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Segueix-nos! 

Els 365 dies de l’any
La remor de l’esperit nadalenc ressona amb força i impregna els carrers 
d’aquella tèbia sensació a nostàlgia que incrementa, de mica en mica, a 
mesura que s’aproxima el Nadal. Els 365 dies de l’any s’esfumen amb 
una rapidesa extrema, i sembla que el rellotge del temps s’accelera a 
mesura que anem avançant d’edat.

Parlant d’edat, Deltebre l’any vinent complirà 45 anys. En el cas de les 
persones, de ben segur que haureu sentit a dir que els 40 són els nous 
30. O que els 30 són els nous 20. Francament, tot i que no deixa de ser 
un consol estèril, l’edat depèn del tarannà i de la visió de cadascú, també 
de la salut i el dinamisme. I Deltebre, podríem afirmar, que arribarà als 45 
anys ple de salut i d’energia.

Si més no, així ho indica el pressupost aprovat en la sessió ple nària de no-
vembre i que projecta noves inversions que han de seguir complementant 
el camí de transformació del nostre municipi. Estem parlant, per exemple, 
de l’arranjament i urbanització de l’avinguda La Pau, que finalment veurà 
la llum l’any 2022. Però també del pla de pavimentació de carrers del 
municipi, o bé de l’inici de la construcció del Passeig del Carrilet amb el 
qual se soterrarà la primera fase del Préstamo i esdevindrà un nou punt 
de trobada i de cohesió.

La vida social, el dinamisme que dèiem abans, també és important a l’ho-
ra de mesurar l’edat. I en aquest cas, Deltebre afrontarà els seus 45 anys 
amb la recuperació de les esperades Festes Majors, amb el Carnaval per 
omplir de llum i color els carrers, amb DeltaFira i Mescla per projectar el 
bo i millor del nostre municipi, i també amb la resta d’activitats que durant 
aquests anys, a causa de la pandèmia, no s’han pogut realitzar de mane-
ra ordinària.

El pressupost 2022 ocupa una part de protagonisme d’aquesta edició del 
Desaigüe que teniu a les mans, però també una breu selecció de notícies 
i continguts que des de l’Ajuntament de Deltebre hem anat impulsant du-
rant aquests darrers mesos. Perquè, tot i que el rellotge del temps no té 
aturador, sempre és positiu parar, reflexionar i mirar què passa al nostre 
voltant.

Una abraçada, encara amb mascareta. I molt Bon Nadal a tothom!

Francesc Mateu i Sierra
Director del Desaigüe



Durant aquests darrers mesos, les obres no paren a Deltebre…
Realment, les obres a Deltebre no han parat durant aquests darrers 
mesos ni durant els anys anteriors, exceptuant l’etapa més agressiva 
de la COVID-19. Per això, sempre em fa gràcia quan l’oposició diu 
que només ens despertem abans de les eleccions. Per exemple, a 
hores d’ara, estem mobilitzant de manera directa i indirecta més de 
14.000.000 € d’inversions a Deltebre. Una xifra que no s’ha vist mai i 
que s’aconsegueix des del treball incansable i també des de les cons-
tants gestions per tal que les administracions superiors inverteixin en 
Deltebre i en els seus veïns i veïnes.

Ens pots donar algun exemple d’això?
Un i molts. La depuradora de Riumar, que té un cost de 7.000.000 €, 
l’està pagant íntegrament la Generalitat de Catalunya gràcies a les 
constants gestions del govern municipal. Però també ho podem exem-
plificar amb la llotja de peix al port de Deltebre, o les obres d’asfalt i les 
rotondes de la TV-3454, o el mateix POUM… Són moltes les accions 
que durant aquests anys han ajudat a transformar Deltebre i sense 
cap cost directe per als veïns i veïnes. Perquè al final, com sempre 
diem, l’important és fer però també trobar els recursos econòmics per 
fer-ho. I aquesta és la diferència, ja que, al final, gastar diners i deixar 
l’Ajuntament de Deltebre endeutat al màxim, com per exemple ens el 
vam trobar, això ho sap fer tothom.

Quin és l’endeutament que us vau trobar?
Quan vam entrar, ens vam trobar amb un deute superior als 9.000.000 €, 
amb un Pla d’Ajust Econòmic que s’allargarà fins al 2023 i amb els
impostos més elevats de la història de Deltebre. Ara, amb treball mol-
tes vegades silenciós, hem aconseguit reduir el deute a la meitat, hem
fet més inversions que mai i hem rebaixat impostos i taxes. Tot això és 
gestió, esforç i constància.
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Tinent d’alcaldia de #DeltebreTerritori

Una de les actuacions que més reclama la ciutadania és l’arranja-
ment de l’avinguda La Pau. Com està aquest projecte?
Aquest és un tema que ens preocupa i que ens ocupa, perquè ente-
nem l’avinguda La Pau com una artèria principal del municipi. La gent 
ja fa temps que ens diu que s’ha d’arreglar, i estem d’acord amb ells. 
Per això, sempre hem explicat que estàvem pendents de l’aprovació 
del POUM i també de cercar subvencions, ja que no és un projecte 
econòmic. Finalment, i una vegada aprovat el POUM i havent aconse-
guit l’ajuda d’administracions superiors, podem anunciar que el 2022 
serà l’any en què urbanitzarem i asfaltarem l’avinguda La Pau.

Quines són les obres que s’estan executant en aquests moments?
Actualment, estem treballant en la urbanització dels carrers Sant Fran-
cesc i Guifré el Pilós, la construcció del Centre Cultural del Barracot, 
l’adequació de l’entorn de les instal·lacions Josep Maria Torres, la ur-
banització de l’entorn del Centre Esportiu del Delta, la instal·lació de 
nous jocs infantils als parcs de Deltebre, l’arranjament del camí de Lle-
bret… A banda de les diferents actuacions que hem esmentat abans, 
com ara la depuradora de Riumar i també la llotja de peix.

En quins altres projectes esteu treballant ara mateix?
El soterrament del Préstamo és sense cap dubte el projecte al qual 
més hores estem dedicant. És una actuació que, d’una banda, té un 
cost econòmic molt i molt elevat i que, per una altra banda, té una gran 
complexitat tècnica. La nostra previsió és poder soterrar una primera 
part del Préstamo durant el pròxim any, i estem treballant moltíssim 
perquè això sigui així.

A banda, també estem planificant els següents treballs d’urbanització i 
asfalt de diferents carrers del municipi. Un projecte que esperem tam-
bé poder anunciar aviat i que permetrà millorar la imatge de les vies 
públiques de Deltebre. Paral·lelament, cal esmentar que hi ha altres 
obres a licitació, com ara la millora dels serveis del carrer riu Ebre, la 
urbanització del carrer Riu Besòs o l’adjudicació del carrer Club Nàutic.

Francisco Castro

El 2022 serà l’any 
de l’avinguda La Pau”

L’ENTREVISTA
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També esteu treballant en la regularització i ampliació del Polígon 
Industrial… 
Així és. Aquest és un d’aquells projectes que fa anys i anys que està 
aturat a l’Ajuntament de Deltebre i que hem pogut desencallar després 
de moltes hores de feina i de gestions. Aquest novembre, per exemple, 
i després de 15 anys, es van iniciar les obres per urbanitzar la unitat 
d’actuació (UA3), per així legalitzar les activitats existents. Aquesta és 
una acció imprescindible per seguir avançant en l’ampliació del polí-
gon sense deixar sectors a mitges.

Així mateix, després de diverses reunions amb l’INCASÒL, organisme 
que s’encarrega de la redacció del projecte, licitació i posterior ges-
tió del sector, a hores d’ara podem anunciar que estem finalitzant la 
redacció del projecte UA1, el qual permetrà el polígon i donar cobertu-
ra a les peticions d’empreses que es volen instal·lar en aquest espai.

Aquestes darreres setmanes heu finalitzat els treballs d’instal·lació 
de les plaques solars en diferents equipaments…
Sí, últimament tothom parla de sostenibilitat i de medi ambient. Nosal-
tres en parlem, però també actuem. La instal·lació de més de 800 pla-
ques fotovoltaiques n’és un exemple clar, ja que ens permetrà reduir 
el cost de la tarifa pel subministrament elèctric i a la vegada reduir el 
consum d’emissions. Però un altre exemple el trobem en les campa-
nyes de sensibilització que estem duent a terme amb la redacció de 
l’Agenda d’Acció Climàtica de Deltebre o el canvi d’enllumenat a LED 
en diferents carrers.

S’han acabat d’instal·lar els jocs infantils als diferents parcs?
Durant el mes de novembre vam realitzar una inversió de més de 
200.000 € per millorar els parcs infantils de Deltebre. Aquesta és una 
actuació que ens ha permès renovar una trentena de jocs infantils, 
però també efectuar el tancament perimetral dels parcs que no dispo-
sen de tanca protectora, i la instal·lació de papereres i bancs.

Per acabar, el pressupost 2022 projecta una gran despesa en 
inversions en vies públiques…
L’any 2022, Deltebre farà 45 anys. I per això hem presentat uns pres-
supostos ambiciosos, que contemplen actuacions potents d’inversió, 
com ara el soterrament de la primera fase del Préstamo, l’avinguda 
La Pau o bé l’asfaltatge de diferents carrers del municipi. Com he dit 
abans, durant aquests anys, hem estat treballant per reduir l’endeu-
tament de l’Ajuntament de Deltebre i, gràcies a aquesta gestió, ara 
podrem efectuar inversions que són estructurals per a la millora del 
benestar de la nostra ciutadania.

“Últimament, tothom parla 
de sostenibilitat i de medi 
ambient. Nosaltres en parlem, 
però també actuem.”
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TEMA DESTACAT
Un nou temporal sacseja Deltebre i inunda 
habitatges, vies públiques i equipaments

23 de novembre. Primera hora del matí. Una pluja intensa acompanya-
da de pedra arriba a Deltebre. Més de 140 litres que superen la força i 
violència del temporal Glòria. Aquest podria ser un resum del temporal 
que va fer trontollar el nostre municipi la darrera setmana de novembre.

Les intenses pluges van provocar el desbordament del Préstamo, el de-
saigüe que recull les aigües pluvials del municipi. Aquest desbordament, 
sumat a la força de la pluja, va causar la inundació d’habitatges privats 
i hortes, així com de les vies públiques i camins rurals, equipaments i 
també d’alguns comerços.

Al Préstamo, un equip de voluntaris, la brigada municipal i la Comunitat 
de Regants van estar treballant per bombar l’aigua i reduir la inundació 
patida pels veïns i veïnes del voltant. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, 
va recordar la necessitat i la urgència que “les administracions compe-
tents facin cas de les reiterades demandes de l’Ajuntament de Delte-
bre per soterrar el Préstamo per evitar que aquests episodis d’aiguats 
i temporals afectin amb inundacions a molts veïns i veïnes”. Més enllà 
de les demandes constants, a finals d’estiu el consistori va presentar un 
projecte de fons europeus per transformar el desaigüe del Préstamo en 
el Passeig del Carrilet amb un carril bici i amb les corresponents millores 
hidràuliques per evitar les inundacions que pateix el municipi.

Aquestes inundacions també afecten equipaments essencials, com 
ara les escoles de primària. La zona infantil de l’Assumpció i de Sant 
Miquel, construïdes a quota zero, s’inunden després de cada temporal 
provocant, en el cas del primer equipament, la sortida de les aigües 
fecals. Des de l’Ajuntament de Deltebre, s’ha reclamat al Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que realitzi les accions de 
millora corresponents per evitar aquesta situació.

“És necessari i urgent que
 les administracions competents ens ajudin 
a soterrar el Préstamo per evitar les greus 
afectacions provocades pels aiguats 
als veïns i veïnes de Deltebre.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

Ajuts per a les afectacions del temporal

Des del govern municipal, s’ha impulsat una nova línia per donar su-
port a les famílies i comerços afectats pels temporals. D’una banda, els 
ajuts extraordinaris per pal·liar danys materials produïts en l’habitat-
ge habitual a conseqüència dels temporals. Aquests estan destinats a 
persones a les quals l’assegurança no els dona la cobertura necessà-
ria de forma expressa. De fet, aquesta modificació també s’incorpora a 
les bases d’ajuts de 2021, de manera que les famílies que compleixin 
els requisits podran sol·licitar l’ajut pel temporal del novembre.

D’altra banda, en el cas dels comerços, s’atorgarà un ajut lineal de 100 € 
per dia a conseqüència del tall de carrer provocat per aiguats.
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TEMA DESTACAT
L’arranjament de l’avinguda La Pau i l’inici 
del Passeig del Carrilet, els dos projectes estrella 
dels pressupostos 2022
Aprovat el pressupost per a l’exercici 2022, en el plenari de novem-
bre, amb els vots favo rables d’Enlairem Deltebre i els vots contraris 
d’ERC-Més Deltebre i PSC Deltebre. En total, es destinaran més de 
9.000.000 € a la millora i manteniment de la imatge de poble, sent el 
projecte de pressupost més elevat de la història de Deltebre.

Pavimentació dels carrers durant 
els següents tres anys

Entre aquestes actuacions destaquen l’arranjament de l’avinguda La 
Pau i la pavimentació de part dels carrers del municipi amb una inversió 
prevista de 3.800.000 €. A banda, cal apuntar l’inici de la construcció del 
Passeig del Carrilet, actuació d’1.750.000 € per al 2022, la qual compor-
tarà el soterrament de la primera fase del Préstamo entre el supermercat 
Maxi Dia i el Camp Nou, i que permetrà habilitar un carril bici, generar un 
nou tram urbà a la façana nord del municipi, millorar el sistema hidràulic 
i evitar inundacions.

Paral·lelament, es destinaran més de 700.000 € a l’arranjament de ca-
mins rurals, al procés de canvi d’enllumenat públic a LED, a completar 
els trams pendents del Passeig Fluvial, i a l’adequació de les voreres per 
eliminar les barreres arquitectòniques. Quant a equipaments, i després 
de les inversions efectuades durant els darrers anys, es recuperarà el 
bar del Centre Esportiu del Delta per seguir consolidant l’equipament 
com a espai de referència.

Més enllà de les inversions, en els pressupostos 2022 també tindran 
cabuda la reactivació i dinamització econòmica, les polítiques socials i la 
cohesió social. D’aquesta manera, i amb relació a les polítiques socials, 
aquesta dotació s’augmenta en un 6% respecte de l’any anterior i els 
ajuts es mantenen en imports superiors als d’abans de la COVID-19.

Congelació dels tributs municipals 

De la hisenda municipal destaca la reducció de l’endeutament dels 
9.393.948 € (del 2014) als 3.341.544 € (del tancament d’aquest any). 
Una reducció de més de la meitat que permet fer front a les actuacions 
abans detallades.

Joan Alginet | ERC-Més Deltebre 

“Entre altres motius, el grup d’ERC hem votat en contra 
de la proposta de pressupost perquè no s’hi incorporen 
la majoria de les 25 propostes que hem elaborat des 
d’ERC i, a la vegada, no compartim les prioritats esta-
blertes per l’equip de Govern en aquest pressupost.”

Aleix Ferré | PSC Deltebre

“El punt més alt de desacord en aquest pressupost 
és amb el fet que els veïns i veïnes hagin de pa-
gar contribucions especials, o altres qüestions com 
l’EuroDelta i el mal ús que algunes vegades es duu 
a terme.”

Les reaccions dels portaveus 

L’acció comercial i l’enfocament turístic, dues partides clau per a la re-
activació econòmica, segueixen consolidant-se en màxims històrics per 
continuar amb les diferents accions de promoció. D’altra banda, i amb 
l’esperança de recuperar certa normalitat, el pressupost inclou la recu-
peració d’activitats socials i culturals, com ara el Carnaval, DeltaFira, 
Mescla i el Triatló, entre d’altres.

El pressupost d’enguany contempla una amortització d’1.100.000 € 
dels préstecs sol·licitats entre el 2012 i 2013, quan el consistori no podia 
fer front al pagament dels seus proveïdors. Paral·lelament, també es 
contempla un préstec de 4.776.065 €, tot i que no es preveu executar-lo 
completament, per a les accions d’inversió d’arranjament i pavimentació 
dels carrers, així com 2.000.000 € provinents de subvencions.

“Durant aquests anys hem augmentat
 la inversió en equipaments i 
infraestructures, hem dotat el municipi 
de més i millors serveis, hem aplicat 
bonificacions i, fins i tot, en alguns casos, 
hem reduït taxes i impostos, i tot plegat 
rebaixant l’endeutament de l’Ajuntament 
de Deltebre.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre
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Pressupost 2022, el més elevat 
de la història de Deltebre

Es reforcen les inversions per seguir donant resposta 
als problemes estructurals del municipi

Es consoliden actuacions que impulsen les polítiques socials (que aug-
menten un 6% respecte del darrer any), la dinamització econòmica i la 
cohesió social. D’aquesta manera, els ajuts socials, incentius econò-
mics, EuroDelta, Carnaval, DeltaFira i Mescla, l’aposta pel sector tu-
rístic, Festes de l’Arròs, Deltebre Dansa, el Triatló… són accions que 
es veuen reflectides en aquest pressupost, així com la resta d’accions 
sectorials i de suport al teixit associatiu amb l’objectiu de recuperar la 
vida social als carrers del municipi.

Per una situació econòmica més sostenible 

 Amortització: 1.100.000 € dels préstecs sol·lici-
tats entre 2012 i 2013

 Reducció de l’endeutament: de 9.393.948 € 
el 2014 (83,20% de ràtio) a 3.341.544 € el 2021 
(28,32% de ràtio)

Es manté l’essència dels eixos 
i dels pilars anteriors

20.686.672 € 
(un 20% superior respecte de l’any anterior)

Arranjament
de l’avinguda 

La Pau

Completar trams
d’enllumenat pendent 

al Passeig Fluvial

Inici construcció
Passeig del 

Carrilet

Adequació
de voreres

Pavimentació 
de carrers

Canvi d’enllumenat
a LED

Arranjament de 
camins rurals

Recuperació del 
Bar del Centre 

Esportiu del Delta

Aposta per les 
polítiques 

socials, un 6% 
superior 

respecte de 
l’any anterior

Recuperació 
del Carnaval, 

DeltaFira, 
Mescla i Festes 

Majors
 (entre d’altres)

Consolidació 
de les partides 

d’Acció Comercial 
i Enfocament 

Turístic en 
màxims històrics
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ACTUALITAT
Nou cartipàs municipal per impulsar 
el tram final del mandat

“El nou cartipàs ha de donar un nou impuls 
després de dos anys de dificultats 
extraordinàries i sobrevingudes que han 
fet canviar l’ordre de prioritats de l’acció de 
govern, però sense canviar l’essència: continuar 
transformant el nostre municipi al costat 
de la nostra gent.”

Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

L’equip de govern de l’Ajuntament de Deltebre ha renovat el cartipàs per donar un 
nou impuls al darrer tram del mandat municipal. Mantenint l’estructura de les quatre 
àrees d’acció vigents, entre les novetats destaca el reforç d’algunes d’aquestes amb la 
creació de noves subàrees i regidories, com ara la subàrea #DeltebreSostenible o la 
regidoria d’Acció Intergeneracional i Comunitària.
 
Els diversos canvis en el cartipàs han de permetre encarar l’últim tram del mandat 
municipal amb l’objectiu de donar compliment al Pla de Govern i als compromisos ad-
quirits amb la ciutadania, afirmava l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, en la presentació 
del cartipàs.

Es reforça #DeltebreTerritori

Amb Francisco Castro com a tinent d’alcaldia es pretén desenvolupar el Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal (POUM), solidificar el compromís amb la defensa del territori 
i posar en relleu les problemàtiques del dia a dia. En aquest sentit, es crea la regidoria 
de Defensa del Territori, a càrrec d’Anna Giménez, i es crea la subàrea d’acció #Delte-
breSostenible, constituïda per Kilian Franch com a tinent d’alcaldia.

Per la seva banda, #DeltebreSostenible englobarà les 
regidories d’Imatge de Poble i de Polítiques Ambien-
tals i Platges, totes dues amb Kilian Franch; de Sector 
Primari, amb Robert Bertomeu, i d’Equipaments i Ac-
tes, amb Carme Franch.

Pocs canvis a l’àrea #DeltebreProjecció

Carlos Serra seguirà sent el tinent d’alcaldia d’aquesta 
àrea que ara incorporarà a Francisco Castro com a 
responsable de la cartera de Revalorització Econòmi-
ca amb l’objectiu de desenvolupar el Polígon Industrial 
i ampliar el port de Deltebre.
 
També en aquesta àrea, Ingrid Santiago substitueix a 
Lluïsa Ventura com a responsable de la regidoria d’In-
serció Laboral. Ventura, per la seva banda, mantindrà 
la gestió de Servei a les Persones alhora que esdevé 
la tinent d’alcaldia de #DeltebreEficient, assumint les 
regidories d’Hisenda, Gestió Interna i Protocol.
 

Nous membres a l’equip de govern

Després de la renúncia per motius professionals per 
part dels exregidors Elisabeth Tomàs i Joan Lucas, el 
nou cartipàs no només ha comptat amb la reincorpo-
ració de Kilian Franch al consistori, sinó que també 
inclou un nou fitxatge, Rosa Royo.
 
Royo estarà a càrrec de la nova regidoria d’Acció Inter-
generacional i Comunitària dins de l’àrea #DeltebreActiu, 
aglutinant les anteriors regidories d’Infància i Adolescèn-
cia, Joventut, Gent Gran i Multiculturalitat amb l’objectiu 
de dinamitzar les accions destinades a tots aquests col-
lectius. 
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ACTUALITAT
Els quintos i les quintes de 2002 i 2003 
celebren la seva gran nit

Finalment, i després de diferents intents fallits, els quintos i les quintes 
dels anys 2002 i 2003 van poder celebrar la seva gran nit vestits de 
luxe per a una desfilada molt esperada. La gala, que va tenir lloc el 
dissabte 27 de novembre al Centre Esportiu del Delta, va estar plena 
de gom a gom.

Malgrat que la celebració va estar condicionada per la COVID-19, es 
va poder viure una nit especial amb sorpreses i moments emotius tant 
per als quintos i les quintes com per al públic assistent. Com a novetat, 

Reina Infantil 2020: Jana Dura Grau I Fadrinet 2020: Eric Obiol Pujol I Reina de Deltebre 2020: Anna Fernández Ventura I 1a Dama Deltebre 2020: Selena Cardona Bonet I 
2a Dama Deltebre 2020: Núria Castaño Arques I Míster 2020: Joan Marc Navarro Bertomeu

Quintos i quintes de 2002

en aquesta ocasió la gala també es va retransmetre a través de les 
xarxes socials de l’Ajuntament de Deltebre, arribant a un pic d’audièn-
cia que superava els 300 espectadors i espectadores.

Com ja és tradició en l’acte de quintos i quintes, es va coronar la reina, 
el míster, les dames, el fadrinet i la reina infantil, i l’acte va finalitzar 
amb una festa Imagina Ràdio. La gala la van presentar, a petició de 
les quintes, Aleix Casanova i Carla Borràs, i la van organitzar conjun-
tament l’Ajuntament de Deltebre i la Comissió de Festes.

Reina Infantil 2021: Alexandra Gabriela Caviglia Paga I Fadrinet 2021: Yeiko Castellano Roca I Reina de Deltebre 2021: Noor Llambrich Curto I 1a Dama Deltebre 2021: 
Ainhoa Cabrera Gilabert I 2a Dama Deltebre 2021: Ruth Gilabert Curto I Míster 2021: Marc Oliver Verge 

Quintos i quintes de 2003
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ACTUALITAT
El Nadal arriba a Deltebre i els xiquets i 
xiquetes en són més protagonistes que mai

La il·lusió del Nadal ja es respira als carrers i comerços de Deltebre. El 
dissabte 4 de desembre, es va dur a terme l’encesa de les llums de Nadal 
a la plaça de l’Ajuntament de Deltebre, un acte simbòlic que va comptar 
amb la col·laboració de l’entitat Feel Dance. Però més enllà de l’encesa 
de llums, des de l’Ajuntament de Deltebre s’han preparat diferents activi-
tats perquè les xiquetes i xiquets siguin els protagonistes d’aquests dies.

Enguany, i amb les restriccions corresponents, tornen activitats tradici-
onals com el Parc Nadalenc, que se celebrarà del 28 al 30 de desembre 
al casal Lo Salat; l’acte del Patge Reial, que es realitzarà el 30 de de-
sembre a la Plaça Vint de Maig, o la Cavalcada, que enguany tornarà a 
recórrer els carrers de Deltebre per despertar la màgia en grans i petits.

A més, els xiquets i xiquetes també seran protagonistes en el con-
curs de decoració nadalenca. Concretament, seran els respon-
sables de decidir quins aparadors són els guanyadors d’aquest 
Nadal. Per fer-ho, l’alumnat de fins a catorze anys va rebre el pas-
saport de Nadal de Deltebre amb el qual haurà de visitar els dife-
rents aparadors participants acompanyats de les seves famílies.

Paral·lelament, aquest Nadal també es poden visitar dues expo-
sicions a DeltArt: Babel, de Josep Maria Forcadell, i Aquelles tar-
des… 120 anys de cine a les Terres de l’Ebre, a iniciativa del Mu-
seu de les Terres de l’Ebre. D’altra banda, durant les primeres 
setmanes de desembre també es pot gaudir de les Jornades Gas-
tronòmiques de l’Ànec en fins a dotze restaurants i bars del municipi.
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ACTUALITAT

Mor Agustí Castells, 
alcalde de Deltebre 
entre els anys 1991 
i 1995

El passat 22 de novembre, va traspassar l’exalcalde de Deltebre, Agustí 
Castells Casanova als 81 anys. Castells va ser alcalde de Deltebre de 
1991 a 1995, període en què, amb una gran visió de futur, va dotar Del-
tebre de normes urbanístiques, potenciant els eixos vertebradors actu-
als. Així mateix, va apostar per la dinamització de Riumar amb l’arribada 
de l’aigua potable i el passeig marítim. El seu compromís amb les per-
sones, el municipi i el territori també el va portar a ser creador i president 
d’Arrossaires Delta de l’Ebre. 

La capella ardent es va instal·lar al saló de plens de l’Ajuntament de 
Deltebre, tenint en compte el desig de la família i tal com es preveu al 
reglament. La cerimònia civil també es va efectuar a l’Ajuntament.

Neix “El joc de 
#DeltebreRecicla” per 
fomentar el compromís 
ambiental entre la joventut

Els centres educatius de Deltebre compten amb aquest nou recurs di-
dàctic per estimular la prevenció i correcta gestió de residus de forma 
entretinguda. Mitjançant 55 cartes amb il·lustracions personalitzades i 
5 minicontenidors, un per fracció de recollida selectiva, el joc consisteix 
a classificar els residus en les diferents fraccions, tenint present que, 
a més, hi ha residus “trampa” que són aquells que s’han de portar a la 
deixalleria i punt verd. La finalitat és que el coneixement adquirit serveixi 
després per a la gestió dels residus tant a l’escola com a les llars.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “aquesta és una més de 
les diferents accions i campanyes de sensibilització que estem efectuant per 
impulsar el reciclatge i, a la vegada, per neutralitzar l’emergència climàtica”.
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ACTUALITAT

En marxa les obres 
d’arranjament del camí 
de Llebret

A principis de desembre, s’iniciaven les obres de millora i arranjament 
del camí de Llebret, una actuació que supera els 240.000 € i que fina-
litzarà durant aquest mateix desembre. Aquestes obres s’emmarquen 
en les diferents inversions que està realitzant l’Ajuntament de Deltebre 
per a l’adequació dels camins rurals del municipi. 

A banda d’aquest camí, també es preveu l’adequació del tram pendent 
del camí del Toll, del camí del Pont Alt i del camí de Ballester, els quals 
a hores d’ara estan en procés de licitació. La suma d’aquests camins 
s’eleva als 460.000 €.

Comença
la urbanització del carrer 
Guifré el Pilós

En el marc de la millora de les vies públiques que impulsa l’Ajuntament 
de Deltebre, aquest mes de desembre es van començar les obres d’ar-
ranjament i urbanització del carrer Guifré el Pilós. Una obra que supera 
els 230.000 € i que permetrà soterrar els serveis bàsics com l’enllume-
nat i renovar la xarxa d’aigua potable.

També s’habilitaran voreres, sense barreres arquitectòniques, i s’as-
faltarà tot el carrer. D’igual manera com amb la urbanització d’altres 
carrers, en aquest cas la decisió ha sorgit d’un procés de participació 
ciutadana amb els propietaris i propietàries, els quals han decidit rea-
litzar les obres i han triat l’opció d’urbanització atenent al cost de l’obra. 
El consistori s’ha fet càrrec d’un 80% del cost del projecte.
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ACTUALITAT

Inversió de més 
de 200.000 € per 
a la millora dels parcs
infantils

Aquest desembre, s’estan finalitzant els treballs de millora dels diferents 
parcs infantils de Deltebre. En aquest sentit, enguany es realitzarà una 
inversió de 210.193,27 € que complementa la inversió efectuada el 
2019. L’acció ha inclòs la instal·lació i renovació de més d’una trentena 
de jocs infantils, el tancament perimetral dels parcs que no disposen de 
tanca protectora, i també la instal·lació de papereres i bancs.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “volem que els xiquets 
i xiquetes de Deltebre, i els seus familiars, puguin gaudir d’espais de 
lleure amb noves atraccions i més seguretat, seguint amb la inversió 
iniciada el 2019 i que, l’any anterior, vam haver d’aturar a causa de la 
COVID-19”.

El cementiri de Deltebre 
estrena un espai 
de dol perinatal 
el dia de Tots Sants

Aquesta actuació té la finalitat d’esdevenir un símbol de suport i reco-
neixement a les famílies que han perdut un fill durant la gestació o bé 
en el moment de néixer. El nou espai forma part de les diverses millo-
res que, durant els darrers anys, s’han realitzat al cementiri municipal 
per tal de dignificar-lo. Entre aquestes, cal destacar la construcció de 
102 nínxols nous fins a l’any 2024.

A banda, també en són exemple de les diferents millores totes les tas-
ques d’adequació posteriors al temporal del mes de novembre, l’acon-
diciament d’un espai d’atenció al públic, els treballs de pintura de la 
façana principal, la renovació dels lavabos, les obres de reforma de la 
capella i la instal·lació de portes automàtiques.

El passat 22 de setembre, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya publicava l’aprovació definitiva del POUM de Deltebre una vega-
da aquest va ser ratificat per la Comissió Urbanística de les Terres de 
l’Ebre en la sessió del 21 de juny.
 
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que aquesta publica-
ció “posa punt final al treball incansable dels darrers sis anys perquè 
Deltebre tingués un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i inicia el 
camí per resoldre les problemàtiques urbanístiques de la ciutadania, 
i per enfocar el municipi cap a la dinamització econòmica des de 
la sostenibilitat i l’accent social”. Des de l’Ajuntament de Deltebre, 
ja s’estan efectuant els treballs per facilitar el desenvolupament del 
POUM i, a la vegada, prestar un major servei a la ciutadania que tin-
gui dubtes en la seva aplicació.

El POUM de Deltebre ja és una realitat
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ACTUALITAT

El Centre Cultural 
del Barracot, un nou 
espai de convivència
i cohesió

L’actuació permetrà disposar d’un espai de caràcter cultural que faciliti 
la projecció de les activitats del teixit associatiu, així com crear nous 
indrets de cohesió i de convivència. Les obres de rehabilitació consis-
teixen en l’habilitació de nous espais, com ara una sala polivalent, una 
sala diàfana, un magatzem i una aula específica per a la companyia 
Delta Teatre, en el cas de l’espai interior.

A l’exterior, es millorarà la zona de jocs infantils i del camp de futbol, així 
com s’incorporarà una pista de bàsquet, vestidors i una zona de pícnic 
amb rostidors i bancs. Segons l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, el Cen-
tre Cultural del Barracot “s’emmarca en la línia engegada pel govern 
municipal de seguir creant punts de trobada per a la ciutadania i espais 
que facilitin la convivència i facin de Deltebre un municipi més amable”.

L’Ajuntament habilita 
més aparcaments 
al Centre Esportiu 
del Delta

Recentment, s’han conclòs les obres d’urbanització de l’entorn del 
Centre Esportiu del Delta. Una actuació que ha permès dotar aquest 
equipament de 60 nous aparcaments, facilitar l’accés a les ambulàn-
cies i també a tots els usuaris i usuàries de l’Espai Assistencial Dr. 
Joan Santigosa.
 
Aquesta acció, que té un cost de 130.000 €, se suma a la resta d’obres 
que s’han efectuat durant els darrers mesos per seguir millorant l’equi-
pament esportiu de referència al Delta. Entre aquestes, cal destacar la 
renovació de la gespa de les dues pistes de pàdel, i l’habilitació d’un 
espai exterior per a la realització d’activitats i classes dirigides, així 
com l’inici de la construcció del bar exterior.

Urbanització de l’entorn del centre de Jesús i Maria
Amb l’objectiu de dotar d’essència i de dignificar el centre de Jesús 
i Maria, s’habilitarà un carril bici i una passarel·la per a vianants que 
unirà l’església amb les instal·lacions esportives Josep Maria Torres. 
El recinte esportiu també es millorarà amb diferents actuacions i s’or-
denaran les zones d’aparcament.
 
A banda, també s’ampliaran i urbanitzaran les voreres inacabades, 
se soterrarà la línia elèctrica de l’avinguda La Pau corresponent a 
l’equipament, s’instal·larà mobiliari urbà i jardineria amb reg automà-
tic, s’ubicaran barbacoes a l’exterior i es renovarà l’arbrat del carrer 
Recinte Festiu. L’actuació té un cost d’adjudicació de 314.029,61 € i 
compta amb una subvenció de 119.000 € de la Diputació de Tarrago-
na. Està previst que les obres finalitzin a l’inici del 2022.
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Deltebre i Sant Jaume d’Enveja han realitzat la primera edició con-
junta de la ruta de tapes Volta i Tapa’t. Un total de 16 bars, restau-
rants i fleques han participat en una iniciativa que té com a objectiu 
posar en relleu el producte local i dinamitzar l’economia.

De fet, Volta i Tapa’t és una iniciativa de l’Ajuntament de Deltebre que 
es realitza des de l’any 2017 i que, enguany, després de l’aturada 
per la COVID-19, s’impulsa de manera conjunta amb l’Ajuntament de 
Sant Jaume d’Enveja per “seguir sumant esforços, crear sinergies i 
cercar noves vies de col·laboració que ens permetin projectar la mar-
ca Delta de l’Ebre i els seus atractius, com ara la gastronomia, des 
del cor i capitalitat que representem els dos municipis”, segons ha 
destacat l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler.

La padrina d’aquesta edició ha estat la xef Ada Parellada, premi Creu 
de Sant Jordi com a reconeixement a la seva trajectòria. 

ACTUALITAT

Volta i Tapa’t, la primera ruta de tapes 
entre Deltebre i Sant Jaume d’Enveja
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ACTUALITAT

La llotja de peix del port fluvial de Deltebre és un edifici molt demandat 
per l’Ajuntament de Deltebre i pel sector pesquer que permetrà fer la 
subhasta del peix, la manipulació i la distribució dins del mateix recin-
te portuari. El secretari de Territori i Mobilitat i president de Ports de la 
Generalitat, Isidre Gavín, ha remarcat que aquesta serà “la llotja més 
moderna de Catalunya”.
 
El projecte preveu fer tres zones diferenciades, espais annexos i una 
àrea administrativa. A més, es crearà un circuit a la sala de subhastes 
perquè els visitants puguin veure la subhasta del peix, atès que aquest 
és un fort atractiu turístic de les poblacions pesqueres. També es dis-
posarà d’un bar-restaurant des d’on es podrà promocionar el turisme 
gastronòmic. Aquesta obra està sufragada directament per Ports de la 
Generalitat de Catalunya a partir de les gestions del govern municipal.

La nova piscina municipal Agustí Ramon Castellà s’inaugurava al juliol, 
complementant, així, les instal·lacions del Centre Esportiu del Delta. 
En el marc de la inauguració, l’alcalde de Deltebre ha destacat que “la 
recuperació d’aquestes instal·lacions ha estat una fixació del govern 
municipal des de l’any 2015 i que es va començar a concretar en el 
darrer mandat amb la reobertura del Centre Esportiu del Delta”.
 
Soler ha recordat “l’estat deplorable” en què es trobava aquesta pis-
cina quan van entrar al govern, i ha explicat que “finalment, amb molt 
d’esforç i treball, hem pogut recuperar un espai que és patrimoni i his-
tòria del nostre municipi, ja que moltes persones vam aprendre a nadar 
en aquesta piscina i tenim records inesborrables d’aquest espai”.

S’inicia la urbanització del carrer 
Sant Francesc
A finals d’octubre, es van començar els treballs d’arranjament i d’ur-
banització del carrer Sant Francesc per a l’habilitació d’aparcaments 
i voreres, el soterrament de la línia elèctrica i l’asfaltatge del carrer. 
L’actuació tindrà un cost aproximat de 130.000 € i està previst que 
finalitzi durant el mes de desembre.

A banda d’aquest carrer, aviat s’iniciaran les obres del carrer Club 
Nàutic i del carrer Riu Besòs, i també l’adequació dels serveis del 
carrer Riu Ebre. La urbanització de carrers sorgeix d’un procés de 
participació ciutadana amb els propietaris i propietàries dels carrers 
pel qual poden triar si urbanitzar o no el carrer. En cas que l’opció 
d’urbanitzar sigui l’escollida, es preveuen tres opcions d’urbanització 
atenent al cost de l’execució de l’obra. Per la seva banda, el consis-
tori s’ha fet càrrec d’un 80% del cost total de les obres.

Inauguració de la piscina 
Agustí Ramon Castellà

La llotja de peix més 
moderna de Catalunya
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ACTUALITAT

Durant aquest estiu, s’han instal·lat 823 plaques fotovoltaiques en set 
equipaments municipals: Ajuntament de Deltebre, Centre Esportiu del 
Delta, Centre Cultural del Delta, Escola Sant Miquel, Escola l’Assump-
ció, Escola Riumar i Espai Puntual. Aquesta aposta per les energies 
renovables, amb una inversió de més de 330.000 €, ha de permetre que 
durant els següents dotze anys de durada del contracte s’assoleixi un 
estalvi net de 181.491 €.

Més enllà de l’estalvi econòmic, l’actuació s’emmarca en les diferents 
accions que s’estan desenvolupant des de l’Ajuntament de Deltebre 
per neutralitzar l’emergència climàtica. D’aquesta manera, la instal·lació 
de les plaques facilitarà que anualment es redueixin les emissions en 
76.845 kg de CO2 i que hi hagi un estalvi energètic d’uns 400.000 kWh 
anuals.

L’Ajuntament de Deltebre segueix treballant per adequar el nucli de 
Riumar i per dotar de millors serveis i prestacions a la ciutadania i a 
la gent que ens visita. És per aquest motiu que s’han dut a terme les 
obres d’arranjament de la principal carretera d’accés a la desemboca-
dura.

Entre les tasques realitzades en el marc de l’obra, destaquen la seva 
il·luminació amb llumeneres LED, ja que aquest camí no disposava 
de llum; l’habilitació d’un carril bici, i l’asfaltatge. El cost total de l’obra 
ascendeix a 322.164,80 €.

Més de 750 persones han participat en la segona volta del procés de 
participació per escollir on destinar la dotació econòmica de 100.000 € de 
les Festes Majors 2021. De les deu opcions finalistes, les més vota-
des han estat les següents: en primera posició, amb 360 vots, reforç 
del batxejat i millora de l’asfalt de carrers en general (43.000 €); en 
segona posició, amb 241 vots, accions de millora de la situació dels 
animals abandonats o maltractats a Deltebre (29.000 €); i en tercera 
posició, amb 231 vots, completar els trams pendents d’enllumenat 
del Passeig del Riu (28.000 €).
 
Aquestes actuacions, tal com s’indica al reglament del procés, es 
desenvoluparan durant els pròxims mesos. La resta de resultats de la 
votació ja es poden consultar a l’espai Deltebre Participa de la pàgina 
web www.deltebre.cat.

Il·luminació i arranjament 
de la carretera d’accés 
a la desembocadura

Instal·lació de més 
de 800 plaques 
fotovoltaiques

Els diners de les Festes Majors 2021 
ja tenen destinació
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ACTUALITAT

Aprovada l’adjudicació de la primera fase dels ajuts als tributs locals, 
que enguany beneficien a 103 famílies del municipi, un 82% de les 
quals són de Deltebre i la resta són nouvinguts i nouvingudes.
 
En total, s’ha distribuït un import global de 26.442,43 € per facilitar el 
pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost de circula-
ció (IVTM), la taxa de recollida d’escombraries domiciliàries (ESDE) 
i la taxa de conservació i neteja dels nínxols del cementiri. Tota la 
informació es pot consultar a la web www.deltebre.cat.
 

Des d’aquest estiu, Deltebre compta amb tres nous desfibril·ladors 
externs automàtics (DEA), instal·lats al Passeig Marítim de Riumar, al 
Mercat Municipal de Jesús i Maria, i al Mercat Municipal de La Cava. 
Els tres nous aparells se sumen als actuals sis DEA ubicats en dife-
rents equipaments del municipi i als dos mòbils de la Policia Local.
 
Els DEA són aparells segurs i efectius que permeten realitzar una 
descàrrega elèctrica sobre el cor d’una persona en aturada cardio-
respiratòria minuts abans que arribi l’ajut professional. Des del se-
tembre, l’Ajuntament de Deltebre està impulsant una formació per 
facilitar que la ciutadania propera als aparells disposi dels coneixe-
ments bàsics per al seu funcionament, tot i que no és imprescindible 
haver rebut una formació específica, ja que el seu ús és intuïtiu.

L’EuroDelta estrena la seva versió digital
L’Ajuntament de Deltebre, amb la col·laboració de CaixaBank i Fun-
dació “la Caixa”, va estrenar a l’agost la versió digital de l’EuroDelta, 
la moneda de Deltebre, mitjançant una targeta moneder nominal amb 
l’import de l’ajut corresponent i que només es pot utilitzar a la xarxa 
de comerços habilitats, la qual n’inclou més de 60 al municipi.
 
Des de gener, s’han concedit EuroDeltes a 74 famílies per un import 
de més de 24.000 €. Unes dades que, segons l’alcalde de Delte-
bre, exemplifiquen que “l’EuroDelta és una moneda activa que ha 
arribat per quedar-se i que ens permet, a banda de donar suport a 
les famílies, dinamitzar l’economia del comerç local de proximitat”. 
L’EuroDelta és una de les diferents eines i accions que el consistori 
ha posat en funcionament per a la recuperació socioeconòmica i que 
se suma a la resta d’ajudes que es posen a l’abast de la ciutadania.

Deltebre amplia 
el desplegament de 
dispositius DEA en punts 
clau del municipi

L’Ajuntament de 
Deltebre atorga més 
de 100 ajuts socials a 
famílies de Deltebre
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ACTUALITAT

L’Ajuntament de 
Deltebre inicia la 
redacció del Pla 
Estratègic de l’Esport

El passat mes de setembre, es van engegar els treballs per a la con-
fecció del Pla Estratègic de l’Esport amb l’objectiu principal d’elaborar 
una diagnosi per conèixer la situació actual i projectar actuacions de 
dinamització de la pràctica esportiva.
 
El Pla comptarà amb una visió global a partir d’entrevistes amb espor-
tistes i entitats de Deltebre, com també a partir de la pròpia experièn-
cia i bagatge que té en el sector esportiu l’entrenador Rafa Flores, res-
ponsable del projecte i membre del cos tècnic de la Reial Federació 
Espanyola d’Atletisme. Es preveu que el Pla estigui completat a finals 
d’enguany per, així, començar a desplegar les diferents actuacions 
proposades al llarg del següent exercici.

Deltebre es projecta 
al Festival de Loire 
donant a conèixer 
els seus atractius

Una edició més, Deltebre ha assistit com a municipi convidat per 
l’organització del Festival de Loire, a la ciutat francesa d’Orleans, 
a participar en aquesta fira per donar a conèixer els seus atractius 
turístics. El festival, que es va celebrar durant la darrera setmana de 
setembre, aplega a més de 750.000 visitants d’arreu de França i del 
món.
 
Durant els dies de la trobada, i més enllà de la promoció i difusió 
turística, des de l’espai de Deltebre també s’han realitzat degustaci-
ons del producte típic, exposicions de fotografies i d’arts de pesca, i 
passejos en barquet de perxa pel riu Loira.

El Centre Esportiu del Delta acollia, el passat 6 de novembre, la se-
gona prova de la Lliga Nacional de Força, sent la primera vegada de 
la història que es realitza a Catalunya. En la prova, on competeixen 
els homes més forts de l’estat espanyol, van participar fins a 8 atle-
tes. Tots ells van mostrar les seves habilitats, de forma individual i per 
parelles, en cinc proves diferents, com ara l’aixecament de cilindres 
de 90 kg, 110 kg i 140 kg o l’arrossegament de jou de 400 kg.

Aquest va ser un dia especial per a l’Strongman de Deltebre i campió 
de la Lliga l’any 2020, Joan Ferré, ja que a banda de poder competir 
a casa seva, va quedar en segona posició i va batre el rècord en la 
prova de Passeig de l’Ànec.

Deltebre acull una de les cites de la Lliga 
Nacional de Força
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EL PROTAGONISTA

El nom de Bertí Osborn com sorgeix? Com t’agrada que et di-
guin? 
“El nom de Bertí Osborn va sorgir després que m’esborrés Twitter 
durant quasi un mes. Quan vaig tornar, vaig veure que havia perdut 
molt engagement i vaig decidir donar-li un canvi de look al meu perfil 
i això passava una mica per autoparodiar-me i em va semblar graci-
ós ficar-li este nom.”

Et defineixes com a no activista. Per què?
“Lo de ‘no activista’ és un tret que em va sorgir per anar en contra 
de tots aquells tuitaires que s’han d’identificar sempre en algo, que 
han de defensar sempre una cosa. Vull deixar clar que, encara que 
faigue vídeos defensant la llengua i reivindicant segons quines co-
ses, no vull donar constància explícita que ho estic fent perquè és 
algo que personalment com a espectador sempre m’ha fet una mica 
de cringe la gent que necessita estar constantment expressant que 
defensa ‘x’ cosa. Soc un poc anàrquic en este sentit. També em de-
fineixo com una persona arrelada al territori, en un sentit de l’humor 
entremaliat i provocador i, òbviament, un punt egocèntric.”

Quan i com et vas adonar que eres creador de continguts?
“Em vaig adonar que era creador de contingut en lo moment que 
vaig decidir formalitzar lo contingut que penjava a les xarxes. Los 
dos primers anys de penjar contingut era una cosa que feia només 
quan m’apetia penjar-lo. Sí que és cert que em seguia molta gent, 
però era algo que no em preocupava perquè no volia pressions. 
Al cap de dos anys i mig de penjar contingut molt esporàdicament 
va ser quan vaig decidir comprometem més i a no parar de penjar 
contingut.

Deltebrenc. Creador de continguts digitals 
humorístics però amb rerefons crític. Estudiant 
de Comunicació Audiovisual a la URV

Albert Pagà Riera

Al principi, penjava doblatges en català, però després vaig comen-
çar a penjar vídeos en la meva cara. Va ser gràcies a un vídeo d’hu-
mor dedicat a l’ampostina Melani Soler que em va ajudar a seguir 
penjant vídeos.”

Quin és l’objectiu dels teus continguts?
“L’objectiu principal sempre és entretenir a la gent. Que la gent re-
accioni. I una manera de mesurar això és comentant i compartint el 
meu contingut. Amb això vol dir que la societat m’està reconeixent 
que algo faig bé, que al final és un dels objectius principals de la 
nostra existència; sentir-te acceptat.

Això m’ho fa passar bé i a partir d’aquí un altre dels objectius és 
aconseguir diners, però això és algo que el sistema m’obliga. És a 
dir, si no aconsegueixo diners fent vídeos significarà que hauré de 
deixar de fer vídeos per anar a treballar de cambrer. Això implicarà 
menys vídeos. No es tracta d’intentar esgarrapar tot lo que pugue 
sinó de tindre una ajuda perquè no tingue de renunciar al treball que 
tants de vídeos comporten.”

Tens total llibertat a l’hora de crear o existeix la censura i/o au-
tocensura?
“Cada vegada sembla que tinc més autocensura. T’has d’assegurar 
i sembla que estigues obligat a escollir sempre un ‘bàndol’. És una 
merda perquè jo me’n vull fotre de tot. Per exemple, en los últims ví-
deos que he fet sobre la llengua, hi ha hagut molta gent d’arreu dels 
països catalans que s’ho ha emprès com un emblema. En canvi, a 
mi m’agradaria seguir criticant als de Barcelona i Girona, però se-
gons quines coses si les dic ara se me menjarien. Hi ha molts grups 
socials i sempre acabaré decebent a algú.”

Algun projecte que ens puguis avançar?
“No puc dir mai blat hasta que estigue al sac i ben lligat! De pro-
jectes n’hi ha molts, però també n’hi ha que s’acaben cancel·lant. 
Forma part de l’ofici.”

Hi ha molts grups socials i
sempre acabaré decebent a algú”

TikTok: @berti_iau | 11.400 seguidors
Instagram: @berti_iau  | 10.200 seguidors
Twitter: @Bertiresurrect1 | 7.873 seguidors
YouTube: Berti | 2.800 subscriptors
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PARTICIPACIÓ POLÍTICA

ERC-Més Deltebre

Enlairem Deltebre

Deltebre i el país de 
les meravelles
A Deltebre ens plouen els milions d’euros per tots els caps i cantons. Fem 
un repàs ràpid. El maig de 2020, el govern d’Enlairem Deltebre, ens anunciava 
una inversió d’1 milió d’euros per a “la reactivació econòmica i social” de Del-
tebre. El juny de 2021, a l’equador del mandat, s’anunciava una inversió de 14 
milions d’euros en “equipaments, infraestructures i imatge de poble”. Ja en por-
tem 15, però no s’acaba encara. L’any 2021 tindrem “el pressupost més elevat 
de la història de Deltebre” on es destinaran 9,2 milions d’euros al “manteniment 
i millora de la imatge de poble”. Casi res! Si no fos perquè el govern municipal 
té molta facilitat en generar titulars replens de fantasies, fins i tot ens podríem 
arribar a creure que vivim a un altre Deltebre. Si no fos perquè, no pensaríem 
que vivim al municipi que té un IBI urbà i rústec que ocupa la posició 4 de 
184 municipis de la província de Tarragona més alt, que cada cop que s’ha 
d’arreglar un carrer els veïns i veïnes hem de passar per caixa i on la majoria 
de veïns hem de fraccionar els nostres impostos per poder-los pagar. Sembla 
com si no tinguéssim cap problema ni cap repte estructural al davant, i que tot 
el llegat dels governs anteriors no els arriba a la sola de la sabata. No ens po-
dem imaginar com hauria titulat l’aparell de propaganda del govern municipal 
inversions com el Pont lo Passador, lo passeig del riu, l’Escola Bressol, les 
instal·lacions Marti Calvo, lo Salat, el Centre Residencial la Duna, el centre 
per a gent gran de l’Onada… A tot això, ERC que viu al Deltebre real, porta 
20 mocions presentades al ple municipal de les quals tan sols n’hem pogut 
aprovar 12. Propostes republicanes com crear una comissió de patrimoni, 
millorar l’espai d’aparcament d’autocaravanes, millora dels parcs infantils, 
becar els estudiants de Deltebre que estudien fora, instal·lar més papere-
res o construir un vestidor i magatzem al Salat han rebut el vot en contra del 
govern municipal. Potser és que són propostes que s’allunyen del Deltebre del 
país de les meravelles en el qual tant els agrada passejar.

On érem?
Pagar factures de despesa de dia a dia.

Pla d’ajust tutelat donant compte permanentment durant 
10 anys al Ministeri d’Hisenda.

Aquell mateix 2012, s’apuja l’impost de l’IBI a màxims històrics.

L’endeutament el 2013 superava els 10.000.000 €.

On som?
Rebaixa de l’endeutament fins als 3.341.544 €.

Inici de la reducció dels tributs (malgrat haver-nos deixat amb 
un pla d’ajust).

Més inversió que mai: infraestructures, carrers, equipaments…

Ajuts a les famílies i a les empreses.

Enfortiment de la cohesió social amb el Carnaval, 
la recuperació de DeltaFira i Mescla.
 
Impuls de la dinamització econòmica enfortint el sector
turístic i l’acció comercial.

“El 2022 serà l’any de l’avinguda 
La Pau”
El tinent d’alcaldia de #DeltebreTerritori, Francisco Castro, ens 
posa al dia sobre les diferents millores passades, presents i futures 
al municipi. / p. 3

 L’ENTREVISTA

El Desaigüe en 60 segons

Nou temporal a Deltebre i presentació 
dels pressupostos 2022
Coneixem quines són les principals afectacions provocades pel nou 
temporal que ha sacsejat Deltebre, i quines seran les partides clau en 
l’exercici 2022. / p. 5

 TEMES DESTACATS

Coneix l’actualitat de Deltebre!
Inversions per a la millora dels parcs infantils; nou espai de dol perina-
tal al cementiri municipal; el POUM ja és una realitat… i molt més! Et 
posem al dia. / p. 8

Com és ser creador de continguts 
digitals humorístics?
Ens ho explica Albert Pagà Riera, àlies Bertí Osborn, qui ens parla 
sobre la censura, l’autocensura i els seus continguts. / p. 22

 EL PROTAGONISTA

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

 ACTUALITAT




