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EDITORIAL

Sempre acomiadem l’any amb la nostàlgia de mirar cap enrere i fer 
balanç de tots aquells moments que hem viscut durant aquests 12 me-
sos. I des del govern municipal ho fem amb l’esperança d’aprendre de 
les errades comeses i de posar en valor aquelles situacions o aquelles 
accions que ens han ajudat a complir l’objectiu pel qual treballem dia 
rere dia: transformar el nostre municipi.

M’atreviria a dir que Deltebre ha fet un pas endavant durant aquest any 
2019, i ho ha fet des de tots els àmbits i vessants. Per exemple, aquest 
ha estat l’any de la reobertura del Centre Esportiu del Delta, del reconei-
xement a Mescla com a millor fira de les Terres de l’Ebre, i de la consoli-
dació del Carnaval com a esdeveniment de referència del territori.

Aquest 2019, ha estat també l’any del dragatge de la bocana del riu 
Ebre, de la presentació del nou projecte innovador per a la neutralit-
zació de la regressió amb dics intel·ligents, així com l’any d’execució 
de la primera fase del canvi d’enllumenat a LED i de l’adequació de 
les voreres. Tot això sense oblidar que, aquest 2019, l’Ajuntament de 
Deltebre tancarà l’any amb el deute més baix de la seva història.

De tota manera, tot això que he citat són fets que a hores d’ara ja 
formen part del passat. I ara tenim l’obligació de mirar cap al futur per 
seguir millorant el benestar dels veïns i veïnes de Deltebre. És per 
aquest motiu que hem aprovat un pressupost centrat, per una banda, 
en el reforç de la imatge de poble, però també, per altra banda, en la 
projecció econòmica i social, i en aquelles accions que ens permeten 
dotar d’essència i d’ànima els equipaments que hem anat implemen-
tant durant el mandat anterior.

És per això que volem dotar de més pressupost les partides de Cultura, 
Dones, Joventut, Ensenyament, Gent Gran, Participació Ciutadana… i 
també executar aquelles inversions que ens permeten generar espais 
de convivència i punts de trobada, com són el cas del Parc Fluvial del 
Delta, l’Espai d’Exposicions, el Centre Social del Barracot, l’adequació 
del centre de Jesús i Maria, i la piscina exterior del Centre Esportiu del 
Delta, “Agustí Castellà”, entre d’altres.

Sense oblidar que el 2020 també ha de ser l’any de l’aprovació del 
POUM de Deltebre, l’any de la construcció de la rotonda del carrer 
Pintor Sorolla i de moltes i moltes altres accions que estem planificant 
i gestionant des del govern municipal.

Per tant, com alcalde de Deltebre, només em resta desitjar-vos unes 
bones festes i un bon any 2020 a tots els veïns i a totes les veïnes de 
Deltebre, i que gaudiu de la vostra família durant aquests dies tan es-
pecials. Deltebre avança amb la força i energia de totes i tots vatros!

Endavant futur!
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Segueix-nos! 
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Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre



L’ENTREVISTA

Amb el nou mandat ja en marxa, quins són els projectes que, a hores 
d’ara, s’estan executant des del govern municipal?
Amb la Sala d’Exposicions volem complementar el Centre Cultural 
del Delta i crear un espai d’expressió permanent de la cultura silenci-
ada i un espai de projecció dels i de les artistes locals. Aviat s’iniciarà 
un procés de participació ciutadana que implicarà a les entitats cultu-
rals del municipi i artistes locals per triar el nom de la sala.

Pel que fa al Parc Fluvial del Delta, ubicat a l’entorn del pont Lo 
Passador, ens permetrà posar en valor un espai estratègic que ha 
estat sempre infrautilitzat i que des del govern municipal considerem 
rellevant per a l’impuls econòmic i social de Deltebre. Aquí també 
patrimonialitzem la nostra història amb la restauració de la barcassa, 
que esdevindrà escenari dels diferents esdeveniments que s’hi du-
guin a terme.

Dels 360.000 € que està previst que costin aquestes actuacions, 
l’Ajuntament de Deltebre només en pagarà 40.000 €. La resta de 
diners estan sufragats per subvencions de la Diputació de Tarragona i 
del departament de Cultura de la Generalitat que han estat gestiona-
des per l’actual govern municipal. I és que l’important no només és fer, 
sinó també trobar els recursos econòmics per fer-ho possible amb el 
menor cost per als veïns i veïnes.

I quin és l’estat actual de la Plaça de les Dones?
El projecte ha estat un temps parat per qüestions tècniques que, 
finalment, hem pogut resoldre cercant la solució més adequada per 
a les finances de l’Ajuntament. D’una banda, i tenint en compte que 
aprofitarem l’obra per adequar part de l’entorn, hem modificat el pro-
jecte existent passant d’un àmbit d’obra de 2.631 metres quadrats a 
3.096 metres quadrats; un fet que suposa que s’incrementi l’import 
de l’obra en 22.000 €, ja que hi ha més acció a realitzar-se.

D’altra banda, hi ha un sobrecost del voltant de 8.000 € del projecte 
inicial per tal de pal·liar les errades dels amidaments del projecte. 
Sobre aquest punt, prendrem les mesures oportunes amb els tècnics 
responsables de l’obra.
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Alcalde de Deltebre

Quins són els pilars de pressupost 2020?
Segueix la línia del full de ruta que ens ha permès transformar Deltebre. En 
aquest sentit, centra les seves línies d’actuació en la imatge de poble, la 
projecció econòmica i social, i la cohesió social. I ho fa enfortint les partides 
relacionades amb aquests conceptes i plantejant inversions rellevants com, 
entre d’altres, la piscina exterior Agustí Castellà, l’entorn del centre de Jesús 
i Maria o el Centre Social del Barracot. Accions que ens han de permetre 
crear espais de trobada i de convivència per als veïns i veïnes.

Un dels projectes més rellevants que està damunt la taula és la 
proposta de dics intel·ligents per neutralitzar els efectes de la re-
gressió. Creus que es podrà dur a terme a curt termini?
Aquesta és la nostra voluntat i és per aquest motiu que estem treba-
llant conjuntament amb el departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya per cercar el finançament necessari per exe-
cutar la prova pilot d’aquest projecte. Estem convençuts que aquest 
és un projecte innovador que ha de permetre començar a actuar per 
salvaguardar la línia de costa de Deltebre.

Un dels altres projectes rellevants és el POUM. En quina fase està 
el procés de tramitació de les al·legacions?
Espero que l’any 2020 sigui l’any en què, finalment, Deltebre tindrà 
un POUM. Des del departament de Territori i Sostenibilitat s’està tre-
ballant amb les al·legacions, una per una, per poder confeccionar un 
POUM que doni resposta a les problemàtiques dels veïns i veïnes de 
Deltebre. Esperem que aviat puguem donar notícies sobre aquest 
tema i poder fer la corresponent aprovació. 

S’acaba l’any… què desitjaria als veïns i veïnes de Deltebre per 
aquest any nou?
Tanquem un any que ha permès que Deltebre segueixi avançant a 
gran velocitat i esperem que, aquest any 2020, seguim avançant amb 
la mateixa força. I per a aquest nou any, a tots els veïns i veïnes del 
nostre municipi us desitjo la màxima felicitat i salut. Bones festes i molt 
bon any 2020 a tothom!

Lluís Soler i Panisello “Espero que l’any 2020 sigui l’any en què, 
finalment, Deltebre tindrà un POUM”
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El pressupost municipal 2020 
comptarà amb més de 16 M€ 
i se centrarà en la cohesió
social i projecció de Deltebre

TEMA DESTACAT

Inversions rellevants per a la cohesió social

A banda dels eixos d’actuació esmentats, el pressupost també pre-
veu inversions rellevants que ajudin a “crear espais de convivència i 
punts de trobada per a la ciutadania que fomentin la cohesió social”, tal 
com senyalava l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler.

Entre aquestes inversions, cal destacar la piscina exterior Agustí Cas-
tellà, la millora del Centre Esportiu del Delta (350.000 €), l’entorn del 
centre de Jesús i Maria (355.000 €), el centre social del Barracot 
(310.000 €), l’ampliació del cementiri (60.000 €) i la finalització del 
Parc Fluvial del Delta (85.000 €) i de l’Espai d’Exposicions (25.000 €).

El plenari de l’Ajuntament de Deltebre, en la seva sessió del pas-
sat 20 de novembre, va aprovar el pressupost de la corporació per 
a l’exercici 2020, així com les ordenances fiscals. Amb un total de 
16.658.520 €, el pressupost manté la tendència a l’alça dels darrers 
anys i segueix estabilitzant l’endeutament municipal en mínims histò-
rics. La prioritat marcada per al nou exercici és el reforç de les parti-
des que engloben la projecció econòmica i social, així com la millora 
de la imatge de poble.

La imatge de poble seguirà sent un pilar 
fonamental

Més d’1.300.000 € es destinaran a continuar amb el treball estruc-
tural centrat en la imatge de poble i que preveu inversions per al 
manteniment del nucli urbà de Deltebre i de Riumar i per al manteni-
ment dels camins rurals i desaigües. La dotació també contempla el 
seguiment dels treballs d’adequació de les voreres del municipi i el 
progressiu canvi d’enllumenat a LED.

Cal destacar que el pressupost projecta l’inici dels primers passos 
per al soterrament del Préstamo, una de les reivindicacions històri-
ques del municipi. D’aquesta manera, es començarà a treballar en 
l’estudi i anàlisi corresponent per poder soterrar els 850 metres de la 
travessia dels Torreros.

Més pressupost per a la projecció 
econòmica i cohesió social

En 2020, s’enfortirà la dotació destinada tant a les partides centrades 
en la projecció econòmica com a aquelles que ajuden a crear capital 
humà i justícia social. Així, es preveu l’increment de les partides d’En-
focament Turístic (augment del 237% respecte a l’any 2014) i Acció 
Comercial (augment del 386% respecte del 2014), sent totes dues 
unes partides que permeten exportar la marca Deltebre i impulsar 
l’economia local. En aquest punt, també es reforcen DeltaFira i Mes-
cla pel seu paper clau com a millor fira de les Terres de l’Ebre 2019 i 
per ajudar a fer valdre el producte de proximitat.

Pel que fa a les polítiques socials, la voluntat del consistori és seguir 
apostant per posar a disposició de les famílies que més ho neces-
siten els ajuts a tributs socials i els ajuts d’urgència social. Per a tal 
missió, la dotació ha augmentat un 124% respecte a l’any 2014, arri-
bant a un total de 300.000 €.

De la mateixa manera, el pressupost accentuarà les partides que im-
pulsen la cohesió social, com ara la d’Ensenyament, que augmenta 
un 90% (95% més respecte del 2014); de Foment Cultural, que aug-
menta un 30% (100% més des de 2014); de Consell de Dones i Punt 
Lila, amb un 36% més de dotació (852% més respecte del 2014); la 
de Joventut, amb un 6% més (141% més respecte del 2014), i la de 
Gent Gran, amb un 100% més, entre d’altres. Per la seva banda, la 
partida de Participació Ciutadana, com a eix transversal, es quadru-
plicarà en relació amb l’any anterior.
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“Estem davant d’un pressupost que vol posar en 
valor totes aquelles actuacions que generen 
cohesió social, que ens permetin donar ànima 
i essència als equipaments que hem posat en 
funcionament durant els darrers anys, i que 
segueixi apostant per la imatge de poble de 
manera estructural.”

Andreu Curto,
Portaveu d’Enlairem Deltebre

Endeutament de Deltebre en mínims històrics

El pressupost presentat vol seguir estabilitzant l’endeutament muni-
cipal, havent assolit aquest mínim històric. Amb una ràtio d’endeuta-
ment que s’apropava al 100%, l’any 2013, ara s’ha rebaixat al 40%, 
malgrat incloure un préstec d’1.300.000 € per fer front a part de les 
inversions.

Els tributs “es congelen i s’adapten”

Un dels altres punts tractats al plenari van ser les ordenances fiscals, 
les quals “es congelen i s’adapten a les necessitats i casuístiques de 
les famílies del municipi”, segons senyalava la tinent d’alcaldia de 
#DeltebreEficient, Elisabeth Tomàs. En aquesta línia, per exemple, 
es crearà un abonament júnior perquè el jovent d’entre 14 i 19 anys 
pugui accedir al Centre Esportiu del Delta per un cost de 30 €.

En què se centra el pressupost?
INVERSIONS MÉS DESTACADES 

        Piscina exterior Agustí Castellà

        Entorn del centre de Jesús i Maria

        Parc Fluvial del Delta

        Espai d’Exposicions

        Estudi i anàlisi del soterrament 
        del Préstamo

        Arranjament de carrers i camins
        rurals

        Enllumenat enfocament turístic

        Ampliació del cementiri

 Manteniment del nucli urbà de Deltebre
    i de Riumar

 Manteniment i adequació de les escoles
 Manteniment de les instal·lacions esportives
 Manteniment dels mercats municipals
 Arranjament de camins rurals
 Adequació de les voreres
 Adequació de desaigües
 Canvi d’enllumenat a LED

 Consolidació dels ajuts socials
 Augment de la partida d’ensenyament
 Reforç de DeltaFira i de Mescla
 Impuls de les accions d’enfocament turístic
 Suport i impuls del comerç local
 Incentius a la Dinamització Econòmica

# Territori # Projecció

 Augment de la partida de Foment Cultural
 Augment de la partida de Consell de            

    Dones i Punt Lila
 Augment de la partida de Gent Gran
 Augment de la partida de Joventut
 Reforç dels esdeveniments multitudinaris
 Dinamització del Centre Esportiu del Delta

# Actiu

 Estabilització endeutament en mínims històrics
 Congelació dels impostos
 Reforç de la partida de Participació Ciutadana
 Noves ordenances fiscals

# Eficient

 Pressupost total 2020: 
16.658.520 €

Les ordenances inclouran bonificacions que promoguin hàbits més 
sostenibles. A tall d’exemples, es bonificarà el 100% de l’impost de 
circulació als vehicles elèctrics i el 50% als vehicles híbrids, i la bonifi-
cació del 25% de l’IBI a les famílies o empreses que instal·lin plaques 
fotovoltaiques destinades a l’autoconsum. D’altra banda, s’aplicarà 
un recàrrec del 50% a l’IBI als immobles que estan sense ocupar per 
períodes llargs de temps, hi haurà una bonificació del 50% de l’impost 
de la plusvàlua en cas que aquest esdevingui la primera residència. 

Què diu l’oposició?

Joan Alginet
Portaveu d’ERC
En el marc del plenari, ha explicat que “el debat de la fiscalitat a Del-
tebre hauria d’anar més enllà i s’hauria de cercar un nou model fiscal 
per als veïns i veïnes”. També ha reclamat “un model estratègic i de 
consens per desenvolupar les inversions” i ha recordat “l’increment 
de la partida destinada a les retribucions municipals”. Des del grup, 
s’han abstingut al pressupost, ja que “malgrat haver negociat aug-
ments de partides del pressupost, els canvis no modifiquen la seva 
essència”.

Aleix Ferré
Portaveu del PSC
Ha demanat al govern municipal que “doni més temps de marge per 
revisar el pressupost i, d’aquesta manera, poder efectuar les propos-
tes o canvis adients per millorar el full de ruta que planteja el govern 
municipal de cara l’any vinent”.
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En marxa la primera fase d’obres del Parc Fluvial del Delta, 
nou punt de trobada de 5.500 m2

ACTUALITAT

El Parc, juntament amb el Centre Fluvial
del Delta i l’embarcador David Casanova 
Arques, donarà continuïtat a la projecció 
de la façana fluvial de Deltebre

Un any després de la inauguració del Centre Fluvial del Delta, el 
passat 27 de novembre, l’Ajuntament de Deltebre iniciava les obres 
d’execució de la primera fase del Parc Fluvial del Delta. Aquest punt 
de trobada per a la ciutadania de Deltebre tindrà més de 5.500 me-
tres quadrats, destinats també a la realització de diferents esdeve-
niments lúdics i culturals. L’espai està ubicat en l’entorn del pont Lo 
Passador amb la finalitat de “seguir valoritzant uns terrenys que són 
estratègics per al desenvolupament del Deltebre futur i que han estat 
infrautilitzats durant molts anys”, segons detallava l’alcalde de Delte-
bre, Lluís Soler.

Està previst que les obres d’aquesta fase finalitzin durant el primer 
trimestre del 2020, i tindran un cost de 199.896,64 €. Per fer front a 
l’execució de l’obra, el consistori rebrà una subvenció de la Diputació 
de Tarragona per valor de 160.000 €, de manera que aquesta prime-
ra fase representarà un cost d’uns 40.000 € per a la hisenda munici-
pal. El pressupost 2020, també inclou una partida de prop de 80.000 € 
per acabar de complementar aquesta primera etapa d’actuació.

Una vegada finalitzat el Parc Fluvial del Delta, es projectarà una zona 
hotelera, de restauració i comerç de gairebé 8.000 metres quadrats, 
en un espai que inclou també el Centre Fluvial del Delta i l’embarca-
dor David Casanova Arques. De moment, es pot visualitzar el projec-
te en un vídeo que el consistori ha publicat a les seves xarxes socials.

Una antiga barcassa com a escenari 
del Parc Fluvial del Delta

Les obres s’han iniciat amb una acció simbòlica: el soterrament par-
cial d’una de les barcasses que unia Deltebre i Sant Jaume d’Enveja. 
De fet, una vegada finalitzats els treballs d’adequació corresponents, 
la barcassa esdevindrà un element clau com a escenari per a espec-
tacles o esdeveniments que tinguin lloc al Parc Fluvial del Delta. 

La barcassa anirà acompanyada d’un plafó on s’explicarà la seva his-
tòria, ja que, segons explicava Soler: “Les barcasses són història del 
nostre municipi i, per aquest motiu, volem patrimonialitzar la barcas-
sa i que la seva memòria pugui perdurar al costat del riu, esdevenint 
una part essencial del projecte del Parc Fluvial del Delta”.

“El Parc Fluvial del Delta és un pas més en 
la transformació de la façana fluvial de Deltebre. 
Volem que l’entorn del pont Lo Passador esdevingui 
un espai de projecció turística, cultural i de lleure.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre
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Deltebre comptarà amb 
un nou espai d’exposicions 
per projectar la cultura i 
els artistes locals
El passat mes de novembre, s’iniciaven els treballs d’adequació de la 
nova sala d’exposicions de Deltebre, finalitzant, així, el Centre Cultural 
del Delta. L’espai, amb més de 400 metres quadrats repartits en dues 
plantes, està destinat a projectar la cultura i els artistes del municipi.

Les obres de la primera fase se centraran en l’adequació de l’espai, 
un treball que finalitzaria durant els primers mesos del 2020, segons 
les previsions. Posteriorment, s’equiparà l’espai expositiu amb el ma-
terial necessari per poder donar cabuda a les diferents exposicions.

Unes obres gairebé sufragades 
íntegrament per la Generalitat

El cost de les obres se situa al voltant dels 150.000 € i està gairebé 
sufragat en la seva totalitat pel departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya a partir de les gestions del govern municipal. 
Segons Soler: “L’important no només és fer, sinó també trobar els 
recursos econòmics per fer-ho de manera que les obres suposin el 
menor impacte possible en l’economia dels veïns i veïnes de Delte-
bre, i en la hisenda municipal”.

Procés de participació ciutadana per triar 
el nom del centre

El nom de l’espai d’exposicions sorgirà a partir d’un procés de parti-
cipació ciutadana que començarà aviat amb una primera consulta a 
artistes locals i entitats culturals del municipi. Posteriorment, s’obrirà 
el procés de votació a tota la ciutadania de Deltebre.

La regidora de Foment Cultural, Igualtat i Gènere, Anna Giménez, 
detallava que “Deltebre és un municipi amb una àmplia activitat cul-
tural i artística i, des del govern municipal, volem donar visibilitat als 
nostres artistes mitjançant un espai d’exposicions que posi en valor 
el seu treball i l’essència de la nostra cultura”. En aquest sentit, la 
sala d’exposicions complementarà el Centre Cultural del Delta, un 
espai que ara inclou la Biblioteca del Delta de l’Ebre i la Plaça Marina 
Oriol, transformant “aquest equipament en un espai de foment de la 
cohesió social i de projecció del futur”, tal com remarcava Soler.

Més de 180 famílies 
del municipi es beneficien 
dels ajuts socials de
l’Ajuntament de Deltebre
A punt de finalitzar l’any, l’equip de govern de l’Ajuntament de Delte-
bre ha presentat les dades de valoració de la prestació dels ajuts que 
posa a disposició de la ciutadania amb menys recursos i que com-
plementen als que ha de prestar el Consell Comarcal del Baix Ebre. 
En total, durant el 2019, s’han adjudicat 181 ajuts a les famílies del 
municipi amb un import que supera els 36.900 €.

Sobre aquests ajuts, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha recordat 
que des del consistori volen continuar fomentant la justícia social: 
“les polítiques socials són un dels eixos principals del govern munici-
pal i, per aquest motiu, any rere any reforcem i consolidem les acci-
ons que tenen com a objectiu el foment de la justícia social mitjançant 
la premissa de qui menys pugui, menys pagui”.

Les ajudes, que s’atorguen mitjançant informes específics dels pro-
fessionals tècnics dels serveis socials, es divideixen en diferents ti-
pologies. D’una banda, les bonificacions als tributs socials, les quals 
han beneficiat a 155 nuclis familiars, fan referència a les ajudes que 
des de l’Ajuntament de Deltebre es posen a disposició per fer front 
al pagament dels tributs locals, les activitats extraescolars, l’escola 
bressol i al pagament de les contribucions especials.

D’altra banda, el consistori també facilita a les famílies els ajuts d’ur-
gència social, que enguany han beneficiat a 26 famílies del municipi. 
En aquest cas, aquestes ajudes es presten per a accions puntuals, 
com ara el pagament d’un rebut del lloguer, de la llum, de l’aigua, 
ulleres, tractaments dentals, etc. El termini de sol·licitud d’aquest ajut 
romandrà obert fins al 31 de desembre de 2019.

 “Malgrat que és el Consell Comarcal del Baix Ebre 
qui té les competències i l’obligació de donar 
cobertura als municipis de menys de 20.000 habitants, 
com és el cas de Deltebre, des del govern municipal 
som conscients que hem d’estar al costat de la gent 
que més ho necessita.”

Lluïsa Ventura,
Regidora de Servei 
a les Persones i Protocol
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L’Ajuntament de Deltebre 
seguirà enfortint la 
transparència en la contractació 
i el suport a les famílies que 
més ho necessiten

Actualització del reglament de contractació
Un dels altres punts destacats del plenari, ha estat l’aprovació de l’ac-
tualització del RELDE, el qual vetlla per oferir igualtat d’oportunitats en 
la contractació a les empreses locals i fomentar la diversificació de les 
empreses que treballen per al consistori. Entre els canvis més relle-
vants del nou reglament, a partir d’ara, el consistori haurà de demanar 
un mínim de cinc pressupostos (en lloc de tres, com es feia fins ara) 
per a contractacions menors. I per tal de garantir l’equilibri en la con-
tractació i la diversificació de les empreses contractades, s’establirà un 
sistema que eviti la contractació repetida de les mateixes empreses, 
sempre sota criteris d’eficiència econòmica.

D’altra banda, s’ha aprovat l’actualització del Reglament de Mitjans de 
Comunicació amb la finalitat d’enfortir la pluralitat i la participació dels 
grups municipals i de les regidories als mitjans de comunicació locals, a 
la web i als comptes de les xarxes socials de l’Ajuntament de Deltebre. 
També es van aprovar les bases d’incentius econòmics i ocupacionals.

Aprovació de diferents mocions
Altres de les propostes aprovades al plenari van ser la moció per 
exigir la implementació del Centre de Salut del Delta, la moció per 
a l’eliminació de la taxa rosa i per a la bonificació de productes 
d’higiene femenina, i la moció per a la creació d’una línia d’ajuts 
específics per als municipis amb les rendes més baixes.

En el plenari del mes de desembre, el govern municipal ha aprovat la 
modificació del Reglament d’Empreses Licitadores de Deltebre (REL-
DE) i les bases dels ajuts socials, les quals inclouen novetats, com són 
les bonificacions econòmiques a la tarifa del Centre Esportiu del Delta 
i la taxa de conservació i neteja del cementiri municipal.

Així, durant el 2020 l’Ajuntament de Deltebre continuarà posant a dis-
posició de la ciutadania els ajuts d’urgència social (que enguany enca-
ra es poden sol·licitar fins al 31 de desembre) i les bonificacions als tri-
buts locals, que inclouen les activitats extraescolars, l’escola bressol, 
el pagament de contribucions especials i, com a novetats, l’abonament 
del Centre Esportiu del Delta, per garantir l’accés de tothom a l’equi-
pament municipal, i la taxa de conservació i neteja del cementiri urbà. 

Deltebre es projecta a través 
de la gastronomia i del 
motor amb les noves 
edicions de Volta i Tapa’t, 
les Jornades Gastronòmiques 
de l’Arròs i Deltebre Motor

Volta i Tapa’t es consolida com la ruta 
de tapes de Deltebre
Amb la seva tercera edició, que va tenir lloc del 25 d’octubre al 10 de 
novembre, Volta i Tapa’t passa a ser un dels eixos clau de la proposta 
gastronòmica de Deltebre, la qual busca potenciar la cuina i els produc-
tes locals al mateix temps que complementa les diferents jornades gas-
tronòmiques que el municipi acull al llarg de l’any. En aquesta tercera 
edició, es van poder degustar fins a catorze tapes, totes elles apadrina-
des per una de les grans promeses del territori, el xef Rafel Muria.

Les Jornades Gastronòmiques de l’Ànec 
tanquen el cicle de gastronomia 2019
D’altra banda, del 22 de novembre al 8 de desembre, tenien lloc a 
Deltebre les Jornades Gastronòmiques de l’Ànec. Durant poc més de 
dues setmanes, un total de tretze restaurants han participat amb ela-
borats menús on el producte estrella ha estat l’ànec del Delta.

Després de les jornades del musclo, de la tellerina i de l’arròs, així 
com Mescla i Volta i Tapa’t, les Jornades Gastronòmiques de l’Ànec 
donaven el punt final al cicle de gastronomia 2019 de Deltebre, una 
iniciativa promoguda des del consistori durant els darrers sis anys amb 
l’objectiu de dinamitzar el producte local i de qualitat alhora que s’im-
pulsa l’economia. 

Deltebre Motor celebra la seva 
tercera edició
Del 22 al 24 de novembre, a Deltebre s’hi va poder gaudir d’un cap de 
setmana dedicat als amants del motor amb diferents activitats per a 
tots els públics i amb exposicions de vehicles a la Plaça Vint de Maig. 
Deltebre Motor, forma part de les iniciatives impulsades per l’Ajunta-
ment de Deltebre que “permeten projectar la nostra marca”, destacava 
el tinent d’alcaldia de #DeltebreProjecció, Carlos Serra.
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Deltebre posa en funcionament 
l’embarcador David Casanova
Arques
Amb una demostració d’esports nàutics, el passat 20 d’octubre, es 
posava en funcionament el nou embarcador fluvial de Deltebre, situat 
sota els baixos del pont Lo Passador. La instal·lació, que té una longi-
tud de 60 metres de llargada, pot donar cabuda fins a 20 embarcaci-
ons. El preu de l’execució de l’obra ha estat de 151.163 €, dels quals 
el Grup d’Acció Local Mar de l’Ebre ha subvencionat 126.000 €.

Un punt de referència i de dinamització 
econòmica

L’objectiu de l’embarcador se centra a ser “en primer lloc, un punt de 
referència per a les embarcacions que naveguen pel riu Ebre i, en se-
gon lloc, un punt de dinamització de l’economia del municipi”, tal com 
explicava l’Alcalde de Deltebre. L’obra forma part de l’eix central del 
Delta, un projecte dissenyat per projectar la façana fluvial de Deltebre 
i que també inclou el Centre Fluvial del Delta (inaugurat fa poc més 
d’un any) i el Parc Fluvial del Delta (amb les obres de la primera fase 
en marxa).

El nom és un homenatge a David Casanova 
Arques

El nom de l’embarcador ret homenatge a David Casanova Arques, fill 
del municipi de Deltebre que va perdre la vida el 20 d’agost del 2017 al 
riu Ebre, en el marc de les Festes Majors del municipi.

Deltebre, capital catalana 
de l’ecoturisme amb
el II Fòrum d’Ecoturisme, 
Natura i Sostenibilitat 
El 23 i 24 d’octubre, el Centre Fluvial del Delta acollia la segona edició 
del Fòrum d’Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat, trobada líder del sector 
de l’ecoturisme a Catalunya que organitza la Generalitat de Catalunya 
i que ha comptat amb la col·laboració directa de l’Ajuntament de Del-
tebre.

Punt de trobada de més de 200 
professionals de l’ecoturisme

Durant dos dies, Deltebre i les Terres de l’Ebre esdevingueren el punt 
de trobada de més de 200 professionals vinculats al sector de l’eco-
turisme amb l’objectiu de trobar propostes que permetin, tant als terri-
toris com a les empreses lligades al sector, un ecoturisme de qualitat 
durant tot l’any, remarcant el valor de la natura i creant productes dife-
renciats per a cada temporada.

L’obertura del Fòrum ENS 2019 va comptar amb la participació de 
l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, qui va destacar la tasca realitzada en 
matèria de turisme al municipi durant els darrers anys i en projecció de 
futur: “Durant tots aquests anys, a Deltebre hem treballat per enfortir 
el sector turístic del municipi i aquest fòrum és una oportunitat més per 
seguir cercant punts de trobada i sinergies, entre l’administració i el 
sector privat, que permetin avançar en aquesta línia i seguir posant en 
valor l’entorn natural del Delta de l’Ebre”.

Ponents de referència a escala nacional i 
internacional

A la trobada hi van participar més de 30 ponents, referents nacionals i 
internacionals, entre els quals destaquen Francesc Mauri, meteoròleg 
i presentador de TV3 i de Catalunya Ràdio, i Héctor Ceballos-Las-
curáin, considerat pare del terme “ecoturisme” i creador, fa 25 anys, 
del primer Pla Mestre d’Ecoturisme al Delta de l’Ebre.

Sota el lema “Ecoturisme tot l’any”, la segona edició d’aquesta cita 
estratègica biennal va comptar amb un programa molt complet que 
incloïa ponències, taules rodones, sessions participatives de treball, 
una àgora de projectes i diferents activitats de descoberta del Delta, 
com ara una ruta en caiac i observació d’aus.
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L’Escola Municipal de Música 
“l’Espiga d’Or” inicia el curs 
amb més de 75 alumnes
El curs 2019-2020 és el segon que realitza l’Escola Municipal de Músi-
ca “l’Espiga d’Or” amb gestió directa per part de l’entitat. A hores d’ara, 
el curs compta amb més de 75 alumnes matriculats i distribuïts en di-
ferents cursos que s’estructuren segons quatre eixos: llenguatge mu-
sical i solfeig, coral, classes individuals dels instruments i agrupacions.

Es formalitza el conveni de col·laboració 
entre l’entitat i el consistori
El passat mes d’octubre, l’Alcalde de Deltebre, juntament amb el tinent 
d’alcaldia de #DeltebreProjecció, Carlos Serra, i la regidora d’Equipa-
ments i Actes, Carme Franch, visitava el centre amb motiu de l’inici del 
nou curs escolar. Així mateix, la visita també va servir per formalitzar 
el conveni de col·laboració amb l’entitat Espiga d’Or, tant pel que fa a 
la gestió pròpia de l’escola com a la cobertura de les actuacions que 
l’entitat realitza al municipi al llarg de l’any.

Per poder assolir aquesta doble funció, l’entitat rebrà més de 40.000 €, 
una quantitat que inclou la subvenció rebuda per part de la Diputació 
de Tarragona i la prevista per part del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
“Que Deltebre disposi d’una escola municipal de música de primer 
nivell permet, d’una banda, generar valor afegit a l’alumnat i, d’altra 
banda, enfortir i impulsar la cultura al nostre municipi a través de l’en-
senyament musical”, destacava Soler.

DeltaPolet Natura i Sabers, 
premi europeu per la seva 
contribució a la conservació
El passat 2 de desembre, l’empresa deltebrenca, DeltaPolet Natura i 
Sabers va rebre el premi EUROPARC Star Awards 2019 en la catego-
ria “Contribució a la Conservació”. El premi va ser un dels cinc guar-
dons entregats per la Federació EUROPARC en l’acte Charter Award 
Ceremony 2019, celebrat a Brussel·les.

Amb el premi, la Federació EUROPARC ha reconegut a DeltaPolet 
la seva filosofia i trajectòria empresarial, centrada en el respecte i co-
neixement de la natura i de les tradicionals locals, la sostenibilitat i la 
preservació del patrimoni natural i social. Així mateix, el premi reconeix 
la tasca de la companyia a l’hora de desenvolupar-se empresarialment 
de manera que obtenen i processen recursos sense utilitzar maquinà-
ria ni productes químics.

L’empresa familiar DeltaPolet s’ha dedicat, des dels seus inicis, a la 
recuperació i divulgació de les tradicions i costums del Delta de l’Ebre. 
En aquesta línia, va contribuir activament a la creació del Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre, i va ser una de les primeres empreses que la 
Carta Europea de Turisme Sostenible va certificar a Espanya com a 
modèliques per la seva creació de productes turístics sostenibles, pro-
moció dels productes locals i protecció del medi ambient i de la cultura 
tradicional.

Ara, com a guanyador d’una de les cinc categories dels premis, Delta-
Polet opta a participar com a representant del Parc Natural del Delta 
de l’Ebre en la Conferència EUROPARC 2020, la qual tindrà lloc a 
finals d’octubre de 2020 a Àustria. La selecció del guanyador serà el 
resultat d’una votació pública que finalitzarà el pròxim 31 de gener i en 
la qual es pot participar a través de la web d’EUROPARC (www.poll.
app.do/europarc-star-awards).

“Estem molt sorpresos. No m’esperava que donessin 
tanta importància al que fem aquí baix.”

Josep Bertomeu, “Polet”,
Fundador i responsable de 
DeltaPolet Natura i Sabers

ACCIÓ COMERCIAL
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Deltebre contribueix a la 
disminució del plàstic d’un 
sol ús amb l’entrega de 
bosses reutilitzables

L’Ajuntament de Deltebre i UTE Deltebre (integrada per Innovia Copta-
lia i Fornós Contenidors) han repartit, casa a casa, entre la ciutadania de 
Deltebre al voltant de 5.000 bosses reutilitzables amb l’objectiu de reduir 
progressivament la utilització de les bosses de plàstic al municipi. Aques-
ta és una més de les campanyes que es realitzaran durant els pròxims 
mesos a Deltebre per al foment de la corresponsabilitat en la lluita contra 
el canvi climàtic.

En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha detallat que estan 
“treballant per contribuir a l’ús d’energies renovables, el foment del reci-
clatge, la disminució de la contaminació i evitar l’ús del plàstic d’un sol ús”. 
De fet, per primera vegada, Deltebre disposa d’una regidoria destinada 
a les polítiques ambientals, la qual, durant el pròxim any i aprofitant la 
cimera contra el canvi climàtic, se centrarà a estudiar i aplicar les accions 
corresponents per contribuir a la neutralització de l’emergència climàtica.

Bonificació de l’impost de circulació
i de l’IBI
Recentment, des del govern municipal, s’ha aprovat una bonificació 
del 100% de l’impost de circulació als vehicles elèctrics, i del 50% per 
als vehicles híbrids. En la mateixa línia, també s’ha bonificat l’IBI en 
un 25% a les famílies i empreses que instal·len plaques fotovoltaiques 
destinades a l’autoconsum.

Canvi d’enllumenat a LED 
en equipaments públics
A principis de desembre, van finalitzar els treballs de canvi d’enllume-
nat a LED de l’edifici de l’Ajuntament de Deltebre. Aquesta mesura, 
subvencionada per la Diputació de Tarragona, suposarà un estalvi eco-
nòmic de més de 12.000 € durant els següents sis anys.

Pel que fa a la resta d’equipaments municipals, està previst dur 
a terme la mateixa actuació de forma progressiva. Com a exem-
ple d’aposta per l’energia verda, el consistori està analitzant la 
instal·lació de plaques d’autoconsum al Centre Esportiu del Delta 
per complementar la caldera de biomassa existent.

Dics intel·ligents per a la preservació 
del Delta
Conjuntament amb el departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Ajuntament de Deltebre està cercant el finan-
çament amb fons europeus per executar la prova pilot dels dics intel·li-
gents i inflables per a la preservació de la costa de Deltebre.

 “Des del govern estem promovent i analitzant
la implantació de mesures d’estalvi energètic
i d’eficiència en les nostres instal·lacions.”

Joan Lucas,
Regidor d’Imatge de Poble, 
Polítiques Ambientals 
i Platges

Per altra banda, el passat 18 de desembre, la comissió del Ministeri 
per a la Transició Ecològica, presidida per la ministra Teresa Ribera, va 
rebre una representació de la Taula del Consens pel Delta, integrada 
pels alcaldes de Deltebre, Lluís Soler; d’Amposta, Adam Tomàs, i de 
Sant Jaume d’Enveja, Joan Castor Gonell, així com pels presidents 
de les comunitats de regants de la Dreta, Manel Ferré, i de l’Esquer-
ra de l’Ebre, Javier Casanova. A la reunió, els representants ebrencs 
van presentar el Pla Delta per emprendre mesures urgents contra la 
regressió del Delta, a més de sol·licitar una partida pressupostària de 
6 M€ per al pressupost del 2020 per iniciar les primeres actuacions.

#DELTEBRERECICLA
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Influencers del terreno
ELS PROTAGONISTES

Quan i com et vas adonar que eres influencer?
Sincerament, mai m’he considerat influencer. El que faig diàriament 
és compartir amb tota aquesta gent que em segueix el meu dia a dia, 
exposant el que faig en qualsevol moment. Però, no descarto poder-ho 
ser en un futur, m’agraden els reptes.

Què és el que més t’agrada de ser influencer?
El que més m’agrada és tota aquella gent que he pogut conèixer pel 
simple fet de fer pública la meva vida. També el fet d’alegrar els dies a 
molta gent que em segueix. Jo em defineixo com a espontani, natural 
i exòtic.

Quin és l’objectiu de les teves publicacions?
No tinc un objectiu específic, simplement fer passar una bona estona 
i fer partícips indirectament de la meva vida a tots els que m’estimen i 
em segueixen.

Com són els teus seguidors? Recordes algun comentari 
en particular?
Els meus seguidors els dic que són també “Oficials”. Són gent que 
en tot moment respecta el que comparteixo i em donen ànims i ga-
nes de què faigue més coses. La cosa més bonica que m’han dit a 
la meva vida, és quan una noia em va volguer venir a veure per dir-
me que la vaig ajudar a passar una depressió. Veure que serveixes 
com a eina d’ajuda i superació és la cosa més gran que em poden 
donar.

Algun projecte nou que ens puguis avançar?
Soc molt actiu, i m’agrada portar al meu abast moltíssimes coses. Però 
pel que fa al tema de la part meva “d’influencer”, el primer que vull fer 
és entrar al reality de Gran Hermano. Sé que ho aconseguiré.

Has estudiat Educació Infantil i Pedagogia. Quina és la teva meta 
a llarg termini?
Ja soc educador infantil i pedagog. Però mentre estigui treballant de 
professor, continuaré estudiant en les meves hores lliures Psicologia i 
també algun màster o postgrau més.

Aleix Casanova Franch
 ESPONTANI   NATURAL   EXÒTIC

@aleixcasanova.oficial | 3.610 seguidors

“Qualsevol persona pot ser i 
és influencer de la seva vida, tingui
la professió que tingui.”

Quan i com et vas adonar que eres influencer?
No sé ben bé quan va ser, però vaig veure que allò significava algo més 
i que anava més enllà de penjar vídeos perquè la gent no només em 
deien que els miraven perquè sí, sinó perquè els alegrava el dia, els eva-
dia de problemes… Va ser en aquest moment quan vaig veure que d’al-
guna manera estava aportant el meu granet d’arena dins d’aquest món.

Què és el que més t’agrada de ser influencer?
Pos això mateix, fer el que més m’agrada. Però sobretot viure experi-
ències tan boniques i enriquidores com fer aquesta entrevista o les que 
he fet a la tele i a revistes, participar en diferents projectes, donar tallers 
i, sobretot, tenir l’oportunitat de conèixer les persones que formen part 
de la familieta mayoletera.

Quin és l’objectiu de les teves publicacions?
Sobretot treure un somriure a la gent que hi ha darrere de la pantalla, 
això lo primer i, després, ajudar a través dels meus consells i vivències 
a la gent, però tot sempre des d’un punt de vista molt positiu i alegre.

Com són els teus seguidors? Recordes algun comentari en particular?
Les mayoleteres i los mayoleteros són com una familieta per a mi i així 
els vaig batejar. Una sort molt gran he fet tenint aquesta qualitat de 
seguidores i seguidors, sou únics. Me quedo en dos comentaris. Me 
quedo en lo carinyo que tenen quan em troben pel carrer i em diuen 
que “no amolle mai de fer vídeos”. I quan m’ha passat algo important 
i s’han bolcat a enviar-me molts missatges transmetent-me els seus 
bons desitjos i felicitacions. Aquests tipus de comentaris valen or.

Algun projecte nou que ens puguis avançar?
Pos YouTube, que sempre es queda allí com una assignatura pendent. 
A part de què potser em veieu per les vostres televisions. Però com 
diuen al meu poble “no digues blat fins que estigue al sac i ben lligat”. 

Estàs estudiant Organització d’Esdeveniments. Quina és la teva 
meta a llarg termini?
M’agradaria molt poder tenir una empresa d’organització de tot tipus 
d’esdeveniments. Poder organitzar bodes, un somni.

Paula Mayoles, “Mayoletes”
 NATURAL   SENSE FILTRES

@mayoletes | 5.000 seguidors

“Fer de les petites coses moments
de felicitat i poder-ho transmetre 
a la gent, és una cosa molt bonica.”
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ADAS Deltebre celebra 
el seu 10è aniversari amb
un homenatge a les 
associacions de dones 
del municipi

TEIXIT ASSOCIATIU

Amb el lema “Les dones mereixen un homenatge”, el passat 9 de no-
vembre, l’Associació de Dones Agents de Salut (ADAS) de Deltebre 
commemorava el seu desè aniversari amb la festa d’Homenatge a la 
Vida de les Dones Silenciades del Delta. La celebració va tenir lloc al 
Centre Fluvial del Delta, als baixos del pont Lo Passador, en un acte 
multitudinari que va comptar amb l’actuació del Cor LaBinota.

En el marc de l’aniversari, i després de deu anys homenatjant i donant 
visibilitat a diferents col·lectius de dones, ADAS va guardonar l’Associ-
ació de Dones de Deltebre, l’Associació de Dones de La Cava i el col-
lectiu feminista F de Figa amb l’objectiu de reconèixer el seu treball de 
sensibilització a favor de la igualtat i la promoció de la dona de forma 
continuada. “És un orgull que es valori el treball que fem i, encara més 
que sigui una altra associació de dones qui t’homenatja”, explicava la 
presidenta de l’Associació de Dones de La Cava, Mina Fornós.

Durant l’acte de celebració, es va fer entrega del premi ADAS Jove, 
adreçat als alumnes d’educació secundària i que concursaven amb 
l’elaboració de clipmetratges, i el premi ADAS de Sucre, en el qual 
participen alumnes de sisè de primària que, enguany, han hagut de fer 
una redacció sobre una dona de la família.

30è aniversari del Festival
de Patinatge Artístic 
del Club Patí Deltebre 
en honor a dones que van 
canviar el món
El Club Patí Deltebre ha celebrat enguany els 30 anys del seu Festival 
de Patinatge Artístic amb un acte en homenatge a dones referents de 
la història. El festival es va realitzar al pavelló Andrés Ferri del Centre 
Esportiu del Delta, la nit del dissabte 7 de setembre.

Com és habitual, cada any el Club Patí Deltebre tria un tema per al 
festival. Enguany, els diferents grups del club van representar el paper 
de la dona en el món de la ciència, les arts i la cultura, la moda, la 
música… amb actuacions en honor a la pintora mexicana, Frida Kahlo; 
la modista francesa, Coco Chanel; la científica polonesa, Marie Curie; 
les primeres dones astronautes, Valentina Tereshkova (Rússia) i Sally 
Ride (Estats Units), i la cantant nord-americana, Madonna.

Amb motiu del 30è aniversari del Festival de Patinatge Artístic, el Club 
Patí Deltebre també va fer un reconeixement a totes les patinadores 
i patinadors que han passat pel club al llarg d’aquestes tres dècades. 
Per a tal acció, es va fer una desfilada acompanyada d’una presenta-
ció audiovisual i, per la seva banda, el grup de veterans van fer una 
actuació de la cantant nord-americana, Tina Turner. Com a part de les 
distincions, el club va fer entrega d’un obsequi a antics membres de la 
junta amb l’objectiu de reconèixer el seu esforç i dedicació per tirar enda-
vant el projecte. A la vetllada hi van assistir els clubs convidats Club Patí 
l’Aldea, Club Patí el Perelló i Club Patí l’Ametlla de Mar.
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Tot i ser present a totes les taules, any rere any, i 
ser un dels productes estrella de Nadal, segurament, 
el seu origen és desconegut per a moltes persones. 
Doncs bé, malgrat no haver-hi consens sobre el seu 
origen, us en fem una aproximació. Segons alguns 
historiadors, a l’antiga Grècia, els atletes menjaven 
un aliment altament nutritiu semblant al torró (a base 
de mel, ametlles i altres fruites seques) abans de 
participar en les olimpíades. Altres fonts creuen que 
es tracta d’un dolç d’origen àrab, i hi ha dades histò-
riques que indiquen que el torró ja existia a la vila de 
Sexona (actual Xixona) al segle XVI.

 ORIGEN

Ara ve Nadal, 
menjarem torrons!

2x1: un clàssic d’ametlles 
i un d’exòtic amb ametlles, quicos
i xocolata

500 g d’ametlles 
pelades i torrades

1  En una cassola i a foc mitjà, abocar la mel. Quan quedi una mena de caramel, 
afegir-hi, a poc a poc, el sucre.

2  Separar les clares i els rovells de l’ou. Batre les clares a punt de neu, afegir-ho a la 
barreja de mel i sucre, agregar la ratlladura de la llimona i remenar fins que les clares 
es daurin.

3  Afegir les ametlles i remenar fins que quedi tot ben integrat.

La recepta clàssica acabaria aquí, de manera que només caldria abocar la pasta als 
motlles i deixar refredar fins que agafi la forma. Per als més arriscats, continuem.

4 Desfer la xocolata al bany maria, afegir la mantega i remoure fins que quedi una 
crema fina i homogènia.

5 Trossejar una mica els quicos i afegir-los a la crema de xocolata.

6 Abocar la preparació de xocolata i quicos en un motlle i, per damunt, abocar la pre-
paració prèvia d’ametlles. Deixar refredar fins que s’endureixi.

Bon profit!

 LA RECEPTA

 INGREDIENTS

 PREPARACIÓ

500 g de sucre

PROPIETATS NUTRICIONALS

40 g de mantega1 kg de mel

Cal destacar les propietats beneficioses per a la salut 
cardiovascular que proporcionen les fruites seques. 
De totes maneres, el torró s’ha de consumir amb mo-
deració, ja que els seus components principals són 
els hidrats de carboni i els greixos.

200 g de xocolata de cobertura 

2 ous 1 llimona

30 g de quicos
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PARTICIPACIÓ POLÍTICA

 Enlairem Deltebre

1955 gràcies!
ERC Deltebre

EL DESAIGÜE EN 60 SEGONS

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

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

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

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

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

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

 L’ENTREVISTA

 TEMA DESTACAT

ELS PROTAGONISTES

TEIXIT ASSOCIATIU

#DELTEBRERECICLA

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

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

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

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

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

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

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

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




