et posen la pell de gallina.
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TEMA DESTACAT

Deltebre es mobilitza amb el
referèndum de l’1 d’octubre

Un 59,88% de participació en
el referèndum de l’1 d’octubre.
Els veïns i veïnes de Deltebre
i Sant Jaume s’uneixen per la pau
al pont Lo Passador.
48 hores d’incertesa
L’1 d’octubre va ser una jornada sense precedents, on tota la ciutadania es va unir més que mai per una causa comuna: el dret a l’autodeterminació. La població es va bolcar amb aquesta missió comuna,
motiu pel qual moltes veïnes i veïns del municipi van fer guàrdia a les
escoles des del dissabte per assegurar que els centres es mantindrien
oberts per a la jornada decisiva del diumenge 1 d’octubre. A l’escola
l’Assumpció, l’escola Sant Miquel, l’escola Riumar i l’Institut de Deltebre s’hi va poder veure tot un desplegament de matalassos, sacs
de dormir, mantes, paciència, coratge i nervis, però sense perdre mai
l’humor i la confiança.

1 d’octubre del 2017
El diumenge 1 d’octubre va començar molt d’hora. Els regidors i regidores i veïns i veïnes de Deltebre van acudir als seus centres electorals a primera hora del matí, davant de la incertesa de la jornada. Poques hores després, es van iniciar els episodis de violència en pobles
veïns com Sant Carles de la Ràpita. Això va reforçar l’esperit d’unió,
no només entre els deltebrencs, sinó també amb ciutadans de pobles
veïns que venien a votar als nostres centres perquè les forces policials
del govern espanyol havien clausurat els seus. Després de molta por
durant tot el dia, afortunadament la jornada va finalitzar sense cap incident a cap dels centres electorals de Deltebre. A les 20 hores, quan
van finalitzar les votacions, l’Ajuntament de Deltebre va convocar a
tots els ciutadans per donar a conèixer els resultats del referèndum en
una festa final que va omplir la Plaça de l’Ajuntament.
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Xocolata desfeta i rodes de tractor
A mesura que avançava el dia i la repressió policial augmentava, molts
centres arreu de Catalunya van haver de fer ús de l’enginy per evitar
que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s’emportessin les urnes. Tant
és així, que es van veure urnes en nínxols i penjades d’arbres. En el
cas de Deltebre, el tarannà dels seus habitants sempre és una font
inspiradora d’humor i inventiva. A Deltebre les precaucions van estar
lligades a la xocolata desfeta i les rodes d’un tractor. Tal com ho va explicar des de l’escola l’Assumpció, el poeta i actor deltebrenc Eduard
Carmona, Deltebre va celebrar un dia de festa qualsevol (referèndum)
amb els seus veïns i veïnes, però es van trobar amb alguns incidents
inesperats i sorprenents que no van poder controlar (accessos tallats);
sembla que un tractor anònim va deixar les rodes enmig del carrer i un
camió que portava la xocolata desfeta va quedar entravessat mentre
feia una maniobra, i que van estar esperant tot el dia a uns visitants
espanyols (policia) per compartir la xocolata amb ells, però que al final
no van anar-hi. L’escola l’Assumpció no és l’única on es van aplicar
mesures preventives, sinó que als altres centres també s’hi van poder
veure tractors tallant accessos.

Aturada general i concentració
per la pau
El 3 d’octubre, l’Ajuntament de Deltebre i molts ciutadans del municipi
es van sumar a l’aturada general de Catalunya, motiu pel qual tant
l’Ajuntament com molts comerços van romandre tancats tot el dia per
afegir-se i donar suport en les concentracions històriques que van tenir
lloc en diversos punts de les Terres de l’Ebre, com a Sant Carles de
la Ràpita, Tortosa, Móra d’Ebre, Amposta, Flix i Gandesa, on milers
d’ebrencs van sortir als carrers per condemnar les càrregues policials
del passat diumenge 1 d’octubre.

A les 18 hores del 3 d’octubre, l’Ajuntament de Deltebre va convocar
una concentració per la pau, pel respecte i per la democràcia, que va
consistir en una caminada des de l’Ajuntament fins al pont Lo Passador,
on es va unir amb el poble veí, Sant Jaume d’Enveja per enlairar tots
junts globus per la pau com a cloenda de l’acte. Tal com va manifestar
l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “Deltebre i Sant Jaume d’Enveja són
germans i tots dos hem de defensar conjuntament el Delta de l’Ebre,
perquè ningú altre defensarà el futur del Delta com nosaltres”.

“En la nova Catalunya, el Delta de l’Ebre ha de tenir
un paper essencial, rellevant i prioritari.”

Lluís Soler, alcalde
de Deltebre
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ACTUALITAT

Més de 150 famílies reben
ajuts socials de l’Ajuntament
de Deltebre
Segons les dades de valoració de la prestació dels ajuts als tributs
socials, en la seva aposta per les polítiques socials, l’Ajuntament de
Deltebre ha ajudat a més de 150 famílies del municipi bonificant els
impostos municipals per un valor de 31.774 €, tal com va destacar
l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “La nostra aposta per les polítiques
socials es materialitza en actuacions com aquesta i en la qual ajudem
a més de 150 famílies del municipi bonificant els seus impostos municipals depenent de la seva renda econòmica”.

31.774 € bonificats en diferents
impostos municipals
En total, s’han bonificat 31.774 € en diferents impostos municipals,
com són l’Impost sobre Béns Immobles, la taxa de serveis de Recollida d’Escombraries i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Dins
d’aquesta dotació econòmica, també cal comptar la resolució d’altres
ajuts com ara plusvàlues i activitats extraescolars, que es poden continuar demanant fins al 31 d’octubre. Paral·lelament, també hi ha famílies que s’han acollit a la tarifa social de l’aigua; un tarifa que encara
es pot sol·licitar fins a finals d’any i que té una vigència d’un any. La
regidora d’Hisenda, Transparència i Atenció a les Persones, Lluïsa
Ventura, ha explicat que està previst que a finals d’any, una vegada
hagin finalitzat tots els terminis, l’Ajuntament haurà tornat a ajudar a
més de 300 famílies del municipi.

Noves ajudes amb l’Obra Social
“la Caixa”
Un any més, l’Ajuntament de Deltebre signa amb l’Obra Social “la
Caixa” un conveni de col·laboració que ha de permetre impulsar
noves ajudes per a les famílies més desafavorides. L’objectiu del
projecte és complementar els recursos destinats a les famílies del
municipi que més ho necessiten per ajudar-los a cobrir les necessitats bàsiques com ara els productes de bàsics d’higiene i neteja, o
facilitar el procés d’escolarització i integració social dels menors en
risc d’exclusió.
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Nova campanya informativa
sobre les ordenances de
Policia i Bon Govern
L’Ajuntament de Deltebre edita una publicació per donar a conèixer
les ordenances de Policia i Bon Govern. Aquesta publicació és un
esglaó més de la campanya informativa que el consistori ja va iniciar
el passat mes de juliol a través de les seves xarxes socials, on va
difondre una sèrie d’il·lustracions pedagògiques protagonitzades per
dones, homes, nenes i nens i gent gran amb la intenció de resumir el
més important i destacat de les 14 ordenances i de les més de 650
pàgines que les conformen. La campanya també es va estendre a
través del sistema de notificacions de WhatsApp de l’Ajuntament, al
qual us podeu inscriure, a través d’un breu formulari a deltebre.cat, si
voleu estar actualitzats de les novetats del municipi.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, explicava la necessitat de revisar
aquestes ordenances: “Després de gairebé 10 anys sense revisar-se,
era necessària una modificació de les ordenances que permetés la
seva adaptació a les necessitats actuals i al context del municipi”. Les
noves ordenances es van aprovar definitivament a la sessió plenària
de juliol, amb els vots favorables de PDeCAT, CE – Socialistes i PP,
el vot en contra de la CUP i l’abstenció d’ERC. Els grups CE i PP van
destacar “l’oportunitat de poder debatre, per primera vegada a l’Ajuntament, unes ordenances d’aquest tipus”. Per la seva banda, la CUP
afirmava que “són ordenances sancionadores que prohibeixen sense
donar alternatives”.

S’inicien les obres
de soterrament de la línia
elèctrica de mitja tensió
d’Unamuno
Ja s’han iniciat els treballs de soterrament de la línia elèctrica de mitja
tensió de 25 kV d’Unamuno, que afecta un tram d’1,6 km que comprèn
els carrers Joan XXIII, Gustavo Adolfo Bécquer, Assumpció, Unamuno
i Guifré el Pilós. Aquestes obres volen millorar la situació d’una de les
problemàtiques més demandades i reclamades per part dels veïns del
municipi, tal com senyalava l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, durant
la seva visita a les obres, juntament amb el tinent d’alcalde d’Afers
Interns i Institucionals, Kilian Franch, i el regidor d’Acció Comercial,
Seguretat i Mobilitat, Francisco Castro.

Tot i aquesta actuació, el municipi encara disposarà d’un tram de més
de 4 km de línies de mitja tensió, que està previst que se soterri progressivament, i que demostra, tal com va afirmar Soler, que aquesta
“és una mostra més de les mancances d’aquest municipi i de la gran
feina que encara tenim per endavant per millorar la imatge del municipi
i assolir el nostre objectiu d’enlairar Deltebre”.

Les obres de soterrament, que finalitzaran durant el mes de novembre, s’han adjudicat per un import total de 53.845 €, cost que ha estat
finançat en un 55% per l’Ajuntament de Deltebre i en un 45% per
les contribucions especials dels veïns afectats, els qui van aprovar
aquest projecte per votació en una convocatòria per part de l’Ajuntament.
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Comença el curs escolar a
Deltebre amb millores als
centres

Deltebre participa en
el Festival del Loire com
a municipi convidat

La tornada a l’escola a Deltebre va començar amb normalitat i amb
l’estrena de diverses adequacions i millores en els centres perquè els
quasi 1.600 alumnes i el professorat puguin dur a terme les seves funcions en les millors condicions possibles.

Deltebre va estar present com a població convidada per representar
el riu Ebre al Festival del Loire, esdeveniment que va aplegar més
de 650.000 visitants del 20 al 24 de setembre a Orleans (França).
Una delegació de 20 persones van col·laborar activament durant els
quatre dies d’aquesta fira, on van oferir als assistents la possibilitat de
participar en jocs tradicionals, van construir una barraca tradicional en
directe i van perxar pel riu Loira.
El Festival del Loire és un esdeveniment internacional que reuneix a
centenars de mariners de França i Europa per reviure la navegació tradicional del Loira i descobrir part de la seva història, el comerç fluvial,
part de la cultura, les seves embarcacions, etc. El festival té lloc cada
dos anys. Aquest any, el festival celebrava la seva vuitena edició, a la
qual van acudir més de 200 vaixells de la marina tradicional de rius
francesos i del riu Ebre, 700 mariners i 200 espectacles gratuïts.

Amb aquesta intenció, el mateix alcalde del municipi, Lluís Soler, juntament amb el tinent d’alcalde de Dinamització Social i Participació
Ciutadana, Carlos Serra, i el regidor de Teixit Associatiu, Promoció
Esportiva i Imatge de Poble, Robert Bertomeu, van visitar els centres
escolars per comprovar de primera mà les actuacions de millora i manteniment que s’hi ha efectuat durant l’estiu, a més de parlar amb els
directors de les escoles en el dia posterior d’iniciar el nou curs escolar
per escoltar les seves propostes i inquietuds.
En aquesta edició, el riu Ebre va ser el protagonista, motiu pel qual,
més enllà de Deltebre, també hi van estar presents el Parc Natural del
Delta de l’Ebre, Tortosa, Amposta i el Club de Rem de Móra d’Ebre.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va expressar la importància per a la
marca turística de Deltebre d’estar present en un esdeveniment com
aquest: “El fet de formar part d’aquesta fira ens ha de permetre mostrar la nostra essència com a municipi, així com projectar la marca
turística de Deltebre a totes les persones que visitaran el festival”.

Escaneja el codi
i mira el vídeo!

Visites periòdiques per a la millora
contínua dels centres
Aquestes visites per part dels membres del govern municipal són
freqüents, tal com va afirmar Soler: “Des de l’equip de govern, realitzem periòdicament aquestes visites per detectar les mancances dels
equipaments i, al mateix temps, reunir-nos amb els directors dels
centres escolars”.
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Biblioteca Delta de l’Ebre,
el nou espai de referència
cultural a Deltebre

Deltebre ja compta amb
l’Escola de Música “l’Espiga
d’Or”

La Biblioteca Delta de l’Ebre ja ha realitzat múltiples activitats a les
seves instal·lacions, ubicades a l’antic Centre Cívic, on dona servei
amb un fons documental de més de 36.000 arxius i una superfície
útil de 1.374 metres quadrats dividits en diversos espais per a l’estudi
i la consulta de tot el material bibliogràfic. La Biblioteca, amb Neus
Bertomeu Sabaté al capdavant com la seva directora, forma part del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC) i rep el suport de la
Central de Biblioteques de Terres de l’Ebre.

L’Escola de Música “l’Espiga d’Or” ja ha iniciat els primers cursos en
les seves noves instal·lacions, inaugurades el passat 1 de juliol a càrrec de la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
Meritxell Ruiz i Isern. La posada en marxa de l’Escola de Música municipal respon a una de les demandes llargament reivindicades pels
veïns de Deltebre.
L’objectiu principal ha estat doble: la municipalització de l’Escola i la
dotació d’un equipament idoni on poder desenvolupar la seva activitat,
tal com afirmava durant la inauguració l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “Volem que els alumnes de l’Escola de Música de ‘l’Espiga d’Or’
puguin tindre totes les mateixes prestacions i competitivitat i força que
tenen molts altres alumnes que ja tenien escola municipal”, qui també
reiterava el compromís de l’Ajuntament amb la nova escola tant per
l’equipament com per la seva municipalització. Per la seva banda, la
consellera d’Ensenyament, va qualificar la inauguració com a dia de
“festa per a Deltebre, perquè una iniciativa que va sorgir fa 40 anys,
‘l’Espiga d’Or’, avui és una realitat municipal i amb un edifici que té
moltes prestacions”.

La renovació d’aquest equipament cultural respon a la necessitat de
crear un centre cultural que abasteixi als veïns del municipi de totes les
eines necessàries per potenciar l’aprenentatge, tal com afirmava en la
inauguració la tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural, Anna Giménez i Uribe. L’anterior biblioteca es
va crear el 1986 amb el suport de la Generalitat de Catalunya i disposava d’un espai de 209 metres quadrats a la primera planta de l’edifici
del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Un espai polivalent
Els 1.374 metres quadrats de la nova biblioteca estan repartits en diversos espais pensats per acollir còmodament als usuaris. La Biblioteca està
dividida en diverses plantes amb àrees diferenciades. A la planta inferior
per a la zona infantil, zona de música i imatge i un espai de diaris i revistes. La planta baixa ofereix una zona d’acollida i promoció, una sala
polivalent i l’àrea de fons general. A l’altell es pot trobar el fons general, el
fons juvenil i una zona multimèdia. Finalment, a la planta superior s’ubica
la zona de treball intern i el despatx de direcció, així com les sales de formació i la zona d’estudi i treball en grup.

Un projecte cofinançat per la
Generalitat, la Diputació de Tarragona
i l’Ajuntament de Deltebre
La inversió total destinada a aquest nou projecte ascendeix a 1.000.000
€, comptant les obres, mobiliari, equipament i canvi de coberta. D’aquest
total, 649.105 € han estat subvencionats (474.640 € per part del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 174.465 € per part de
la Diputació de Tarragona) i els restants 366.089 € han anat a càrrec de
l’Ajuntament de Deltebre.

Un equipament amb capacitat
per a 90 alumnes
El nou equipament té capacitat per acollir fins a 90 alumnes, en unes
instal·lacions ubicades al costat de l’Escola Bressol. D’aquesta manera, es municipalitza el servei alhora que s’optimitzen els equipaments
municipals. Les instal·lacions de la nova escola de música municipal
compten amb diverses aules d’ensenyament dissenyades per prestar
una formació de qualitat, a més de disposar d’un terrat ideat per realitzar concerts o exhibicions a l’aire lliure.
L’Escola de Música serà gestionada per la Societat Musical Espiga
d’Or per la seva funció com a impulsors de la música al municipi, tal
com senyalava Soler, en recordar que durant els 39 anys d’existència
de l’entitat, l’Espiga d’Or ha permès enfortir la música a Deltebre. Per
la seva banda, la consellera d’Ensenyament exemplificava amb l’Espiga d’Or com “Catalunya és un país actiu i amb el qual les institucions
sempre s’han posat darrere de les iniciatives de la ciutadania i de les
entitats per reafirmar la nostra identitat”.
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Deltebre posa en marxa la
nova zona blava
L’Ajuntament de Deltebre ha municipalitzat la zona blava al centre de
La Cava amb la intenció de dinamitzar l’àrea comercial i facilitar l’aparcament dels residents de la zona. En aquest sentit, entre les novetats
en la reformulació de la zona blava, que van entrar en funcionament
el passat 1 de setembre, destaquen la gratuïtat dels primers 30 minuts
d’estacionament i la creació de la zona taronja.

L’Ajuntament de Deltebre
duplica les contractacions a
les empreses locals
Segons les dades del 2016 relacionades amb l’Oficina Local de Contractació de l’Ajuntament de Deltebre, quasi el 40% de les feines contractades pel consistori han repercutit en empreses locals registrades
al Reglament d’Empreses Licitadores (RELDE). La facturació de les
operacions realitzades en empreses locals ascendeix a 1.594.558 €,
dada que duplica els 770.744 € de l’any 2014, any en què l’Oficina
Local de Contractació encara no estava en funcionament i la facturació
en empreses locals estava sobre el 20%. Actualment, el registre compta amb més de 180 empreses i professionals inscrits.

D’aquesta manera, es complementa la zona blava amb 75 places exclusives per als veïns que vulguin estacionar els seus vehicles al centre comercial. Per poder estacionar a la zona taronja caldrà expedir una targeta
d’estacionament que tindrà un cost de 6 € anuals. Aquestes places complementàries a la zona blava volen facilitar l’estacionament als residents,
tal com senyalava el regidor d’Acció Comercial, Seguretat i Mobilitat i Activitats, Francisco Castro: “La creació d’aquesta zona té per finalitat que els
veïns i veïnes puguin aparcar el més a prop possible de la seva residència,
sense cap dificultat i amb criteris plenament objectius”.
En total, la zona blava comptarà amb un total de 150 places, set zones
d’aparcament per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, set zones específiques de càrrega i descàrrega i nou parquímetres nous. L’horari del servei, que es preveu que entri en funcionament durant la segona
quinzena de juliol, serà de dilluns a divendres de 9.30 h a 13 h i de 16.30 h
a 20 h, mentre que els dissabtes al matí no estarà operativa a petició dels
comerciants de la zona. De fet, els mateixos comerciants van participar en
el procés d’establiment de l’horari a partir de votacions. Amb la revisió de
la zona blava, l’Ajuntament acompleix un dels informes desfavorables de
l’auditoria de gestió que havia encarregat el mateix consistori.

Més contractació a empreses locals
D’altra banda, pel que fa als rangs de valor contractat, un 74,25% han
estat tasques per valor de més de 18.000 €; un 20,29%, operacions
entre 3.001 € i 18.000 €, i finalment, un 5,46% es correspon amb
operacions entre 1 € i 3.000 €. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, es
referia a les xifres en to positiu: “Aquestes dades mostren la decidida
aposta de l’equip de govern per enfortir les empreses municipals i així
impulsar l’economia del municipi”. El RELDE es va posar en funcionament l’any 2015 amb l’objectiu de fomentar la transparència i la lliure
concurrència de totes les empreses atorgant, en els procediments de
contractació, més garanties als principis d’igualtat, publicitat i d’oportunitat.
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L’auditoria municipal detecta
34 expedients no favorables

Deltebre celebra una nova
edició de les Festes de l’Arròs

Els resultats de l’auditoria encarregada per l’Ajuntament de Deltebre han mostrat errors en 34 dels 42 expedients analitzats. En compliment amb els compromisos establerts en la campanya electoral,
l’Ajuntament de Deltebre iniciava el gener del 2016 una auditoria per
analitzar la realitat econòmica i la gestió administrativa i ètica dels
vuit anys dels dos darrers mandants municipals. Així ho va expressar
l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “El compromís de l’equip de govern amb la ciutadania era el de realitzar una auditoria que posés de
manifest la situació de l’Ajuntament i la gestió realitzada durant els
darrers anys”.

Consolidat el model d’èxit del 2016, Deltebre ha tornat a celebrar les
Festes de l’Arròs en el mateix escenari de la Finca de Bombita, amb La
Plantada, el cap de setmana del 17 i 18 de juny, i La Sega, on es van
condensar totes les activitats en el diumenge 17 de setembre.

L’auditoria, encarregada a la multinacional especialitzada en aquests
assumptes, Crowe Horwath, estava estructurada en tres blocs diferents: auditoria econòmica i financera, per conèixer com es realitzaven
les contractacions d’obres i serveis; auditoria de la gestió administrativa i econòmica, per determinar si els actes, operacions i procediments
relacionats amb els expedients s’han desenvolupat segons les normes, directrius i disposicions d’aplicació; i auditoria ètica, per analitzar
l’eficiència dels processos de transparència.

Tant a La Sega com a La Plantada, els visitants van poder gaudir
d’activitats tradicionals, visites guiades, mercadet artesanal, demostracions de tirar el rall i perxar, passeig amb cavalls i carruatges, jocs
tradicionals, tirada de birles, el procés de plantada i el de sega, actuacions de la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre i la Rondalla dels
3 Cantadors, a més de poder degustar plats típics i dolços del Delta
cuinats per restaurants i pastisseries del municipi. En aquest sentit,
cal destacar la implicació dels voluntaris, empreses i associacions del
municipi que van fer possibles les Festes de l’Arròs.

Cap a la potenciació de la participació
ciutadana i l’enfortiment de l’Oficina
Local de Contractació
Segons els resultats de l’anàlisi, l’auditoria econòmica i financera ha
sortit positiva. Les conclusions de l’auditoria ètica exposen que s’ha
d’avançar en diversos aspectes, com ara la participació ciutadana o
l’enfortiment de l’Oficina Local de Contractació. Per la seva banda, la
gestió administrativa ha estat la que ha obtingut els pitjors resultats,
ja que s’han detectat anomalies en 34 dels 42 expedients analitzats.
Els informes no favorables s’han traslladat als serveis jurídics perquè
realitzin les anàlisis pertinents que permetran decidir si cal emprendre
accions.

Entre algunes de les activitats destacades, cal fer menció al concert
de Joan Rovira, l’exposició de motos clàssiques, la projecció del documental sobre els 40 anys del municipi de Deltebre, del realitzador
deltebrenc Albert Vidal Ribes, i també del documental La Camarga, de
Santi Valldepérez i Guille Barberà. També cal destacar la visita d’un
centenar d’alumnes de 6è de primària dels centres escolar de Deltebre, que van poder gaudir de l’experiència d’aprendre a segar l’arròs
de manera tradicional. De fet, es tracta de la primera vegada que es
realitza aquesta activitat en el marc de les Festes de l’Arròs, i està
previst que es torni a repetir en futures edicions gràcies a la valoració
positiva que n’han fet les escoles.

Amb aquesta intenció d’obtenir una visió precisa i exacta de la realitat del consistori, amb l’auditoria també s’ha dut a terme la revisió,
diagnosi i proposta de protocols i accions amb la intenció de fomentar
la transparència, la participació ciutadana, l’atenció ciutadana i la contractació pública a partir de l’Oficina Local de Contractació. Els resultats, que es van fer públics a la sessió plenària del passat mes d’abril,
es poden consultar en format d’informe executiu a la pàgina web de
l’Ajuntament de Deltebre.
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Una nova edició de DeltaFira i
Mescla en el marc dels 40 anys
de Deltebre
Enguany Deltebre ha celebrat 40 anys de la seva segregació, un aniversari que va estar envoltat d’una nova edició de DeltaFira i Mescla
i una agenda plena d’actes durant el cap de setmana del 19 al 21 de
maig. La nova edició de DeltaFira va tornar a tancar portes superant
l’índex de participació esperat. Amb aquesta nova edició, DeltaFira
consolida el model de fira que ja es va presentar l’any passat i que té
com a intenció principal impulsar l’economia del municipi, tal com explicava l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “Enguany es donarà un nou
impuls a DeltaFira de manera que es consolidarà el model de fira que
ja vam treballar i presentar l’any anterior”.
Després de l’èxit de la primera edició, Mescla va tornar amb les seves
degustacions, maridatges, xerrades, sortejos, tasts, cuina en directe i
un seguit de novetats com la Nit de Mescla i el Túnel dels Sabors. A la
Nit de Mescla els assistents van tenir l’oportunitat de gaudir d’un sopar
elaborat pel xef Fran López, l’únic cuiner de les Terres de l’Ebre que
compta amb dues estrelles Michelin. La mostra gastronòmica, que va
estar animada per Albert Grasa, va comptar també amb la participació
d’Arnau Bel, participant del concurs televisiu Masterchef Junior, i el
Show Cooking de l’estrella Michellin Jeroni Castell. En total, es van
repartir 5.000 mostres entre el públic assistent i es va comptar amb la
participació de gairebé 100 empreses entre les degustacions, realització de cuina en directe i expositors.

D’aquesta manera, i per combinar l’àmplia oferta d’activitats, DeltaFira
es va estructurar al voltant de cinc eixos diferents: el gastronòmic amb
la mostra Mescla, el cultural, el comercial, el lúdic i l’institucional. Tot plegat, emmarcat amb un programa molt complet d’activitats per a tota la
família i actes molt destacats com la gala de quintos i quintes del 99, que
va reunir prop de 1.000 persones a la carpa ubicada al recinte de ball.

Un documental inèdit per commemorar
els 40 anys de Deltebre
Uns dels actes més emblemàtics i esperats en aquesta nova edició de
DeltaFira va ser la celebració dels 40 anys de la segregació del municipi. Des de l’Ajuntament de Deltebre, es va organitzar un acte institucional per commemorar aquesta celebració, que va tenir lloc el 20 de
maig, exactament el dia de l’aniversari de la segregació del municipi. A
l’acte va assistir la portaveu del Govern i consellera de la Presidència
de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté i Fernández.
A l’acte de celebració es va projectar un documental inèdit de 33 minuts sobre la història de Deltebre relatada, entre d’altres, a partir d’entrevistes als seus protagonistes. El documental el va realitzar el deltebrenc Albert Vidal, de l’empresa Vèrtex Comunicació, amb el guió
i la producció d’Elena Fabra, tècnica de cultura de l’Ajuntament de
Deltebre.

Una de les singularitats d’aquest DeltaFira ha estat la ubicació del recinte,
ja que totes les activitats programades i la mostra gastronòmica Mescla,
es van ubicar a la Plaça Vint de Maig en un recinte firal amb dues grans
carpes. D’aquesta manera, tal com afirmava el regidor d’Acció Comercial,
Seguretat i Mobilitat i Activitats, Francisco Castro, amb aquest canvi en la
disposició de la fira, l’objectiu era centralitzar la fira perquè la ciutadania
tingués accés a totes les activitats en una mateixa zona.
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LA IMATGE DESTACADA

L’enderrocament de Mobles
Delta ja és una realitat

El passat 31 de juliol, i després d’intents fallits des dels anys 90, va
tenir lloc l’enderrocament de Mobles Delta. La demolició ha estat possible després que l’Ajuntament de Deltebre iniciés ara fa un any les
gestions per aconseguir el permís dels jutjats per procedir a derruir
l’esmentada nau, una acció que segons l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, busca millorar un dels accessos principals del municipi: “L’enderrocament de Mobles Delta permetrà dignificar una de les entrades del

municipi”. De fet, en el marc de les Festes Majors, es va pintar l’antiga Cambra Arrossera per adequar l’espai. En aquest sentit, la intenció del consistori és que la ciutadania pugui triar què fer amb el terreny que ha quedat lliure després de l’enderrocament, motiu pel qual
l’Ajuntament ha convocat un concurs d’idees que passarà a votació
popular amb un procés de participació ciutadana. La convocatòria
estarà oberta durant aquest mes d’octubre.
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ELS PROTAGONISTES

Anna Mora i Pere Caballero,
guanyadors del XV Premi
Ramon Calvo
Encara no coneixes a Anna Mora i Pere Caballero? Tots dos van ser
guardonats amb els primers premis d’investigació i recerca del XV Premi Ramon Calvo de l’Institut de Deltebre, el passat 27 d’abril en el
marc dels actes de Sant Jordi al municipi.

Anna Mora Sansaloni, aproximació a la
immunitat innata o adquirida

Sens dubte, el treball de recerca comporta una gran implicació.
T’has trobat amb dificultats que et compliquessin el seu desenvolupament? Alguna anècdota a explicar?
Des del primer moment, em vaig trobar amb l’impediment de contactar amb un metge que s’oposés obertament a les vacunes, però vaig
tenir la sort de poder entrevistar a un dels millors metges de l’àmbit
d’epidemiologia de Catalunya. Com a anècdota, dir que el dia que
vaig entrevistar el doctor Trilla, de l’Hospital Clínic, vaig anar amb ell
a un congrés a Salou i vam passar el matí junts i justament, era el
dia del meu aniversari. La veritat és que no hauria pogut tenir millor
regal!
Amb un treball en profunditat com aquest, segur que n’has extret conclusions molt interessants.
En primer lloc, dir que les vacunes estan salvant tres milions de vides
i que, mentre a Europa les qüestionem i les rebutgem, als països
subdesenvolupats una vacuna és una vida. Hem oblidat què és la
poliomielitis o la diftèria gràcies a la vacunació i hem de pensar que
vacunar-se no és només protegir-se a un mateix, sinó també a l’entorn que t’envolta. A més, he pogut comprovar que el discurs dels
antivacunes no té cap tipus de validesa científica i vull afegir que
si teniu dubtes sobre la inoculació, no miréssiu a Internet, sinó que
pregunteu al vostre metge de capçalera.

“El discurs dels antivacunes no té cap
tipus de validesa científica. Si teniu
dubtes sobre la inoculació, no miréssiu
a Internet.”
“Mentre que a Europa qüestionem
i rebutgem les vacunes, als països
subdesenvolupats una vacuna
és una vida.”
Ens podries explicar en què consisteix el teu treball de recerca
“Vaccine Hesitancy: immunitat innata o adquirida” (acceptació o
rebuig de les vacunes – beneficis / riscs)?
El meu Treball de Recerca consisteix, en primer lloc, en conèixer què
és la reticència a la vacunació i descobrir per què els pares decideixen
no vacunar. I en segon lloc, contraargumentar els arguments dels pares mitjançant estudis i dades científiques. A més, es va fer un estudi
epidemiològic entre els nens i nenes de P3 per tal de descobrir la
cobertura de vacunació i poder veure si hi ha o no influència d’aquest
col·lectiu reticent.
Com va sorgir la idea? Quin interès o vinculació tens amb el tema?
La idea del treball va sortir després de veure a la Sexta un programa
que tractava sobre aquest tema, i com que volia realitzar un treball de
l’àmbit de la salut, em va cridar molt l’atenció que un grup de gent rebutgés la vacunació a canvi de la medicina naturalista. Però sobretot,
el que més em va impactar, va ser la mort l’any 2015 d’un nen de sis
anys a Olot a causa de diftèria, ja que no estava vacunat.
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Esperaves els resultats obtinguts o t’han sorprès? Podries compartir alguna dada amb nosaltres?
Per una part, no em va sorprendre que el discurs dels pares reticents
no tingués validesa científica. Ara bé, quan vaig descobrir que un 30%
de mares primerenques no vacunaria els seus fills, em vaig sorprendre
molt.
Està clar que l’esforç té la seva recompensa, que en aquest cas ha
estat el reconeixement amb el Premi Ramon Calvo per part de l’Institut de Deltebre. Què vas sentir quan ho vas saber?
Realment, no m’esperava gens poder guanyar aquest premi i quan ho
vaig saber, vaig sentir que totes les hores invertides en la recerca van
valer la pena.
En l’àmbit acadèmic, què creus que t’ha aportat o t’aportarà aquest
treball?
En el meu cas, aquesta recerca m’ha apropat més a la Medicina i m’ha
permès descobrir més profundament què és el que vull fer en un futur.
D’altra banda, també m’ha servit per esforçar-me més per entrar a la universitat.
Comences una nova etapa, quins són els teus plans de futur?
El meu pla de futur és estudiar Medicina i el que més m’agradaria és anar
de voluntària per a Metges Sense Fronteres; tot i que queda un camí molt
llarg. Finalment, voldria animar a tots els de Batxillerat a esforçar-se per
aconseguir el que volen.

Pere Caballero, una visió tecnològica

ment, si se solucionen alguns dels problemes de seguretat que poden provocar, la seva importància augmentarà en el futur.
Esperaves els resultats obtinguts o t’han sorprès? Podries compartir alguna dada amb nosaltres?
Al principi estava molt il·lusionat, però, a poc a poc, aquestes esperances van anar desapareixent, ja que amb tota la feina que tenia del
Batxillerat no podia dedicar-li tot el temps que jo volia i això va fer que
els resultats em sorprenguessin molt més.

“En les primeres proves de vol vam
haver de reparar el xassís quatre o cinc
cops a causa dels ‘aterratges
forçosos’.”
“Si se solucionen alguns dels
problemes de seguretat que poden
provocar els drons, la seva
importància augmentarà en el futur.”
Ens podries explicar en què consisteix el teu treball de recerca
“Mètodes de control alternatius: una visió tecnològica” (dron
informàtic)?
Nosaltres hem creat un programa que ens permet controlar un aparell, que en aquest cas és un dron que hem dissenyat i construït
nosaltres mateixos mitjançant diferents mètodes, com ara el control
amb comandaments de veu, amb joystick, amb l’ordinador… la qual
cosa fa que manejar aquests dispositius sigui molt més senzill.

Està clar que l’esforç té la seva recompensa, que en aquest cas
ha estat el reconeixement amb el Premi Ramon Calvo per part de
l’Institut de Deltebre. Què vas sentir quan ho vas saber?
Com he dit anteriorment, les meves esperances no eren molt grans
i quan m’ho van dir va ser una sensació un poc estranya. Va ser una
barreja entre alegria i sorpresa per haver estat elegit i un poc de nervis, ja que havia d’exposar davant molta gent.
En l’àmbit acadèmic, què creus que t’ha aportat o t’aportarà
aquest treball?
No tinc molt clar el que em trobaré en el meu futur com a estudiant,
però molts dels meus professors m’han assegurat que saber realitzar
un bon treball em serà molt útil en el futur.
Comences una nova etapa, quins són els teus plans de futur?
Si tot va bé, m’agradaria estudiar una Enginyeria Informàtica.

Com va sorgir la idea? Quin interès o vinculació tens amb el
tema?
Sabia que volia fer un treball que pogués resultar interessant, però
tenia por d’equivocar-me en l’elecció. Per això, vaig decidir parlar
amb el meu tutor perquè m’ajudés a decidir-me i així va ser. Em
va proposar alguns temes i aquest va ser el que més em va cridar
l’atenció, ja que un familiar disposava d’un d’aquests aparells i era
conscient de l’útil que podia arribar a ser facilitar el control d’aquests.
Sens dubte, el treball de recerca comporta una gran implicació.
T’has trobat amb dificultats que et compliquessin el seu desenvolupament? Alguna anècdota a explicar?
La veritat és que he tingut bastant sort. L’únic que ens va llevar un
poc de temps va ser la construcció de l’aparell, ja que, entre que nosaltres no teníem molta experiència i l’aparell pesava bastant, en les
primeres proves de vol vam haver de reparar el xassís de l’aparell
quatre o cinc cops a causa dels “aterratges forçosos”.
Amb un treball en profunditat com aquest, segur que n’has extret conclusions molt interessants.
Sincerament, tal com està evolucionant el món dels drons actual
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TEIXIT ASSOCIATIU

De ruta amb la Unió
Excursionista Lo Passador

El 30 de setembre es va celebrar la IV Caminada nocturna Espiga
Fosca, una marxa organitzada per U.E. Lo Passador. Des de l’associació, ens refresquen quines altres activitats es duen a terme en una
unió excursionista que ja compta amb 123 socis.
Ja fa 3 anys del 22 de febrer del 2014, any en què naixia l’entitat.
Quin objectiu es perseguia? Quina valoració en feu?
L’objectiu era molt clar: crear un club excursionista on poder realitzar
activitats de tot tipus i on la gent pogués conèixer noves activitats i/o
compartir experiències amb tots els socis. Si tenim en compte el poc
temps que té la Unió, el notable increment de socis i la gran varietat
d’activitats que realitzem (tant de forma interna per a socis com per
al públic en general), només podem fer una valoració: 100% positiva.
Per als que encara no us coneixen, ens podríeu explicar el tipus
d’activitats que dueu a terme des de l’associació?
Les activitats que realitzem són de tipologia molt variada. Fem des de
sortides molt exigents al Pirineu fins a sortides familiars amb nens.
Entre aquesta varietat d’activitats podríem destacar: sortides de senderisme per la muntanya, sortides amb BTT, sortides al Pirineu (cada
any fem un cim diferent), caminades populars, caps de setmana familiars, vies ferrades, barranquisme i curses. No hi ha franja d’edat
ni condició física. Com que fem activitats molt variades, cadascú pot
triar la que millor li vagi, tenint en compte les característiques i la
dificultat de cadascuna. A banda, també col·laborem en altres esdeveniments organitzats per altres associacions, com ara el Triatló
Tricircuit, Cursa del Pont, Cursa dels Innocents, Ultramarató Trencacims, entre d’altres.
Aproximadament, quantes activitats realitzeu a l’any?
Hauríem de diferenciar dos grans blocs. Un primer amb les activitats
populars obertes a tot el públic: Trobada Benèfica de BTT Camins de
Fang, cursa Garxal Desert Race i Caminada nocturna Espiga Fosca.
I un segon bloc amb totes les sortides que fem en caps de setmana
per als socis, que són unes 15-20 activitats anuals de caràcter variat.
D’altra banda, les activitats les fem en l’època de l’any que li sigui
més adequada. Les úniques activitats que tenim amb data fixa són el
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Garxal Desert Race (primer cap de setmana de juny) i l’Espiga Fosca
(tercer cap de setmana de setembre). D’altra banda, les activitats
les fem en l’època de l’any que li sigui més adequada. Les úniques
activitats que tenim amb data fixa són el Garxal Desert Race (primer
cap de setmana de juny) i l’Espiga Fosca (tercer cap de setmana de
setembre).
Al maig vau realitzar la trobada benèfica BTT, Camins de Fang. Com
neix el projecte? Quin és l’objectiu?
El projecte neix de la fusió de dues idees. D’una banda, ja que al club
disposem d’una secció de BTT, volíem implantar una activitat anual amb
aquesta modalitat, igual que vam fer amb la cursa i la caminada nocturna. I d’altra banda, ens agradava molt la idea de fer alguna activitat de
caràcter benèfic i poder fer una petita aportació a una bona causa. Això
va lligat amb la nostra filosofia, ja que som un club sense ànim de lucre.
Tenim intenció de què sigui una acció anual.
A banda d’aquesta trobada benèfica, les dues activitats que més us
defineixen són el Garxal Desert Race i l’Espiga Fosca. Ens podeu
explicar per què són tan especials?
El que fa especial el Garxal Desert Race és l’entorn on es realitza
i la combinació de diferents tipus de terreny durant en el recorregut
(es combina asfalt amb camins de terra i camins de sorra de platja).
Mentre que el que caracteritza la Caminada nocturna Espiga Fosca
és el bon ambient practicant esport en un entorn natural fantàstic,
amb paisatges impressionants, sopar de germanor, sorteig de regals,
servei de guarderia…
Per a aquelles persones que vulguin associar-se, què han de fer?
Poden posar-se en contacte amb qualsevol soci o membre de la Junta
Directiva perquè els informi, o visitar el nostre bloguelopassador.blogspt.
com. També poden enviar un correu a uelopassador@gmail.com.

Pilota a la pista amb
l’Associació de Futbol Sala
Deltebre

Esport originari d’Uruguai, el futbol sala es començà a practicar a Catalunya durant la dècada de 1970, quan van aparèixer els primers clubs i
s’organitzaren els primers tornejos locals. Un esport de pilota que requereix dedicació i passió, tal com ens explica Màxim Navarro, president i
entrenador de l’Associació de Futbol Sala Deltebre.
Quan es va fundar l’Associació de Futbol Sala? Quin era l’objectiu?
Quan l’any 2004, vam fundar l’Associació, ho vam fer per poder tenir una
entitat amb personalitat jurídica i reconeguda socialment i institucionalment, que fos la representació visible del futbol sala a Deltebre, per poder
organitzar competicions d’aquest meravellós esport al nostre municipi i,
a la vegada, poder participar en altres competicions de fora de Deltebre.
Quin és el perfil dels membres de l’associació?
Els membres tenen perfils molt diversos. Molts, són ex-jugadors de futbol amateurs. Altres, són nois que van jugar de petits al futbol, no van
continuar, i ara, troben el futbol sala com una manera de practicar esport. I altres, mai han jugat a futbol i la seva primera experiència amb
una pilota la tenen amb nosaltres. Les edats són molt diverses. Predominen els jugadors joves, entre 20 i 25 anys, tot i que també n’hi ha amb
més de 30 anys i amb menys de 20.
Quin és el vostre calendari esportiu? Quants partits arribeu a jugar
en una temporada?
El calendari esportiu comença al setembre, amb els primers entrenaments de la temporada, que es combinen amb partits d’entrenament amistosos amb equips de localitats veïnes, fins a mitjans
d’octubre, quan s’inicia la temporada de futbol sala de la lliga local organitzada per l’Associació de Futbol Sala d’Amposta, on el nostre equip
participa. Durant una temporada, juguem entre 20 i 30 partits oficials corresponents a la Lliga i a la Copa d’Amposta; però a la vegada, també participem a les “24 hores d’Amposta”, que es juga al pont de la Constitució.
Un cop s’acaben la Lliga i la Copa d’Amposta, a finals de maig, comencen
els tornejos d’estiu, organitzats a diverses localitats i totes amb el format
conegut com a “24 hores”. Participem en les de l’Ampolla (finals de juny),
les de Camarles (mitjans de juliol) i a les que organitza la nostra associació
(primers de juliol) i que en total venim a jugar entre 12 i 25 partits més.

L’Associació organitza anualment el Torneig Memorial Andrés Ferri,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Deltebre i la Diputació de Tarragona. Quin és l’objectiu?
Aquest any hem organitzat la XII edició del Memorial Andrés Ferri, amb la
col·laboració inestimable de l’Ajuntament de Deltebre i de la Diputació de
Tarragona que, any rere any, ens donen suport econòmic i logístic perquè
poguéssim celebrar aquest torneig que ja s’ha convertit en un clàssic de
l’estiu al nostre poble. Aquest memorial, que es juga amb format de 24
hores, és un esdeveniment que posa en valor i recorda la figura d’un amic
i persona molt estimada del municipi, que va morir practicant el seu esport
preferit justament un mes després d’haver estat constituïda l’Associació.
Per aquest motiu, vam decidir que la primera activitat que realitzaria l’Associació seria un torneig de futbol sala que portaria el nom del malaguanyat
Andrés Ferri, i així ho vam fer… i fins ara.
El passat juliol, vau guanyar el 1r premi del Torneig 24 h Futbol Sala
Balcó del Delta, a Camarles. Ens ho expliques?
Bufff… és veritat. Aquest torneig crec que fa uns 7-8 anys que es juga, i
nosaltres hem participat en totes les edicions i mai havíem pogut superar els quarts de final. Sempre hem acudit amb un bon equip, però per
unes coses o unes altres, sempre ens derrotaven al partit que ens podia
portar a semifinals. Però enguany no ha estat així. Vam sofrir molt per
passar a la final, ja que vam empatar i ens vam classificar a la tanda
de penals i, a la final, vam jugar un excel·lent partit guanyant per 4-1 al
nostre rival, i assolint la primera victòria d’un torneig fora de Deltebre en
els nostres tretze anys d’existència. Va ser una experiència fantàstica i
amb molts records per tots aquells jugadors que van ficar el seu granet
de sorra perquè avui el nostre equip sigui una realitat.
Per als interessats en formar part de l’Associació, què han de fer
per inscriure’s?
No hi ha cap període específic per poder inscriure’s com a membre de
l’Associació, sigui com a jugador en actiu o com a simple membre. Tot i
que per jugar amb l’equip, dependrà de la quantitat de jugadors que es
poden inscriure a la competició que estiguem jugant en aquell moment.
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COMERÇ DE PROXIMITAT

Coneix els mercats municipals
de Deltebre

Productes del terreno al teu abast
Fruites i verdures, carn, peix i marisc, productes típics, pa i pastes…
Als mercats municipals de Deltebre trobareu una àmplia varietat de
productes de proximitat, frescos i de qualitat per cuinar amb els millors ingredients. Els mercats són elements vius i dinàmics, plataformes d’atracció comercial del municipi i eixos rellevants del teixit
social de la societat. La força dels mercats municipals esdevé de la
unió de la seva capacitat per ajudar a definir l’entorn comercial i per
la variada oferta de productes de qualitat i proximitat.
A Deltebre podem trobar el Mercat Municipal de Jesús i Maria i el
Mercat Municipal de La Cava, cadascun d’ells ubicats al cor de Jesús
i Maria i de La Cava, respectivament. Tots dos mercats conformen
les dues instal·lacions comercials neuràlgiques de Deltebre des de
fa més de 40 anys. Amb el pas del temps, tots dos han sofert canvis
en la composició de les seves parades i remodelacions en la seva
estructura per renovar-se i convertir-se en els espais comercials que
coneixem actualment. D’altra banda, tal com succeeix a més de la
meitat dels mercats municipals de Catalunya, els dos mercats municipals de Deltebre allotgen un mercat ambulant als seus voltants.
En aquest cas, l’oferta representada als mercats ambulants abasteix
des de productes frescos, com ara fruita i verdura, fins a productes
tèxtils o complements per a la llar. A continuació, podreu descobrir
una mica més sobre aquests dos mercats plens de vida i on destaquen tant els productes de qualitat com el tracte personalitzat i pròxim dels seus comerciants.

Mercat Municipal de Jesús i Maria
A més de 20 anys d’ençà que es realitzés la remodelació per transformar el Mercat tal com el coneixem actualment, en els darrers
anys, l’Ajuntament de Deltebre ha dut a terme una sèrie de millores
per ennoblir l’espai i els seus voltants. L’última reforma va finalitzar el
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passat 4 de maig, amb els treballs de pintura i manteniment de l’exterior del mercat. Ubicat al centre de Jesús i Maria, el mercat conforma
una instal·lació comercial on es poden trobar diferents parades amb
una oferta de productes molt variada. Petits comerços del poble que
s’enlairen gràcies a l’aposta i la confiança dels ciutadans per aquesta
proximitat.
Una de les parades que podreu trobar al Mercat Municipal de Jesús
i Maria és la Carnisseria Neus, comerç que ofereix productes carnis
de qualitat, frescos i elaborats al dia. Per qui busqui peix i marisc
també del dia, pot adreçar-se a la Peixateria ER-BRIL. A banda de
la peixateria i de la carnisseria, al mercat també hi ha El Racó del
Mercat, una parada que disposa d’una zona de cafeteria i pastisseria
amb cocs i pastissets d’elaboració artesanal, a més d’oferir productes i serveis variats entre els quals s’inclouen verdures ecològiques,
pollastres a l’ast (els diumenges i amb reserva prèvia) o l’elaboració
de piscolabis per a esdeveniments. Així mateix, també podeu apropar-vos al mercat obert que té lloc als voltants d’aquestes instal·lacions
durant els matins del primer diumenge de cada mes.

HORARI

Racó del Mercat
De dilluns a divendres de 8 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20 h.
Dissabtes i diumenges de 8 h a 13.30 h.
Carnisseria Neus
De dimarts a dissabte de 8 h a 13.30 h (dijous: tancat).
Peixateria ER-BRIL
De dimarts a dissabte de 8 h a 13.30 h.

Mercat Municipal de La Cava
El recinte del Mercat Municipal de La Cava està al centre del mateix
terme, on trobem diferents parades amb una gran varietat de productes.
Amb 35 anys oberts al públic, Pa i Vi Celi és un dels negocis veterans
del mercat, on podreu trobar una zona de fleca on comprar pa i tot tipus
de dolços casolans, i una zona de vi, licors i mel natural, on podreu adquirir a granel vins de la Terra Alta, licors i mel del Perelló, entre d’altres.
La Botiga de l’Ebre disposa d’una àmplia oferta dels millors productes
de les Terres de l’Ebre: arròs, oli d’oliva verge, licor d’arròs, flor de sal
del Delta, mel, entre moltes altres delicatessen provinents d’empreses
del territori. En el mateix comerç podeu adquirir pacs de regal preparats
i personalitzats amb els seus productes.
A La Tasqueta del Mercat podreu fer un descans per agafar forces amb
el seu servei de bar i cafeteria amb una variada oferta. Una de les parades que es poden trobar al mercat és Intercarns, carnisseria especialitzada en carn de vedella i de corder, a més de l’àmplia varietat d’altres
productes carnis, productes elaborats i embotits. A la Peixateria Irene i a
la Peixateria Marisol podreu comprar una àmplia varietat de peix i marisc
fresc i del terreno procedents de les llotges de Deltebre, de l’Ampolla i
de Sant Carles de la Ràpita. I per aconseguir fruites i verdures fresques,
podeu adreçar-vos a Fruites i Verdures Claudio. De la mateixa manera,
també podeu apropar-vos al mercat obert que té lloc setmanalment els
dijous al matí als voltants d’aquestes instal·lacions.

HORARI

Pa i Vi Celi
De dilluns a diumenge de 8.30 h a 13.30 h.
Fruites i Verdures Claudio
De dilluns a dissabte de 7 h a 14 h.

Interncarns
De dilluns a dissabte de 8.30 h a 13.30 h.
La Botiga de l’Ebre
De dilluns a dissabte de 9 h a 13.30 h.
La Tasqueta del Mercat
De dilluns a diumenge de 8 h a 15 h.

Peixateria Marisol
Dimarts i dimecres de 9 h a 12.30 h / Dijous i dissabte de 8 h a 13 h.
Peixateria Irene
Dijous i dissabte de 8.30 h a 13.30 h.
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KM 0

KM 0: L’ametlla, el dolç
de la tardor
ORIGEN

L’ametlla és un dels ingredients més apreciats en la rebosteria, ja
que amb ell s’elaboren dolços tan coneguts com els panellets, el
torró i el massapà. D’origen asiàtic, aquesta fruita seca porta segles
cultivant-se a tota la conca del Mediterrani, tot i que, actualment, el
seu cultiu s’ha estès per tot el món. Segons alguns historiadors, va
ser un dels primers aliments cultivats per la societat. Avui en dia, les
varietats més populars al territori són la marcona i la llargueta.
PROPIETATS NUTRICIONALS

L’ametlla és la fruita seca amb més proporció de fibra, pel que és
perfecta per saciar la gana, estimular els moviments intestinals i
afavorir el creixement de la flora bacteriana. Aquesta fruita seca
també és font de proteïna, calci, vitamina E, i és una de les poques
fonts vegetals que conté arginina, un aminoàcid essencial imprescindible en l’etapa de creixement dels infants. Es recomana menjar-ne un grapat al dia per beneficiar-se de totes aquestes propietats (12-25 grams).
ESTACIONALITAT

A l’aire lliure: de juliol a novembre.
TRUCS DE CUINA

Per pelar les ametlles de forma ràpida i senzilla, només cal bullir-les
durant uns segons i després passar-les per aigua freda. La farina
d’ametlla és un bon substitut de la farina de blat a l’hora de preparar
postres sense gluten com ara galetes, cocs, etc.
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LA RECEPTA

Panellets coronats amb
ametlla
INGREDIENTS (PER A 30 – 40 UNITATS)

500 g de farina d’ametlla

1/2 patata bullida

350 g de sucre

1 clara i 3 rovells
d’ou

1/4 cullera petita de vainilla

30 - 40 ametlles
dolces pelades

Ratlladura d’1 llimona

PREPARACIÓ

1

Fer una massa amb la farina d’ametlla, el sucre, la patata bullida,
la ratlladura de la llimona, la vainilla, la clara i 2 rovells d’ou. Reservar
1 rovell d’ou per pintar els panellets després. La massa estarà llesta
quan ja no s’enganxi als dits.

2

Tapar la massa amb un drap de cuina i deixar reposar entre 2 i 24
hores. Passat el temps de repòs, si la massa està dura, es pot afegir
una mica de clara d’ou muntada.

3 Escalfar el forn a 200 °C.
4 Per fer els panellets, agafar petites porcions de massa, donar-li
forma amb les mans i incrustar una ametlla a sobre.

5 Pintar els panellets amb el rovell d’ou reservat i posar-los al forn
durant uns 10 minuts, fins que quedin daurats.
Bon profit!

PARTICIPACIÓ POLÍTICA
PDeCAT DELTEBRE

Campanya porta a porta

EL DESAIGÜE EN 60 SEGONS
L’ENTREVISTA

Coneixem millor al tinent d’alcalde
de Dinamització Social i Participació
Ciutadana, Carlos Serra i Ventura
Carlos Serra ens parla de la nova Biblioteca Delta de l’Ebre i de l’Escola de Música “l’Espiga d’Or”, a més de valorar el darrer carnaval, totes
dues accions per transformar el municipi en referent del territori. / p. 3
TEMA DESTACAT

Tal com fèiem quan estàvem a l’oposició, aquest estiu hem
tornat a visitar les cases del municipi, porta a porta, per escoltar les queixes, inquietuds i suggeriments de la ciutadania,
així com per informar del procés català i repartir una revista
de balanç dels dos anys de govern a l’Ajuntament de Deltebre.
Des del Partit Demòcrata de Deltebre estem al costat de les
persones i tenim clar que només amb la política de proximitat, sinceritat i de servei públic podrem aconseguir el nostre
objectiu de govern: enlairar Deltebre.

CUP DELTEBRE

S’aprova demanar
l’absolució d’Andreu
La CUP Deltebre va presentar una petició al ple de setembre
perquè l’Ajuntament demanés l’absolució d’Andreu Curto, un
jove de Tortosa que va ser jutjat el passat 5 d’octubre per participar en un piquet al barri de Sants durant la Vaga General
del març de 2012. Un judici en el qual la Fiscalia demana 4
anys de presó, 9.000 € de pena multa i 1.200 € de responsabilitat civil.
El 29 de març del 2012, es va convocar una vaga general enmig de la greu crisi social i econòmica que estàvem vivint. En
aquest context es van viure moments de repressió, on més
de 100 persones van ser detingudes per participar en la vaga.
Una de les persones detingudes va ser l’Andreu qui va estar
22 dies en presó preventiva.
La moció va ser aprovada amb els vots favorables de Compromís d’Esquerres, ERC i la CUP, l’abstenció de PDeCAT i
el vot negatiu del PP.
CUP Deltebre

Deltebre viu un intens i emotiu 1-O.
Com es va viure aquesta jornada al
municipi?
El diumenge 1 d’octubre, Deltebre va sortir per poder exercir el seu
dret a l’autodeterminació. Va ser una jornada molt tensa i emotiva.
Repassem els resultats i també algunes anècdotes. / p. 6
IMATGE DESTACADA

L’enderrocament de Mobles Delta
ja és una realitat
Després d’un any de llargues gestions per part de l’Ajuntament de
Deltebre, l’enderrocament de Mobles Delta ja és una realitat. El que
es faci en el terreny que ara ha quedat lliure, dependrà del concurs
d’idees convocat pel consistori. / p. 15
ELS PROTAGONISTES

Anna Mora i Pere Caballero,
guanyadors del XV Premi Ramon
Calvo
Els dos estudiants de Batxillerat han estat guardonats amb els primers premis d’investigació i recerca en el XV Premi Ramon Calvo
de l’Institut de Deltebre. / p. 16
TEIXIT ASSOCIATIU

Jugadors de futbol sala i excursionistes
Coneixes U.E. Lo Passador? La unió excursionista ens explica més
detalls sobre les seves activitats. També podràs conèixer de primera
mà què fan a l’Associació de Futbol Sala Deltebre. / p. 18
KM 0

L’ametlla, el dolç de la tardor
Arriba la tardor i amb ella un dels dolços més gustosos de la nostra
terra, els panellets. Saps com fer-los? Et donem la recepta! / p. 22
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Deltebre
en línia.
I tu?

Servei de
notificacions
WhatsApp
646 208 356

Guarda el telèfon
a la teva agenda
de contactes amb
el nom “Ajuntament
de Deltebre”

deltebre.cat

