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EDITORIAL

El 2018, un any d’inflexió
Hem iniciat aquest any 2018 sent sabedors que aquest ha d’esdevenir un
any clau per al futur de Deltebre. Venim de dos anys i mig d’intens treball,
on podem afirmar rotundament que hem sostobat Deltebre des de la seva
base. Si més no, així ho considerem des de l’equip de govern municipal a
partir de totes les actuacions que estem realitzant.
Ara, després de sostobar, toca enlairar Deltebre. I volem que en els pròxims anys, Deltebre s’enlairi des de tots els seus vessants per seguir
avançant com a municipi i per marcar l’inici d’una etapa que ens ha de fer
sentir orgullosos de viure i conviure al nostre municipi, amb la nostra gent,
amb el nostre territori.
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És per aquest motiu, que aquest any 2018 ha d’esdevenir un punt d’inflexió. I treballem perquè així sigui. Per exemple, aquest serà l’any de la
reobertura del Complex Esportiu Municipal, per a la qual vam aprovar
el concurs per licitar les seves obres d’adequació en la primera junta de
govern de l’any, tal com ens vam comprometre. També serà l’any en què
Deltebre mirarà al riu amb més força amb el Pavelló Fluvial, del qual aviat
s’adjudicaran les obres i està previst que durant el segon semestre de
l’any ja sigui una realitat.
Però més enllà dels equipaments, aquest any 2018 també ha de ser l’any
d’enfortiment de la Imatge de Poble. Enguany, s’arranjaran sis carrers del
municipi, previ procés de participació ciutadana amb els veïns i veïnes,
i projectarem nous carrers per al 2019. Alhora, també gestionarem des
del mateix municipi el servei de recollida d’escombraries, un fet que ens
permetrà millorar la pròpia gestió del servei de manera que la ciutadania
se’n vegi beneficiada tant qualitativament com quantitativament.
D’altra banda, en aquesta mateixa línia, seguirem invertint i posant èmfasi en totes aquelles actuacions que caminen en la línia de la imatge de
poble: neteja de vies públiques, manteniment de zones verdes, neteja de
platges, neteja de desaigües, requeriments als solars bruts, etc.
Un 2018 en què fent valdre que “qui menys pugui, menys pagui” a partir
dels ajuts socials que vam posar en funcionament l’actual equip de govern. I també un 2018 que ha de ser un punt de trobada per al reforç de la
cohesió social i la celebració d’esdeveniments de primer nivell que ajudin
a projectar la imatge del nostre municipi.
Per tant, iniciem l’any amb la màxima il·lusió i amb la màxima responsabilitat. Sabent que com a servidors públics, i a partir de tota la feina i gestions realitzades, tenim l’oportunitat de reafirmar la capitalitat del Delta de
l’Ebre, no només com a simbolisme, sinó com a fet tangible resultat d’una
millora dels serveis i dels equipaments. Seguim!

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

Francisco Castro i Casanova
Portaveu del govern municipal i regidor
d’Acció Comercial, Seguretat, Mobilitat i
Activitats

Ja fa quasi tres anys que exerceixes com a portaveu del govern
municipal i regidor d’Acció Comercial, Seguretat, Mobilitat i Activitats. Què destacaries de la teva experiència com a servidor públic?
L’oportunitat de ser regidor del municipi de Deltebre m’ha aportat una
visió interna del funcionament de les nostres institucions, així com d’altres aspectes relacionats amb la mateixa gestió política. Entre altres
qüestions, t’adones que aquesta no és una tasca senzilla i que, a més,
els recursos són limitats i les necessitats i les exigències per part de la
ciutadania són altes.
Alhora, també et permet posar constantment en valor l’honradesa i el rigor en el sector públic, mantenir el contacte permanent amb els veïns i
veïnes, i al mateix temps que m’ha enriquit tant personalment com professionalment, m’ha fet copsar el gran potencial humà que tenim a Deltebre.
El Pavelló Fluvial ja ha deixat de ser un projecte per començar a
ser una petita realitat. Ens podries explicar la funcionalitat i els
beneficis que aportarà al municipi el desenvolupament de la façana fluvial en aquests terrenys estratègics?
Sempre hem explicat que el nostre municipi ha de viure obert al riu
Ebre i aprofitar la bellesa i les oportunitats que aquest ens ofereix. En
aquesta línia, des de l’equip de govern hem projectat un Pavelló Fluvial en format d’auditori que doni resposta a les necessitats de les entitats del municipi com, per exemple, l’Espiga d’Or o la Cia. Delta Teatre.
Estem parlant d’un espai interior insonoritzat, amb unes 300 butaques,
equipat i amb totes les condicions possibles perquè es puguin realitzar
obres de teatre, concerts, actes, etc. Alhora, i a causa de la seva gran
extensió, també pot ser un espai idoni per a la realització de fires. Tot
al costat del riu i en el marc d’un projecte que ha de permetre vitalitzar
tot l’entorn del pont Lo Passador de manera que Deltebre, tal com hem
explicat abans, bategui amb el riu i no li giri l’esquena.
Recentment també s’han efectuat els treballs de renovació i millora de la senyalització comercial del municipi...
Estem treballant en l’homogeneïtzació de la senyalització comercial
i de serveis del municipi, atès que també esdevenen rellevants en el

“Ens sentim orgullosos de la
recuperació de DeltaFira i
treballarem per al seu creixement”

nostre concepte de millora de la imatge de poble. Tot i això, més enllà
d’aquesta millora estètica, la renovació de la senyalització comercial
també s’ha realitzat per facilitar la trobada dels diferents establiments
municipals i enfortir, d’aquesta manera, el comerç local.
Aquest any, l’Ajuntament de Deltebre ha organitzat directament el
cicle de jornades gastronòmiques. Quina valoració en realitzeu?
La gastronomia és un dels pilars fonamentals a l’hora de promocionar el
municipi. Per aquest motiu, hem de facilitar totes les eines possibles per
vendre el nostre producte i la nostra cuina, i és en aquest marc on les
jornades gastronòmiques tenen la seva raó de ser. Així, aquest any hem
realitzat les jornades de la tellerina, del musclo, de l’arròs i de l’ànec, tenint totes elles una gran acceptació tant per part dels restauradors com
també de la ciutadania. A tot això se li ha d’afegir la fira gastronòmica
Mescla i la primera edició del Volta i Tapa’t, la ruta de tapes de Deltebre.
Totes aquestes actuacions aïllades semblen insignificants, però en el
conjunt de l’ampli ventall d’accions que realitzem des de l’Ajuntament de
Deltebre, ens ajuden a entendre el concepte i a construir el relat d’enlairar Deltebre que tant esmenta l’alcalde del nostre municipi, Lluís Soler.
El passat mes d’octubre, vam poder veure l’emblema de Deltebre
en el cartell promocional del 23è Saló del Manga de Barcelona.
Quina és la valoració per part de l’equip de govern sobre aquesta
nova proposta de promoció municipal?
Quan se’ns va oferir la possibilitat de col·laborar en aquesta fira no ho vam
dubtar ni un moment, atès que el Saló del Manga és un dels esdeveniments
amb més notorietat de Barcelona i, a més, aquest any centraven la seva
proposta gastronòmica en l’arròs, el nostre producte per excel·lència.
A partir d’aquí, la promoció mitjançant aquesta fira ha estat constant. Ja
no només amb la mateixa promoció amb el nou estand, sinó també sent
part activa durant la fira amb l’actuació de la Colla Sardanista i de Jotes de
Deltebre, i les demostracions de cuina de Ladis Alcalà, Margaret Morelló
i Jeroni Castell. Alhora, també va suposar un impuls a nivell de marca,
ja que l’emblema de l’Ajuntament de Deltebre estava present a diferents
zones de la ciutat acompanyat del de l’Ajuntament de Barcelona.
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Una de les innovacions de la regidoria d’Acció Comercial en el
2017, va ser un cap de setmana dedicat al motor. Quina és la valoració d’aquesta primera edició de Deltebre Motor?
Deltebre Motor ha estat una proposta que ha tingut un gran èxit entre tota
aquella gent apassionada de la benzina, que al nostre entorn n’és molta.
Per aquest motiu, Deltebre Motor ha nascut amb la idea que, durant un
cap de setmana, els establiments i associacions de motor del municipi,
també de la resta del territori, puguin mostrar el seu producte. I, al mateix
temps, que tothom pugui gaudir de les exhibicions de motos i 4x4. De
cara a aquest any, seguirem treballant perquè aquesta cita tingui més èxit,
amb noves propostes per aconseguir consolidar-la com una cita anual.

El 2016, es recuperà DeltaFira amb aires renovats i un ampli programa d’activitats. El 2017, aquesta cita es va celebrar en el marc
del 40è aniversari de Deltebre. Com es presenta DeltaFira 2018?
La veritat és que ja hem començat a treballar en la DeltaFira i, evidentment, en el seu vessant gastronòmic a través de Mescla. En
aquesta tercera edició, i atès que els propòsits inicials amb la seva
recuperació s’han assolit amb escreix, hem de seguir treballant per
esdevenir la fira de referència del nostre territori en relació amb el
turisme i la gastronomia. Tots ens sentim orgullosos de tenir una fira
al nostre municipi i, per tant, treballarem perquè estigui activa i compleixi les expectatives de la ciutadania.

Més a prop

El Perfil
La seva vinculació amb el món del transport compta ja amb una llarga
trajectòria. Pare de dos fills, Francisco Castro combina la seva feina
al servei públic de Deltebre com a portaveu del govern municipal i regidor d’Acció Comercial, Seguretat, Mobilitat i Activitats, amb la seva
tasca com a gestor de trànsit i soci d’una empresa de transports del
municipi.

facebook.com/francisco.castrocasanova
1.202 AMICS

@francisco_castro_casanova
398 SEGUIDORS

fcastro@deltebre.cat
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La teva vida professional ha estat sempre vinculada amb el món
del transport, tant en l’àmbit públic com a regidor municipal, com
en l’àmbit privat, com a gerent i soci d’una empresa. És complicat
treballar en aquest sector?
Em considero una persona senzilla i crec que les situacions complicades són sempre les econòmiques, però tinc la sort de poder empatitzar
amb les persones en situacions difícils, molts cops perquè jo també
ho he viscut. Tinc una frase, que sense voler ofendre a ningú, la dic
perquè sovint busquem en la intel·ligència l’èxit i associem el fracàs la
falta d’aquesta. “Hi ha molts tontos rics i molts intel·ligents arruïnats”.
Per a mi, el meu ídol és aquell qui cau, s’aixeca i tira avant amb orgull
i dignitat. I referent a la meva professió, em considero un afortunat.
Tinc dues passions, el transport i la restauració, i les dues les he pogut
viure de primera mà amb els negocis familiars.
A què t’agrada dedicar el teu temps lliure?
A fer un cafè i mantenir una bona conversa amb amics i familiars.
Ens recomanes una sortida pel Delta?
Clar! Caminar fins a la Faroleta, anar en bici pel Passeig del Riu, anar
en barca a la desembocadura o donar una volta a l’illa de Gràcia, són
experiències inoblidables.
Un llibre, una pel·lícula i una cançó.
Farem 3, 2 i 1 i comencem al revés. Una cançó que li cantava a la
meva filla per dormir i m’encanta… Boig per tu. Un parell de llibres, Los
pilares de la Tierra i Los renglones torcidos de Dios. Una pel·lícula no,
una trilogia, i m’encanta, perquè és molt fidel al llibre, El Padrino.

#ImatgedePoble

Treballem dia a dia per millorar la imatge del nostre municipi i del nucli de Riumar enfortint la neteja de les zones verdes, de les vies públiques, de les platges i dels
desaigües, així com el manteniment dels equipaments i
instal·lacions esportives i la renovació de la senyalització
comercial.
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TEMA DESTACAT

Èxit de participació a la Rua
de Carnaval de Deltebre

Més de 1.300 persones van desfilar
entre les 24 comparses participants.
El nombre de premis es duplica amb
un total de 6 guardons.
“El millor carnaval del territori”
El passat cap de setmana del 17 i 18 de febrer, arribava el carnaval
a Deltebre amb una agenda plena d’activitats, on la joia de la corona
va ser la rua. D’aquesta manera, els carrers del municipi s’omplien de
llum i color amb una desfilada que s’iniciava a la cruïlla entre l’avinguda Assumpció i el carrer Robert Graupera, i finalitzava el seu recorregut a la plaça Vint de Maig. Més de 1.300 persones van desfilar pels
carrers del municipi entre les 24 comparses participants, confirmant
l’èxit de convocatòria i participació que haurien avançat les previsions.
En paraules de l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler: “Enguany hem tornat
a realitzar el millor carnaval del territori”.

“La gent de Deltebre, quan ens ho proposem, som
invencibles i, per aquest motiu, avui, no només hem
enlairat Deltebre, sinó que també hem generat orgull
de pertinença.”

Lluís Soler, alcalde
de Deltebre
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Els premis es dupliquen
La principal novetat d’enguany, ha estat l’augment dels premis, de manera que s’ha passat de tres premis a atorgar-se’n un total de sis en
diferents categories: Primer premi (300 €), premi a la Millor Carrossa
(150 €), premi a la Comparsa Més Original (150 €), premi a la Comparsa Més “Xaladora” (150 €), premi a la Millor Coreografia (150 €)
i premi a la Millor Disfressa (150 €). Tal com va succeir en l’edició
anterior, la puntuació la va realitzar un jurat integrat per membres de
fora del municipi.

Els guanyadors
PRIMER PREMI

Comparsa “Fantasia Maia” de l’Associació de Veïns del Barracot.
Més de 60 persones van recrear un entorn fantasiós de l’antiga civilització maia. La comparsa va sorprendre els espectadors amb el seu
maquillatge, la piràmide construïda i altres elements com ara el foc i
un cor sagnant d’attrezzo.

PRIMER PREMI

PREMI A LA COMPARSA MÉS “XALADORA”
Comparsa “Moto GP” de Delta Sporting Club. L’associació va
retransmetre una cursa de Moto GP, on la poca traça dels seus
conductors va fer que s’emboliquessin fins a acabar en una gran
festa.

PREMI A LA MILLOR CARROSSA

Comparsa “Lo Carrilet de La Cava” de l’AMPA Bressol L’Hortet.
Els participants van posar de nou en funcionament el Carrilet de La
Cava amb diferents vagons connectats que van recórrer els carrers
del municipi.

PREMI A LA MILLOR COREOGRAFIA
Comparsa “Hockey Canadà” del Club Terres de Ball. Deltebre es
va tenyir d’ambient canadenc amb els animadors i les animadores
que van interpretar una dinàmica coreografia al més pur estil canadenc.

PREMI A LA COMPARSA MÉS ORIGINAL
Comparsa “The Winners” de la Unió Deportiva Jesús i Maria. Els
membres de la comparsa van recrear els trofeus de diferents modalitats esportives, aconseguint mantenir-se èrtics en diferents posicions.

PREMI A LA MILLOR DISFRESSA
Comparsa “El Món d’Alícia” de la Colla d’Amics Wonderland. Alícia mai haguera pensat que Deltebre seria una de les seves parades
en el seu viatge pel país de les meravelles. Els membres de la comparsa van recrear aquest món màgic amb molta cura dels detalls.

Comparsa “Fantasia Maia” de l’Associació de Veïns del Barracot.
Més de 60 persones van recrear un entorn fantasiós de l’antiga civilització maia. La comparsa va sorprendre els espectadors amb el seu
maquillatge, la piràmide construïda i altres elements com ara el foc i
un cor sagnant d’attrezzo.
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ACTUALITAT

L’Ajuntament redueix la ràtio
d’endeutament fins al 40,49%,
el seu mínim històric
L’equip de govern de l’Ajuntament de Deltebre segueix treballant per
millorar la situació econòmica del consistori. En aquest sentit, les dades
econòmiques del darrer exercici pressupostari, el 2017, contemplen que
la ràtio d’endeutament, en data 31 de desembre, se situa en 40,49%
(4.769.120,70 €), un mínim històric en la gestió del propi Ajuntament i
que rebaixa amb un 12% el mínim ja aconseguit l’any anterior.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “treballem amb l’objectiu de millorar la solvència de les finances municipals, deixar un ajuntament molt menys endeutat del que ens vam trobar quan vam entrar i
seguir realitzant aquelles actuacions necessàries per complir el programa de mandat i les inversions previstes”.
Al mateix temps, l’Ajuntament ha tancat l’exercici 2017 amb un romanent
de tresoreria positiu de 4.519.245,17 €. És a dir, més d’1.100.000 € respecte a l’any anterior i més d’1.500.000 € respecte a l’any 2015. L’estalvi
net se situa en un percentatge del 20%, de manera que amb totes aquestes dades, conjuntament amb el compliment de la regla de la despesa,
l’Ajuntament de Deltebre compleix amb tots els indicadors de solvència.
Totes aquestes xifres positives tenen la seva concreció amb el termini
de pagament a proveïdors. El qual, si bé aquest presentava un període
mitjà de pagament de 18 dies durant l’any 2015, de 3,84 dies el 2016, el
darrer any 2017 es va agilitzar fins a 1,23 dies de mitjana des de l’aprovació de la factura. També un altre mínim històric.

El pressupost 2018 segueix centrat en
la Imatge de Poble, Dinamització
Econòmica, Polítiques Socials
i Cohesió Social
En la passada sessió plenària de l’Ajuntament de Deltebre del mes
de desembre, el plenari va aprovar el pressupost municipal del 2018,
el qual ascendeix a 17.067.000 € (un 20% superior al del 2017) i se
centrarà, principalment, en la Imatge de Poble, la Revalorització Econòmica i en les Polítiques Socials. El pressupost es va aprovar amb els
vots favorables del PDeCAT (8), les abstencions de CE - Socialistes
per Deltebre (4), ERC (1), PP (1) i el vot en contra de la CUP (1).
Cal destacar que encara que el nou pressupost hagi augmentat un
20% en relació amb el del 2017, aquest increment no repercutirà en
la pressió fiscal a la ciutadania. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va
explicar que “estem davant d’un pressupost expansiu que s’encamina
en la línia de complir amb els objectius del present mandat i establir les
bases del Deltebre del futur”.

Imatge de Poble
Gairebé duplicant-se, aquesta partida ha passat de tenir un pressupost global de 3.500.000 € el 2017, a tenir gairebé 6.000.000 € el
2018. Amb aquest pressupost, es vol emfatitzar en totes aquelles accions encaminades en la neteja del nucli urbà, el manteniment de zones
verdes, la neteja de platges i la neteja de desaigües, així com la realització d’inversions en l’arranjament de diferents carrers, l’adequació
de l’espai de Mobles Delta amb el projecte Colors del Delta, el soterrament de les línies elèctriques, la construcció de la rotonda del carrer
Girona, la finalització de l’enllumenat del Passeig del Riu i l’ampliació
del cementiri, entre d’altres.
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A banda d’aquestes inversions, cal destacar les obres d’adequació del
Complex Esportiu Municipal, que ascendirà a gairebé 700.000 €; la
finalització del Pavelló Fluvial, la creació d’un centre d’exposicions que
complementi el centre cultural de la Biblioteca Delta de l’Ebre, i la finalització de les obres de Riumar en la seva tercera fase.

Accions més destacades

Imatge de Poble

Revalorització Econòmica, Polítiques
Socials i Cohesió Social
Paral·lelament a la Imatge de Poble, l’increment del pressupost també
repercutirà en la Revalorització Econòmica, que augmenta en un 62%.
En aquesta partida, es realitzarà un Pla de Revalorització Econòmica
que afavoreixi el desenvolupament econòmic de Deltebre, així com es
continuarà apostant pel turisme, s’impulsarà DeltaFira, es potenciaran
les jornades gastronòmiques i es fomentaran les bases d’incentius per
a la Dinamització Econòmica i Ocupacional al municipi (en funcionament des del 2017).
Per la seva banda, la partida de Polítiques Socials augmenta en més
d’11.000 € en relació al 2017 (un 130% respecte al pressupost del
2015). En aquesta línia, es continuarà apostant per les bases de Tributs Socials, les quals afavoreixen anualment a més de 180 famílies,
i també se seguirà apostant per les bases d’Urgència Social i per la
Inserció Social.
Finalment, la dotació de Cohesió Social augmenta un 6% i centrarà
la seva atenció en el conjunt d’activitats que permetin fer créixer Deltebre. Destaca la continuada aposta pel teixit associatiu municipal, el
reforç de les polítiques de joventut, la creació d’una televisió digital i la
realització de la primera edició del Piromusical de l’Ebre.

Adequació del Complex Esportiu Municipal
Acabament del Pavelló Fluvial
Creació d’un centre d’exposicions
Finalització de les obres de Riumar
Neteja del nucli urbà
Manteniment de zones verdes
Neteja de platges
Neteja de desaigües
Arranjament de vies públiques
Adequació de l’espai de Mobles Delta
Soterrament de línies elèctriques
Construcció de la rotonda del carrer Girona
Finalització de l’enllumenat del Passeig del Riu
Ampliació del cementiri

Revalorització Econòmica
Pla de Revalorització Econòmica
Aposta pel turisme
Impuls de DeltaFira
Impuls de les jornades gastronòmiques
Bases d’Incentius per a la Dinamització Econòmica i
Ocupacional del municipi

Polítiques Socials
Bases de Tributs Socials
Bases d’Urgència Social
Bases d’Inserció Laboral

Cohesió Social
Aposta pel teixit associatiu
Reforç de les polítiques de joventut
Creació d’una televisió digital
Primera edició del Piromusical de l’Ebre
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L’Ajuntament de Deltebre
urbanitzarà sis carrers
el 2018

S’inicien les obres
d’adequació de l’entorn de
la Biblioteca Delta de l’Ebre

El carrer Cambra i el carrer Emperador Carles V seran les primeres
vies públiques que s’arranjaran durant el 2018. Aquesta actuació
serà possible gràcies al procés de participació ciutadana realitzat
amb els veïns dels dos carrers i l’aprovació de les contribucions especials que va tenir lloc en el plenari del mes de gener, amb els vots
a favor del PDeCAT, CE - Socialistes per Deltebre i el Partit Popular,
i les abstencions d’ERC i la CUP.

La urbanització de l’entorn de la Biblioteca inicia la millora d’una de
les zones estratègiques de Deltebre. D’aquesta manera, es preveu
que en un parell de mesos l’espai compti amb una nova zona d’aparcament i un parc infantil amb diferents elements d’oci familiar. El projecte està valorat en 120.000 € i és el primer que es durà a terme per
millorar aquesta àrea del municipi “dotant-lo de nous elements que
ajudin a complementar un dels equipaments més rellevants del municipi”, tal com indicava l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler.

Durant els mesos d’estiu del 2017, el consistori va convocar als
veïns del carrer Cambra i del carrer Emperador Carles V, i d’altres
vies del municipi, perquè triessin el projecte d’arranjament que volien per al seu carrer, previ pagament de contribucions especials. A
partir d’aquest procés de participació, un 59% dels veïns del carrer
Cambra van votar favorablement a la proposta d’urbanització de la
via, obra que tindrà un cost total de 321.000 €. Per la seva banda,
el projecte del carrer Emperador Carles V tindrà un cost de 237.000 €
i la proposta va comptar amb un 67% de participació.
Una vegada realitzat el tràmit d’aprovació de les contribucions especials, es preveu que les obres d’urbanització d’ambdós carrers
s’iniciïn durant el segon trimestre d’aquest any. En el cas dels altres
carrers, s’espera que al plenari del mes de febrer s’aprovin les contribucions especials de quatre vies més.

Per completar aquesta millora, també està prevista la construcció d’un
espai expositiu dins del mateix recinte cultural. Tot i que la inversió es
calcula per aquest any, l’execució de l’obra dependrà de la concreció
de les subvencions. D’altra banda, s’està treballant en cinc projectes més que pretenen impulsar zones estratègiques del municipi. En
aquest sentit, i amb un import de 320.000 €, l’adequació del carrer
Cambra, situat darrere de la Biblioteca, i amb un import de 240.000 €,
la construcció de la rotonda del carrer Girona. Es calcula que ambdós
projectes finalitzin a finals del 2018.

Més de 180 famílies es beneficien
dels ajuts socials a Deltebre el 2017
Ja pots consultar tots els ajuts i subvencions de l’Ajuntament de
Deltebre per al 2018 a www.deltebre.cat.
Dirigides a la ciutadania

Dirigides als comerços i empreses

Dirigides a les entitats i associacions
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El Complex Esportiu
Municipal obrirà les seves
portes aquest 2018

La reobertura del Complex Esportiu Municipal serà una realitat aquest
any, després que en la primera junta de govern local d’enguany s’aprovés el concurs de licitació de les obres d’adequació. El full de ruta per
a la reobertura d’aquest equipament es dividirà en quatre fases, amb
una previsió d’inici d’obres durant el segon trimestre de l’any i finalitzant l’execució de tot el projecte durant l’últim trimestre de l’any.

L’obertura de la piscina exterior,
primera etapa d’actuació

El cost de la licitació del projecte ascendeix a més de 671.687,29 €,
quantitat econòmica que sufragaran la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Deltebre, tot i que també s’ha sol·licitat una subvenció al
Consell Català de l’Esport, la qual resta pendent de resolució. Es tracta
d’una actuació de mínims que permetrà la reobertura de l’equipament
esportiu sense una projecció de grans canvis, atès que el projecte de
renovació total de les instal·lacions tenia un cost d’1.506.534 €. Les
obres s’iniciaran amb l’acta notarial corresponent que certifica el mal
estat de les instal·lacions, malgrat que l’entramat judicial del Complex
Esportiu segueixi en curs.

D’aquesta manera, la primera etapa d’actuació de les obres serà
l’obertura de la piscina exterior, la qual ha restat tancada durant els
darrers setze anys. Es preveu que aquesta pugui estar en funcionament durant la temporada d’estiu, sempre que l’empresa adjudicatària
compleixi els terminis establerts. En una segona fase, s’urbanitzarà
l’entorn de les instal·lacions. L’obertura del pavelló constituirà la tercera fase, i, finalment, la quarta etapa servirà per adequar i posar en
funcionament la piscina coberta.

Amb la reobertura del Complex Esportiu s’haurà assolit un dels equipaments més demandats per part dels veïns de Deltebre, després
que tanqués les seves portes el 2014, així com s’haurà complert amb
un dels objectius de govern, tal com explicava l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler: “Sempre hem manifestat que un dels nostres objectius
de govern era el d’obrir el Complex Esportiu Municipal, de manera
que la ciutadania pogués gaudir novament de les seves instal·lacions
i serveis”.
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Deltebre promociona la seva
marca turística en diferents
fires
L’Ajuntament de Deltebre segueix enfortint la seva aposta per impulsar el sector turístic. Així, si bé en la darrera edició del Desaigüe
esmentàvem la presència del municipi al Festival del Loire, aquests
últims mesos cal destacar l’assistència activa de Deltebre al Saló del
Manga i a Madrid Fusión mitjançant un nou estand. Dues fires puntals, en els seus corresponents àmbits, que han permès projectar la
imatge de Deltebre.

L’experiència de Deltebre començava amb el xef del restaurant Mas
Prades, Ladis Alcalà, qui va realitzar un taller didàctic de cuina i de degustació d’arròs amb ostres del Delta de l’Ebre davant de més de 200
persones a l’espai de cuina, on la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre i la Rondalla dels 3 Cantadors va cantar i ballar. En el transcurs de
l’esdeveniment, també hi van participar en representació de Deltebre
el xef guardonat amb una estrella Michelin, Jeroni Castell, qui elaborà
un arròs amb anguiles i carxofes. I es van dur a terme dos tallers: un
primer, a càrrec de Margaret Morelló, del restaurant Sushi MC, qui preparà un futomaki d’anguila fumada; i un segon, un taller sobre sake, de
la mà de Meritxell Jardí i Humbert Conti.

Deltebre, protagonista a la fira Madrid
Fusión
Fins a 19 tallers de degustació dels productes i de la gastronomia del
municipi es van realitzar a Madrid Fusión, una de les cites gastronòmiques de referència de l’estat espanyol. Del 22 al 24 de gener, Deltebre va estar present en aquesta fira per posar en valor el producte
local i de proximitat del municipi.

El XXIII Saló del Manga acull l’essència
de Deltebre
El municipi de Deltebre va participar activament en la 23a edició del
Saló del Manga de Barcelona, on va projectar la gastronomia i els
atractius turístics del municipi en l’esdeveniment celebrat de l’1 al 5
de novembre. La participació del municipi en un esdeveniment tan
singular tenia per objectiu traslladar l’essència de Deltebre entre un
públic divers, tal com afirmava la tinenta d’alcalde de Dinamització
Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural, Anna Giménez: “El nostre
objectiu és oferir al visitant del saló l’experiència paisatgística, cultural i gastronòmica del nostre municipi i seguir projectant Deltebre des
de diferents àmbits”.

Amb un estand particular per a la difusió turística, i gràcies a empreses
del municipi, Deltebre va participar activament durant aquest esdeveniment, sent un dels dos únics municipis presents a la fira, ja que la resta d’expositors eren empreses del sector agroalimentari i turístic. Així
doncs, a l’estand es va projectar el Delta de l’Ebre gràcies a accions
com la degustació d’ostres a càrrec d’Explotacions Fangar i Fepromodel, de licor d’arròs a càrrec de la Cooperativa d’Arrossaires del Delta
de l’Ebre, de postres d’arròs a càrrec de Molí de Rafelet, de vi a càrrec
de l’empresa Lo Flamenk i, d’arròs ecològic amb Ecocastells. Dins de
les accions de promoció, es va aprofitar la fira per estrenar el nou vídeo
de promoció gastronòmica de Deltebre, que es pot consultar a la pàgina web del consistori i al seu canal de YouTube.

“Aquestes fires són una nova oportunitat per
projectar un Delta de l’Ebre emergent posant en valor
el seu producte, la seva cuina i el seu paisatge.”

Lluís Soler, alcalde
de Deltebre
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Noves passarel·les d’accés
a la Platja de Riumar
La substitució de la globalitat de les passarel·les d’accés a la platja de
Riumar ja és una realitat. D’aquesta manera, i després d’anys de demandes per part del sector turístic i la ciutadania a causa del mal estat
de les anteriors, la platja oferirà uns accessos de qualitat per dotar
d’un millor servei a tots els banyistes.

Gairebé un milió d’euros d’inversió per
part del Ministeri de Medi Ambient
En total, les obres, executades actualment pel Ministeri de Medi Ambient, ascendeixen a gairebé 1.000.000 €. En aquest sentit, l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “la renovació de les passarel·les
era un pilar essencial de la nostra aposta per dinamitzar el sector turístic i el nucli de Riumar”. Per aquest motiu, des de l’equip de govern
s’han realitzat totes les gestions oportunes perquè aquest fet esdevingui una realitat.
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S’inicien les obres
de construcció de la nova
rotonda de la carretera
TV-3454
A finals de novembre, començaven les obres de construcció de la
nova rotonda que ha de millorar la seguretat viària en l’encreuament
entre les carreteres TV-3454 i TV-3451. Quant a les seves característiques, la rotonda tindrà una calçada anular amb dos carrils de
quatre metres d’amplada i un illot interior d’un metre d’amplada, on
s’inclourà un tram trepitjable pavimentat amb llambordes. En total, la
rotonda tindrà un diàmetre exterior de 60 metres. Es preveu que les
obres finalitzin en el marc de la temporada d’estiu.

L’ocupació turística frega el
85% a Deltebre durant
aquesta Setmana Santa
Les dades indiquen que Deltebre ha seguit consolidant-se com a
destí turístic aquesta Setmana Santa. Així, l’ocupació ha arribat gairebé, de mitjana, al 85% en els diferents hotels i pensions, cases
rurals, habitatges turístics, xalets i també a l’alberg de la Generalitat
de Catalunya.

Reforç al Punt d’Informació Turística
del Consell de Riumar
Prop d’un milió d’euros d’inversió del
Departament de Territori i Sostenibilitat
El projecte, que tindrà un cost aproximat d’1 milió d’euros, ha estat finançat i executat pel Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya a partir de les gestions realitzades
entre el consistori i el conseller Josep Rull. Amb aquest projecte
es posarà fi a un dels encreuaments perillosos del municipi, a més
de facilitar l’accés al nucli urbà, al nucli de Riumar i al Camp Nou.
Paral·lelament, també s’està redactant el projecte de la rotonda de
l’encreuament del carrer Pintor Sorolla amb la finalitat de millorar la
seguretat viària.
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L’Ajuntament de Deltebre va reforçar el servei al Punt d’Informació
Turística ubicat al Consell de Riumar, el qual va estar operatiu amb
tres treballadors durant tots els matins de la setmana, de 10 h a 14
h, i també a les tardes del 28 de març a l’1 d’abril, de 16 h a 19 h. Alhora, també es va enfortir el manteniment per posar a punt la imatge
del nucli turístic.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va recordar “el canvi d’imatge que
ha sofert Riumar des de l’entrada de l’actual equip de govern a l’Ajuntament de Deltebre”. Així, l’Alcalde va posar en valor els treballs per
finalitzar les obres del nucli de Riumar; les noves passarel·les d’accés a la platja, les quals ja estan gairebé finalitzades; la recuperació
del Punt d’Informació Turística i de la bandera blava, el servei de
manteniment i neteja anual, i el catàleg d’actes d’estiu.

Nou centre de
desenvolupament infantil
(CDIAP)

S’inaugura el nou Espai
Parroquial de l’Assumpció
a Deltebre

L’Ajuntament de Deltebre ha adaptat un equipament municipal per
al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).
D’aquesta manera, el CDIAP podrà continuar realitzant la seva tasca
d’atenció als infants necessitats del municipi i de la resta de poblacions
del territori al mateix temps que s’acomplirà un dels 34 expedients desfavorables de l’auditoria.
Els CDIAP són centres públics i gratuïts adreçats a infants de 0 a 6
anys que presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben
en risc de patir-lo. En aquest sentit, des del CDIAP de Deltebre se
cerca la manera d’eliminar o disminuir els efectes d’aquests trastorns mitjançant el tractament més adequat a cada cas segons l’equip
professional del centre. El CDIAP de Deltebre assisteix a un total de
180 infants dels municipis de Deltebre, l’Ampolla, Camarles, l’Aldea,
l’Ametlla de Mar i el Perelló.

L’església de l’Assumpció disposa d’un nou Espai Parroquial on dur a
terme les seves activitats. El nou centre s’ha ubicat en un espai municipal situat al costat de la mateixa església, a l’antic consultori mèdic
del nucli de Jesús i Maria. L’equipament, de 192 m2, s’ha adequat
amb tots els elements necessaris per dur a terme la seva funció. Així,
entre els treballs d’adequació duts a terme per l’Ajuntament de Deltebre, destaca la distribució i rehabilitació integral de l’espai, incloent-hi
també els treballs de pintura, la substitució de la il·luminació, la refrigeració i els nous lavabos.

L’adequació del nou equipament, de 195 m2, ha posat punt final a un
contracte exclusiu que representava una despesa mensual de 1.967 €
als ciutadans de Deltebre, tal com explicava l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, qui va afegir que “la millor solució per ubicar el CDIAP era
adequar un dels equipaments públics existents, un fet que suposa
una despesa menor a la del valor contractual signat”.

Optimització dels espais municipals
El cost de les obres ha estat d’uns 30.000 €, lluny dels més de
450.000 € plantejats en el projecte compromès pels anteriors governs. En aquest sentit, Soler ha remarcat que “una de les prioritats
del govern de l’Ajuntament és redistribuir els impostos de la ciutadania de manera eficient”. Aquesta actuació s’emmarca en el pla de
millora i optimització dels equipaments municipals que està duent a
terme l’Ajuntament.
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Colors del Delta és el projecte
guanyador per a l’adequació
de l’entrada del municipi

El Pla Local de les Dones
de Deltebre comença a ser
una realitat

El passat mes de novembre s’anunciava el projecte Colors del Delta
com la proposta guanyadora per a l’adequació de l’antic espai de Mobles Delta. Durant el passat mes d’octubre, els ciutadans van poder triar entre dues propostes dissenyades específicament per a l’adequació
de l’entrada del municipi per l’avinguda Goles de l’Ebre. En total, gairebé 600 persones (5,70% del cens) van votar en aquesta campanya de
participació ciutadana, de la qual en va sortir seleccionada la proposta
Colors del Delta amb un 93% dels vots.

Després de mesos de treball teòric, encapçalat per la Dra. Rosa
Queral, ha arribat el moment d’iniciar la part pràctica d’aquesta diagnosi. En aquest sentit, aviat es constituirà el Consell Consultiu de
les Dones, una eina que ha de permetre canalitzar tot aquest vessant
pràctic que necessita el Pla Local de les Dones per veure la llum.
En aquest sentit, a finals de febrer es va realitzar una reunió entre
la tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural, Anna Giménez; la mateixa directora del Pla Local de
les Dones, Rosa Queral, les diferents entitats de dones del municipi
(Associació de Dones de Deltebre, Associació de Dones de La Cava,
Associació de Dones Agents de Salut i F de Figa), així com la resta
d’entitats interessades en aquest pla.

Colors del Delta representa un sostre de núvols daurats que ombregen
un espai on es poden realitzar activitats a l’aire lliure, veure els infants
jugar i practicar esport, i tot emmarcat per un entorn verd que dona
protagonisme a l’antiga Cambra Arrossera, tal com explicava l’arquitecte del projecte, Josep Sánchez.

Així, a partir d’ara, tant les entitats com totes aquelles dones del municipi que així ho vulguin, podran participar en diferents grups de treball per concloure quines són les accions més adequades per enfortir
el paper de la dona a Deltebre. La tinenta d’alcalde de Dinamització
Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural ha explicat que “el Pla Local de les Dones ha de ser una eina eficaç per fer valdre el paper de
la dona en el dia a dia del municipi, i assolir la justícia i l’equitat social
cap a les persones”. Es preveu que la finalització i corresponent presentació pública d’aquest pla sigui abans d’aquest estiu.

“A hores d’ara encara tenim un ampli camí per
recórrer, que necessita, des de la diversitat, trobar
punts de confluència per confeccionar un Pla Local
de les Dones que tingui resultats tangibles.”

Està previst que aquest projecte s’inclogui en els pressupostos municipals del 2018 i, en cas de ser aprovats, la proposta es podrà desenvolupar durant el mateix any. Per la seva banda, l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, mostrava la seva satisfacció amb la participació i afirmava
que “des de l’equip de govern municipal seguirem plantejant noves
campanyes de participació perquè la ciutadania pugui dibuixar el Deltebre del present i del futur”.
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Anna Giménez,
tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica
i Enfocament Turístic
i Cultural de Deltebre

Els Premis Deltebre clouen
els actes de celebració dels
40 anys del municipi

El passat 29 de desembre, se celebraven els Premis Deltebre com a
punt final als actes de celebració dels 40 anys del municipi amb una
gran gala on es van premiar a totes aquelles persones, entitats i/o empreses que han permès impulsar la imatge del municipi durant aquests
anys. La cerimònia, que va tenir lloc a la Sala d’Actes d’Arrossaires
del Delta de l’Ebre, va aplegar més de 300 veïns que van poder gaudir
d’una vetllada a la qual va assistir el conseller Josep Rull i que va estar
amenitzada amb música en directe i l’actuació de la cantautora de les
Terres de l’Ebre, Montse Castellà.

Joan Roca Fabra va ser reconegut amb el Premi Jove (42,60%); el
Premi Acte Destacat de l’Any va ser per a l’Homenatge a la vida de
les dones silenciades organitzat per ADAS (63,80%); la Lliga Contra
el Càncer va rebre el Premi Teixit Associatiu (67,50%); la Creu Roja
va ser guardonada amb el Premi Acció Cívica (50,10%); el Premi Trajectòria Exterior va servir per reconèixer la carrera solidària de Jesús
Pérez Pagà (46,10%), el Premi Especial es va entregar al Grup de Teatre Usuaris de La Duna (43,70%) i el Premi Delta de l’Ebre el va rebre
l’Hble. Conseller Josep Rull i Andreu (37% dels vots).

12 categories i 36 nominats
Els guardons es van repartir entre dotze categories diferents i un total de 36 nominats, que van ser triats prèviament a través del teixit
associatiu i els càrrecs electes. El procés de participació ciutadana
va arribar a sumar 1.116 vots que van ser decisius per triar els guanyadors de la primera edició dels Premis Deltebre. Amb tres nominats
per categoria, el Premi Cultura va ser per al Festival Deltebre Dansa
(48,40% dels vots); el Premi Esportiu el va guanyar l’Equip veterà
femení AE Xino-Xano (51,70%); el Premi Enfocament Turística se’l
va endur Riu a l’Ebre (41,30%), el Premi Gastronomia va ser per al
xef Ladis Alcalà Morelló (50,40%) i el Premi Acció Empresarial es va
entregar a l’Hostal Cling 43 (38,20%).

“Aquests 40 anys han d’esdevenir un punt d’inflexió
i l’inici d’una nova etapa que dibuixi el Deltebre del
futur amb grans dosis d’il·lusió, esforç i perseverança
per despertar l’orgull de ser del nostre Delta.”

Lluís Soler, alcalde
de Deltebre
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Deltebre premia el talent literari i fotogràfic amb els premis
Terra de Fang i el Concurs de Fotografia Paisatgística
de les Terres de l’Ebre

Un total de 300 obres de 179 autors diferents han participat en la 23a
edició dels Premis Literaris Terra de Fang i el 18è Concurs de Fotografia Paisatgística de les Terres de l’Ebre, aquest últim organitzat
conjuntament amb l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. Com a novetat,
cal destacar que és la primera vegada que ambdós premis es realitzen de manera conjunta.
L’acte d’entrega es va celebrar a la Biblioteca Delta de l’Ebre i va
comptar amb la participació de l’artista Ignasi Blanch, qui va realitzar
una obra en directe, i va estar amenitzada amb una part lúdica amb
poemes musicats a càrrec d’Eduard Carmona i Iago Marta. L’acte va
presentar una gran participació, fent palès el gran potencial cultural
i artístic del territori i mostrant com els dos guardons se segueixen
consolidant.

Guardonats XXIII Premis Literaris
Terra de Fang
PROSA (1.000 €)

“Tornar a Morir” de Teresa Guiluz (Vilanova i la Geltrú).

POESIA (1.000 €)

Primers premis 18è Concurs de
Fotografia Paisatgística de les Terres
de l’Ebre
Tots els premiats han rebut un guardó econòmic, que en el cas dels
guanyadors ha ascendit a 400 €.

PAISATGE LOCAL DE DELTEBRE

“Vells Oficis” de Jordi Rojals.

PAISATGE LOCAL DE L’AMETLLA DE MAR

“Somnis del Passat” de Carina Balfegó.

ACTIVITAT HUMANA

“Lo Pescador” de Jordi Casanova Ribes.

MILLOR FOTOGRAFIA EN BLANC I NEGRE

Per a Juli Garcia.

MILLOR FOTOGRAFIA GASTRONÒMICA

Per a Joan Aliau.

PREMI A LA CREATIVITAT

Per a Francesc Perpiña.

“Balada de l’enterramorts” de Joan Carles González (Mataró).

RECERCA (1.000 €)

“Baltasar Casanova i Ginera, un escriptor de les nostres terres de
fang” de Rebeca Pagà Margalef (Deltebre).

ESPECIAL AUTOR LOCAL (500 €)

“Deixeu-me Tornar” de Cristina Panisello Oriol (Deltebre).

ESPECIAL AUTOR LOCAL - JUVENIL (200 €)

“Dietari Ínfim” de Samuel Vila Bonet (Deltebre).

CONCURS DE CARTELLS

Anunci de la següent edició de Terra de Fang: Idoia Estudio Meca
(l’Aldea).
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“Els treballs lliurats són de gran qualitat, atès que, sigui amb lletra o amb imatge, plasmen històries, sentiments i paisatges que copsem diàriament i que moltes
vegades ens costen definir amb exactitud.”

Anna Giménez,
tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica
i Enfocament Turístic
i Cultural de Deltebre

Els Grups d’Ajuda Mútua de la
Lliga Contra el Càncer tindran
la seu a Deltebre

L’Espai Puntual obre les
seves portes com la nova sala
d’actes municipal

L’Ajuntament de Deltebre i la Lliga Contra el Càncer van signar, el passat
mes de novembre, un acord pel qual Deltebre esdevé seu dels Grups
d’Ajuda Mútua (GAM) que la Lliga Contra el Càncer posa a disposició,
gratuïtament, dels malalts oncològics. Així mateix, amb aquest acord
es vol fomentar l’accessibilitat a aquest servei a ciutadans de municipis
veïns, com ara Sant Jaume d’Enveja, Camarles, l’Ampolla i l’Aldea.
Els GAM busquen crear un espai on els malalts puguin expressar com
se senten després del diagnòstic de la malaltia, conèixer altres persones en la mateixa situació i compartir les dificultats físiques i psicològiques que s’experimenten durant el procés. Les persones encarregades de liderar aquests grups són malalts oncològics que han superat la
malaltia i que realitzen la seva tasca voluntàriament, després d’haver
rebut la instrucció necessària per part de la Lliga. Els instructors disposen d’un telèfon mòbil perquè els membres del grup puguin transmetre, a qualsevol hora, les seves incerteses, dubtes o inquietuds. De
moment, els grups es realitzen a l’aula de formació de la nova biblioteca, tot i que una vegada finalitzin les obres d’adequació, els GAM es
realitzaran el tercer dimarts de mes a l’antiga biblioteca de Deltebre.
L’Ajuntament de Deltebre va estrenar, el passat 14 de desembre, l’Espai Puntual, un nou equipament destinat al conjunt del teixit associatiu
del municipi. Aquesta nova sala d’actes, amb capacitat per a més de
100 persones, s’ha ubicat a l’antiga biblioteca, on també s’hi troben
els despatxos de Protecció Civil, la Federació de Comerç i Turisme
(Fecotur), l’espai de Serveis Socials, la seu de BASE de la Diputació
de Tarragona i el servei d’atenció de SOREA.
L’Espai Puntual pretén ser un “espai de trobada i un espai dinamitzador del conjunt del teixit associatiu del municipi, atès que en aquest
lloc es podran realitzar xerrades, cursos, conferències, etc.”, tal com
explicava l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler. Amb aquesta finalitat, la
sala s’ha equipat amb un equip fix de megafonia, pantalla, projector i
connexió a Internet. A més, s’ha adequat l’espai amb un ascensor i un
accés per a persones amb discapacitat. Les obres d’adequació de la
sala han tingut un cost aproximat de 45.000 €, dels quals la Diputació
de Tarragona ha subvencionat 5.000 €.

IMATGE DESTACADA

El primer nadó de l’any es
diu Marc Pérez

El passat 5 de gener, naixia Marc, el primer nadó deltebrenc del
2018. En Marc és fill d’Enrique Pérez i Maria Teresa Zumaquero.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, juntament amb el tinent d’alcalde d’Afers Interns i Institucionals, Kilian Franch, i la regidora d’Hisenda, Transparència i Atenció a les Persones, Lluïsa Ventura, va
visitar a la família del nounat per obsequiar-los. Moltes felicitats a
tota la família!
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EL PROTAGONISTA

Ladis Alcalà Morelló,
ambaixador de la gastronomia
local

Coneixem a Ladis Alcalà, xef del restaurant Mas Prades,
guanyador del programa televisiu Joc de Cartes i premi
Gastronomia dels Premis Deltebre 2017 gràcies al seu
paper com ambaixador de la gastronomia local arreu de
Catalunya.
Com a xef de Mas Prades a Deltebre, ens pots explicar en què
consisteix l’oferta gastronòmica que oferiu al restaurant?
El que oferim al nostre restaurant és el nostre producte fresc i de primera mà, a base de marisc, peix, musclo i ostró que arriba dels nostres vivers. A banda, també aconseguim productes de primera qualitat
de fora. Per tant, tenim tota la matèria primera necessària per elaborar
un bon fumet i cuinar bons arrossos, que és el que ara ens dona molt
bons resultats.
Sens dubtes, el 2017 ha estat un any molt intens en la teva carrera
professional. Al maig, et vas convertir en la cara guanyadora de
Joc de Cartes, programa que va aterrar a les nostres terres en
cerca del millor arròs de les Terres de l’Ebre. Explica’ns com va
ser competir en aquest concurs televisiu.
Aquest programa va ser un gran canvi en la vida, en la manera de pensar i en la manera de fer, i no només meua, sinó en la vida de tots els
del restaurant. És algo que no t’esperes. Esperàvem que vingués alguna càmera i un parell d’entrevistadors, però després es va presentar
un equip de més de 50 persones! La veritat és que no ens esperàvem
l’impacte que tindria tot això. Ha estat una molt bona experiència tant
per a nosaltres com per a Deltebre, perquè després de veure el programa, molta gent es va animar a venir i visitar la nostra terra.
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El setembre del 2017, el programa de TV3, Tarda oberta, va fer un
homenatge a l’arròs en un programa on vas poder cuinar un arròs
d’ànec en directe al plató i que després van tastar convidats de
luxe. Explica’ns com va ser l’experiència.
Personalment, va ser alhora una experiència extraordinària i molt natural. Jo estava en un plató al costat cuinant, però l’oloreta de l’arròs
els feia venir. Vaig sentir satisfacció i orgull, que són les paraules que
diuen realment el que sento. La satisfacció de tenir 51 anys i que allò
que faig li agrada a la gent i, l’orgull de ser de Deltebre i poder ensenyar a la gent com som i com fem les coses aquí baix.
A l’octubre, la presència de Deltebre al 23è Saló del Manga de
Barcelona va començar amb el teu taller de cuina en directe i degustació d’ostres del Delta l’Ebre, on els assistents van degustar
el teu arròs d’ostres. Com és cuinar en un entorn tan diferent
com aquest?
Va ser una sorpresa per una part i, per una altra, va ser una experiència interessant, perquè encara no havia fet mai un show cooking en
directe i davant d’unes 300 persones. Tot i que estava tranquil, perquè
vaig fer el que sé fer i davant d’un públic molt receptiu.
I abans d’acabar el 2017, vas ser guardonat amb el premi Gastronomia dels Premis Deltebre 2017, organitzats per l’Ajuntament
de Deltebre. En total, un 50,40% dels votants van voler premiar
el teu esforç per convertir la gastronomia local en un referent de
qualitat i riquesa culinària. Què vas pensar quan et van nominar
a aquest premi?
Amb aquesta nominació, torno a les dues paraules que ara tant sento:
satisfacció i orgull. Ara bé, la veritat és que el premi no me l’esperava
i, encara menys, fer-ho amb la meitat dels vots. És que no em surt cap
paraula més que satisfacció i orgull, perquè són el que millor expressen el que sento: un orgull molt gran ser d’aquí i que la gent d’aquí
baix em tinguin tant de carinyo.

TEIXIT ASSOCIATIU

Lliga Contra el Càncer de
Deltebre: educació, informació
i suport

El passat mes de novembre, l’entitat va signar un acord de col·
laboració amb l’Ajuntament de Deltebre amb l’objectiu de què el
municipi esdevingui seu dels Grups d’Ajuda Mútua (GAM) que
la Lliga Contra el Càncer posa a disposició, de manera gratuïta,
als malalts oncològics. En què consisteix aquesta iniciativa i com
poden beneficiar-se els veïns i veïnes que ho necessitin?
En un inici, aquests grups estaven dirigits a dones amb càncer de
mama, tot i que ara s’hi han afegit altres patologies, tant de dones
com d’homes. Participar en aquests grups és positiu per als afectats,
perquè troben un espai on poden expressar com se senten després
de rebre el diagnòstic, poden conèixer a altres persones que estan en
la mateixa situació, i poden compartir problemes físics i psicològics.
Amb els GAM es pot aconseguir reduir els sentiments de solitud que
poden aparèixer durant el procés del tractament mèdic en dones i en
malalts oncològics amb altres patologies. A més, cada vegada que es
reuneixen, es parla de temes elegits pels seus integrants. Els grups
sempre estan dirigits per un professional en el camp de la medicina,
en aquest cas, per la psicooncòloga Beatriz Rubio. Les persones encarregades de liderar aquests grups són dones afectades per alguna
patologia i realitzen la tasca voluntàriament.
De fet, ha estat per la creació dels Grups d’Ajuda Mútua a Deltebre que se us va reconèixer, el passat 29 de desembre, amb el
premi Teixit Associatiu dels Premis Deltebre 2017. Què vau sentir
quan vau ser anunciats com a guanyadors del premi?
La veritat, ja havíem parlat amb les meves companyes de junta que
no crèiem poder guanyar, ja que els altres finalistes també tenien possibilitats. No tenia cap discurs preparat, perquè no m’ho esperava. En
aquell moment vaig pensar en molta gent estimada que ja no hi és a
causa de la malaltia i que tant de bé els hauria aportat els GAM.

La Lliga Contra el Càncer és una organització sense
ànim de lucre, que té per objectiu realitzar activitats que
millorin l’educació, el control i la prevenció del càncer
en la població. L’organització ha estat reconeguda per
la Generalitat de Catalunya com a Entitat privada d’iniciativa social, i, el 2004, el Ministerio del Interior la va
declarar entitat d’utilitat pública. Ens dona més detalls la
presidenta de la Lliga a Deltebre, Natàlia Alvarado.

Quin balanç feu de les accions desenvolupades de la Lliga com a
delegació local? I finalment, com podem fer-nos socis?
La delegació està formada totalment per voluntaris. Aportem recursos
econòmics a la Lliga des del sopar benèfic fins a la venda de loteria,
la caminada… i tot el que es recapta és íntegrament per a la Lliga.
Fem un balanç molt positiu amb les activitats desenvolupades al llarg
de l’any. D’altra banda, us podeu fer socis emplenant unes butlletes
d’inscripció que es poden demanar a qualsevol membre de la junta.
És una aportació única a l’any, amb un import mínim de 18 €.

Quan i com s’estableix la delegació de la Lliga Contra el Càncer a
Deltebre? En total, quantes delegacions locals hi ha a les Terres
de l’Ebre?
Un 17 de maig del 2002, a la sala de la Biblioteca Municipal de Deltebre, se signava la creació d’aquesta delegació, on recordo perfectament a Paco Vallespí (president de la Lliga a les Terres de L’Ebre) i a
Imma Juan (en aquell moment, alcaldessa de Deltebre) augurant una
llarga i fructuosa trajectòria per a la nostra delegació. Quant al nombre
de delegacions, la Lliga ha anat creant-ne a quasi totes les poblacions
de les Terres de l’Ebre.
Educació sanitària, informació i suport als malalts de càncer i les
seves famílies. Quines activitats realitzeu des de l’entitat a partir
d’aquests tres pilars de la Lliga?
Les principals accions que oferim des de la Lliga Contra el Càncer de
Deltebre són les xerrades informatives i educatives per a tota la població; els Grups d’Ajuda Mútua; la recollida de fons a través del sopar
benèfic realitzat un cop a l’any, i la caminada popular per reivindicar i
donar suport a la causa.
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KM 0

KM 0: Calçots, romesco
i sense pa no menjo!
ORIGEN

Els calçots són cadascun dels brots d’una ceba blanca que ha estat
replantada, i que a mesura que creix, es “calça”, i d’aquí l’origen de la
paraula. Aquesta tècnica de conreu consisteix a tapar periòdicament
els brots de ceba blanca amb terra per blanquejar la part comestible,
aconseguint que sigui més tendre i que obtingui el seu característic
gust i dolçor. Aquest producte s’ha convertit en un dels més arrelats
a les tradicions festives catalanes i és protagonista d’una festivitat
social en si mateix, la calçotada.

LA RECEPTA

Coca de calçots amb
salsa romesco
INGREDIENTS (PER A 6 PERSONES)

Pasta fullada

8 calçots petits

15 g d’ametlles torrades 15 g d’avellanes torrades
i pelades

6 tomàquets escalivats
i pelats

Polpa de 2 nyores
escalivades

i pelades

½ cabeça d’alls
escalivats

½ cullerada de pebre
vermell dolç

PROPIETATS NUTRICIONALS

Nutricionalment, els calçots s’assemblen molt a la ceba blanca.
Presenten un alt contingut en aigua, de manera que proporcionen
poca energia. Així i tot, són una gran font d’antioxidants i contenen
vitamina C, vitamina B9, àcid fòlic, potassi i fòsfor. Quant als beneficis per a l’organisme, destaquen les seves propietats terapèutiques, que ajuden a combatre la hipertensió, actua com a antisèptic,
depura la pell, etc.
ESTACIONALITAT

La temporada dels calçots és del novembre a l’abril.
TRUCS DE CUINA

Per la seva semblança amb la ceba i l’all, els calçots són un bon
substitut en sofregits i es poden usar en una gran varietat de plats.
Per a l’elaboració de purés, tallar prèviament els calçots en petits
trossos per evitar que els filaments dificultin la trituració.

Pa torrat

Oli d’oliva verge

Vinagre de vi blanc

Pebre negre

Sal

PREPARACIÓ

1 Escalfar el forn a 180 °C.
2 Estendre la pasta fullada en una safata per a forn.
3 Rentar, pelar, trossejar els calçots i cuinar-los en una paella amb
una mica d’oli d’oliva fins que quedin daurats.

4 Després, colar els calçots per treure el màxim de líquid possible,

col·locar-los sobre la pasta de full i deixar que la coca es cogui durant
uns 15-20 minuts o fins que la pasta estigui torrada. Perquè la coca
quedi més cruixent, col·locar la safata en la part de sota del forn.

5 Per a la salsa de romesco, incorporar tots els ingredients en un
vas per a triturar. Afegir unes dues cullerades de vinagre, un bon raig
d’oli d’oliva, una mica de sal i una mica de pebre. Batre bé i tastar per
rectificar la sal, el pebre, el vinagre i l’oli fins que quedi al gust.

6 Per a servir, tallar la coca en rectangles o quadrats i decorar amb
una mica de salsa romesco.
Bon profit!
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PARTICIPACIÓ POLÍTICA

EL DESAIGÜE EN 60 SEGONS

PDeCAT DELTEBRE

El Partit Demòcrata escull a Lluís
Soler com a candidat a les eleccions
municipals i renova el comitè local
amb Carlos Serra al capdavant

L’ENTREVISTA

Repassem l’actualitat del municipi
amb Francisco Castro
El portaveu del govern municipal i regidor d’Acció Comercial, Seguretat, Mobilitat i Activitats, fa un repàs de les accions més destacades del
2017 i ens avança alguns detalls per al 2018. / p. 3
TEMA DESTACAT

Et vas perdre la Rua de Carnaval
2018? Et fem un resum
Un any més, el carnaval de Deltebre omple els seus carrers de llum
i color amb les més de 1.300 persones que van desfilar entre les 24
comparses participants. Coneix les comparses guardonades. / p. 6
Serra estarà acompanyat per un equip conformat per 9 membres
més, els quals combinen joventut, experiència i expertesa. Així,
cal destacar les novetats de Rosa Chert, de Joan Lucas, de Míriam Vila i de Roger Garrigós. La resta de membres segueixen de
l’anterior comitè: Rosa Casanova, Ricard Chopo, Helena Franch,
Enric Insa i José Maria Guart. A més, al comitè també es podran
incorporar l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, el portaveu del Govern, Francisco Castro, i Francesc Mateu i Andreu Curto.
Com a novetat, en aquesta nova etapa també s’ha creat un
Consell Consultiu Municipal que assessorarà l’actual govern de
l’Ajuntament de Deltebre en diferents qüestions municipals i que
estarà conformat per persones amb llarga trajectòria i experiència municipal.

CUP DELTEBRE

La participació
ciutadana real
Les institucions s’omplen la boca parlant de participació ciutadana tot pervertint el seu significat per portar-lo a justificar una
decisió que ja ha estat presa amb anterioritat. Que si pressupostos participatius, que si per escollir quin tipus d’entrada volem al
poble, escollir quines són les guanyadores dels Premis Deltebre,
per decidir si es vol arreglar un carrer del poble… Processos
imposats a criteri i gust de l’equip de govern realitzats amb poc
treball de fons, amb molta pressa, on la participació de la gent es
limita exclusivament a una votació final on les opcions ja venen
definides prèviament.
Les persones que es presenten a les eleccions, no són escollides per ser amos i senyors dels béns que han d’administrar, sinó
que simplement són escollits per administrar béns que pertanyen
al poble.
La CUP Deltebre entenem que la participació ciutadana cal que
comenci des de l’inici de la presa de decisions on la gent ha de
poder influir i decidir en allò que es pregunta, com es pregunta i
per a què es pregunta. I per tal que sigui exitós ha de fer-se amb
una bona campanya pedagògica de què són, com funcionen,
explicant bé als habitants com participar i amb els tempos adequats, transparència, informació, sense presses i amb la completa visió estratègica corresponent.

ACTUALITAT

L’Ajuntament redueix la ràtio
d’endeutament fins al 40,49%,
el seu mínim històric
Les dades econòmiques del darrer exercici pressupostari contemplen que la ràtio d’endeutament se situa en 40,49%, un mínim històric en la gestió de l’Ajuntament. Totes les dades a la notícia. / p. 8
EL PROTAGONISTA

Ladis Alcalà, ambaixador de la
gastronomia local
Sabies que el 2017, el xef de Mas Prades va guanyar el programa
televisiu Joc de Cartes i el Premi Gastronomia dels Premis Deltebre 2017? Ens explica al detall les experiències. / p. 20
TEIXIT ASSOCIATIU

La Lliga Contra el Càncer de Deltebre
posa en marxa els Grups d’Ajuda Mútua
La presidenta de la Lliga al municipi, Natàlia Alvarado, ens informa
sobre les activitats que es realitzen des de l’entitat i també ens dona
més detalls sobre els Grups d’Ajuda Mútua. / p. 21
KM 0

Calçots, romesco i sense pa no menjo!
I vosaltres? Sou dels que no poden passar una calçotada sense
salsa i pa? En aquest número anem un pas més enllà i preparem
una coca de calçots amb salsa romesco! / p. 22
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Ajuts i subvencions
L’Ajuntament de Deltebre posa en funcionament una sèrie
d’ajudes dirigides a la ciutadania, als comerços i empreses,
i també a les entitats i associacions. Vols saber quines són?

Informa-te’n

Espai d’Atenció Ciutadana

Plaça Vint de Maig, s/n
De dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h
Tel. 977 489 309
eac@deltebre.cat
deltebre.cat

DIRIGIDES A LA CIUTADANIA
Ajuts als tributs locals
Impost sobre Béns Immobles
(Termini finalitzat)
Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
Taxa de serveis de Recollida d’Escombraries domiciliàries
(Termini finalitzat)
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
(Termini finalitzat)
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
Taxa per serveis urbanístics
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
Preu públic per assistència a l’escola bressol
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
Activitats extraescolars tipificades
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)

DIRIGIDES ALS COMERÇOS
I A LES EMPRESES
Incentius per a la Dinamització Econòmica i
Ocupacional
Ajuts dirigits a enfortir el comerç local, incentivar la contractació de persones al municipi, l’emprenedoria, el turisme actiu…
Taxa de Recollida d’Escombraries Municipals,
tarifa comercial
(Sol·licitud fins al 31 de maig)
Taxa d’Ocupació de Domini Públic
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
Taxa de Salubritat i Sanitat Pública
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
Taxa per Llicències Obertura Establiments
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
Taxa per a Serveis Urbanístics
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
Impost de Béns Immobles de Naturalesa Rústica
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)
Preu públic sobre el subministrament d’aigua
i clavegueram
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)

Subvencions per al patrocini publicitari
del municipi de Deltebre
L’activitat subvencionable consisteix en la realització d’un patrocini publicitari del municipi de Deltebre, de forma voluntària, per mitjà de la instal·lació d’imatges visibles a les
carrosseries dels vehicles de transport terrestre de mercaderies.
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre o, en aquest cas, fins esgotament de la dotació pressupostària reservada a tal efecte)

Quota per Contribucions especials
(Sol·licitud fins al 31 d’octubre)

Ajuts d’Urgència Social
Són unes ajudes de caràcter econòmic i puntual per atendre
situacions d’urgència social en els següents casos:
Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat
Habitatge (lloguer, hipoteca…)
Subministraments (pagaments de l’aigua, llum…)
Atenció a menors en situació de risc
Atenció Sanitària
Tributs Locals
Altres casuístiques
(Sol·licitud fins al 31 de desembre)

DIRIGIDES A LES ENTITATS
I ASSOCIACIONS
Bases de Subvencions
Enfocades a enfortir les entitats i associacions del municipi, ja
que aquestes són el motor de Deltebre.
Entitats i associacions
Clubs i Escoles de Futbol
AMPES

