
 

 

 

 

  
  

MOCIO D’ERC-MD PER DIGNIFICAR ELS HOMES I DONES QUE VAN FER 
POSSIBLE LA SEGREGACIÓ DEL MUNICIPI DE DELTEBRE DE TORTOSA 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el regidor del grup 

municipal d’ERC-MD Sr. Joan Alginet Aliau, procedeix a la lectura de la moció 

següent: 

“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-Més Deltebre a l’ajuntament de Deltebre 
en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Deltebre es constituí el 20 de maig de 1977 en segregar-se les pedanies de 
Jesús i Maria i La Cava del municipi de Tortosa. Una lluita que va iniciar-se als 
anys trenta del segle XX i en la qual es van implicar generacions de caveros i 
partidalencs. Una feina ingent, que va comportar esdevenir un municipi 
independent i que malgrat les dificultats, amb el pas dels anys ha vist més que 
justificada aquella legítima lluita. 
 
Durant aquests quaranta anys, els diversos consistoris de l’Ajuntament de 
Deltebre han organitzat esdeveniments de reconeixement als membres de la 
junta de segregació i col·laboradors que ho van fer possible. Concretament, 
l’any 2002 es va celebrar els 25è aniversari de la segregació del municipi de 
Deltebre amb un acte institucional al ja desaparegut Centre Cívic i que va 
comportar també una exposició fotogràfica i una edició especial del butlletí 
d’informació municipal Desaigüe. O més recentment, l’any 2012 en motiu dels 
35 anys d’aquesta efemèride i que va comportar col.locar al saló de plens les 
fotos dels alcaldes i alcaldessa des del restabliment de la democràcia a 
Deltebre. L’any 2017 en el marc de la recuperació de la Delta Fira al govern de 
l’Ajuntament de Deltebre va editar un vídeo commemoratiu amb la participació 
dels membres de la junta de segregació i els alcaldes i la alcaldessa des del 
restabliment de la democràcia de Deltebre. 
 
Degut a que cal preservar l’obra d’aquelles dones i homes en la memòria 
institucional i col.lectiva del nostre poble, especialment a les noves generacions 
que no van viure aquell moment històric, amb el pretext més vigent que mai de 
les lluites per disposar d’autonomia, llibertat i identitat pròpia, el grup municipal 
d’ERC-Més Deltebre proposa al ple l’adopció dels següents,  
 
ACORDS 
 
Primer.- Assumir el compromís de que el proper espai municipal d’importància 
estratègica pel municipi com ha de ser l’arranjament de la Plaça 20 de Maig, 
tingui un monòlit en homenatge a la “Junta de Segregació”, amb una placa amb 
els seus respectius noms. 
 



 

 

Segon.-  Batejar la rotonda existent a l’Avinguda Robert Graupera i Carrer 1 
d’Octubre, com “Rotonda Junta de Segregació de Deltebre” i instal.lar una 
placa amb els seus respectius noms. 
 
Tercer.- Instal.lar de nou al saló de plens de l’Ajuntament de Deltebre els 
retrats dels alcaldes i alcaldessa des del restabliment de la democràcia, 
incloent l’alcalde Manuel Fresquet Esteban. 
 
Quart.- Notificar el present acord als alcaldes i alcaldessa de la democràcia a 
Deltebre, a la família de l’alcalde Manuel Fresquet Esteban i als membres de la 
Junta de Segregació o en el seu cas a les seves respectives famílies. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 
 
Deltebre, octubre de 2019 
 
Sgt.: Joan Alginet Aliau.- Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-Més Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà en contra de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta NO quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots en contra 
de Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos 
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-
Junts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts), i sis 
vots a favor de Joan Alginet Aliau (ERC-MD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-
MD-AM), Rafa Flores Andreu (ERC-MD-AM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-
MD-AM), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD-AM) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP). 
 
 

 

 


