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Deltebre aprova un Pla de Reactivació 
Socioeconòmica amb accent republicà
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ÉS UNA PUBLICACIÓ
D’ESQUERRA REPUBLICANA

El passat mes de maig es va com-
plir un any de la nova legislatura.

Queda clar que encara ens queda 
molt per fer, però seguim sumant 
per aconseguir un Deltebre millor. 
Durant aquest any de mandat hem 
desenvolupat la nostra tasca com 
a principal grup de l’oposició.
Tot i així, malgrat la nostra acti-

tud de diàleg constant i de respec-
te, ens trobem al consistori amb 
un govern “d’Enlairem”  que  és el 
més car de la història del muni-
cipi (11 dedicacions quasi exclu-
sives i dos càrrecs de confiança). 
Veiem, per tant, que durant aquest 
any, el municipi no ha avançat atès 
que ens trobem amb amb una 
imatge de poble degradada amb 

solars bruts i carrers que necessi-
ten una immediata neteja. 

Des d’aquest punt de vista, el 
nostre grup municipal només pot 
fer una cosa; actuar. Així doncs, 
durant aquest any no hem parat 
de fer propostes i mocions per tal 
de construir el Deltebre que vo-
lem. Per una part, hem presentat 11 
mocions de temes d’actualitat; al-
gunes de les quals destaquen com 
la moció presentada per demanar 
la cessió i arranjament del carrer 
1 d’octubre (moció rebutjada), o 
la tant esperada i demandada mo-
ció per la implementació d’espais 
cardioprotegits. 

La eficiència del grup municipal 
es basa en una imatge d’equip i 

molta constància i treball. Ho hem 
demostrat quan hem fet un gest 
de responsabilitat i proposant te-
mes cabdals com el “Pla de Reacti-
vació Socioeconòmica de Deltebre” 
i també al passat pressupost muni-
cipal del 2020 del qual vam realit-
zar 27 aportacions que van ser ac-
ceptades parcialment. 

Davant tot això, només ens que-
da clara una cosa: seguir treballant 
i sumant complicitats. I sobretot, 
tenir ben clar que, més enllà de la 
imatge de poble, Deltebre conti-
nua tenint els mateixos proble-
mes de fa un any.

El passat 29 d’abril de 2020, en sessió ple-
nària extraordinària, es va aprovar per una-
nimitat el  Pla de Reactivació socioeconò-
mica de Deltebre. Aquest pla comptava 
amb moltes de les propostes que el nostre 
grup municipal ja va presentar. En concret, 
davant la situació causada pel COVID-19, el 
grup municipal d’ERC va presentar al go-
vern municipal una proposta de “Pacte 
per a la Reactivació Econòmica” amb 31 
propostes efectives i concretes. Aquestes 
propostes es dividien amb dos eixos prin-
cipals: les persones, i l’activitat econòmica. 
Un exemple clar el tenim amb la creació 
del “Consell Municipal de la Salut.”
Des del punt de vista educatiu i juvenil  es 
va presentar una bateria de propostes con-
cretes i específiques com és el cas de la cre-
ació de regulació de les partides per ajudar 
a les famílies més vulnerables a l’adquisició 
de material escolar per als seus xiquets i xi-
quetes, o també la creació d’ajuts per als 
desplaçaments per a estudiants que es-
tudiïn fora del municipi, depenent de les 
necessitats.  
Tampoc vam deixar de pensar en la gent 
gran, un dels col·lectius més afectats per la 
crisi de la COVID-19. En aquest sentit vam 
proposar la creació d’una base de dades per 
detectar els casos més vulnerables i crear 
un servei d’acompanyament assistencial. 
També  vam destacar la creació i posada en 

marxa del Consell de la gent gran.
Des del punt de vista econòmic i turístic, el 
grup republicà va presentar una sèrie de 
propostes: des de la proposta d’ampliació 
del Polígon Industrial “Les Molines”, amb 
tots els serveis requerits, fins a l’impuls de 
l’activitat econòmica, com és el cas de bus-
car un model de gestió i projecció de la 
finca de Bombita, com a font de riquesa i 
generació d’ocupació. 
Des d’Esquerra Republicana ens mostrem 

satisfets amb el nou pla de reactivació so-
cioeconòmica ja que la majoria de propos-
tes que vam presentar han estat incloses al 
pla definitiu.  Esquerra a Deltebre ha actuat 
durant tota la situació de crisi, amb respon-
sabilitat, oferint mà estesa, col·laboració i 
fugint del populisme i la demagògia. Del-
tebre mereix un govern que treballe per 
revertir la situació de crisi generada però 
també una oposició que estigui a l’alçada 
de les circumstàncies.
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Deltebre és, des del passat mes de febrer, municipi cardioprotegit, una 
proposta que va presentar ERC al ple i que va rebre el suport de la res-
ta de grups municipals. La proposta aprovada plantejava l’elaboració d’un 
pla d’instal·lació d’espais cardioprotegits on poguessin  participar sanitaris 
del municipi i la mateixa Creu Roja. ERC considera que hi ha zones del mu-
nicipi com el Passeig del Riu, els casals de jubilats, la zona del mercat del 
dijous, el nucli de Riumar o els centres escolars on cal instal·lar de forma 
imminent els desfibriladors externs automàtics (DEA). “Deltebre neces-
sita disposar de DEA a punts estratègics que poden salvar vides. S’ha 
de fer una aposta decidida i invertir el que calgui per tenir un munici-
pi cardioprotegit i segur” va manifestar el portaveu adjunt Rafa Flores.

Deltebre, municipi cardioprotegit 
gràcies a ERC

Bona campanya contra el mosquit al Delta 
El Consorci de Polítiques Ambien-

tals de les Terres de l’Ebre (COPA-
TE) que presideix el deltebrenc Joan 
Alginet va iniciar el passat mes de 
març la campanya contra el mos-
quit a les zones litorals deltaiques 
de l’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume 
d’Enveja i la Ràpita.  Una campanya 
que, a l’espera de la valoració final, 
ha estat força satisfactòria, especi-
alment amb les condicions adver-
ses amb què s’ha hagut de treba-

llar, ja que el temporal Glòria i les 
constants pluges han provocat que 
hi hagi una major superfície inunda-
da i, per tant, amb potencial eclosió 
de larves de mosquit. “Estem con-
tents perquè ha estat un estiu for-
ça tranquil pel que fa a l’afectació 
dels mosquits; hem dut a terme un 
seguiment exhaustiu i els tècnics 
del consorci han actuat amb la mà-
xima celeritat quan s’han detectat 
larves”  ha expressat Joan Alginet.

L’Ajuntament de Deltebre va anunciar una inversió per part de l’empresa 
Endesa per soterrar les línies de mitja tensió del municipi a cost zero 
per als veïns i veïnes. Lamentablement, aquesta inversió arriba tard, ja 
que alguns veïns, com és el cas de la zona dels Hortets, ja van pagar, 
amb contribucions abusives, el soterrament. Des d’Esquerra Republicana 
demanem una solució per a aquests veïns que van haver de pagar el 
soterrament de la seva butxaca. Si tots tenim els mateixos deures, hem de 
tenir també els mateixos drets.

Sabies que...

“El COPATE té l’experiència i la voluntat de seguir combatent els mosquits al “El COPATE té l’experiència i la voluntat de seguir combatent els mosquits al 
Delta combinant l’experiència acumulada durant més de 30 anys i la innovació. Delta combinant l’experiència acumulada durant més de 30 anys i la innovació. 
S’està fent molt bona feina”.S’està fent molt bona feina”.

JOAN ALGINET
Portaveu
d’ERC-Més Deltebre i 
President del COPATE

“Malgrat els intents propagandís-“Malgrat els intents propagandís-
tics d’una imatge de poble fantàstica, tics d’una imatge de poble fantàstica, 
la ciutadania de Deltebre mereix un la ciutadania de Deltebre mereix un 
municipi net i endreçat.municipi net i endreçat.CARLOS BEL 

Regidor
D’ERC-Més Deltebre
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1. Com valora un any des-
prés la tasca de Consellera de 
Serveis Socials i Ebreterra? 

Ha estat un any totalment di-
ferent. S’han hagut de fer can-
vis de tot tipus per tal d’arribar 
a poder ajudar a totes aquelles, 
famílies i persones que es tro-
baven en situacions vulnera-
bles abans de la COVID-19 i a 
les de després. Tot i així, és un 
aprenentatge i una visió de la 
ciutadania en què lluites cada 
dia per obtenir recursos, ajuts, 
i atenció el més aviat possible 
perquè ningú passi cap situació 
que li pugui afectar negativa-
ment en la seva vida. Cada dia 
hi treballem . L’equip de Serveis 
Socials està implicat no al 100% 
sinó al 200% i ho veig en tota la 
comarca i, per descomptat, di-
rectament al nostre municipi. 

1. Quines funcions realitza el 
departament de Serveis Soci-
als en benefici de la ciutada-
nia?

Una de les grans competències 
del CCBE, i segurament la més 
important és la gestió dels ser-
veis socials a tota la comarca. 

El Servei d’Ajuda a Domici-
li, és un puntal imprescindible 
en aquests moments i creiem 
que és un gran suport, tant en 
el sentit físic com psíquic, jun-
tament amb el Servei de teleas-
sistència. Ens movem també en 
ajuts per a l’alimentació com el 
ticket fresc, pobresa energètica, 
pla ajuda alimentària, etc. 

Els serveis socials, aquest any, 
van ampliar les beques de men-

jadors a tots els col·legis de la 
comarca on es va repartir una 
tarja a cada família amb els di-
ners del menú del xiquet/a per 
tal que es poguessin anar a com-
prar els aliments.

El CCBE, a més, és l’encarregat 
del transport adaptat a centres 
de dia i centres ocupacionals, 
amb mitjans propis.  A la nostra 
població́ durant l’ any 2019 es 
van a tendre 1.779 usuaris i es 
van realitzar 10.992 actuacions, 
aquest any 2020 ja portem 1.393 
usuaris i 7975 actuacions socials. 

  3. Quins objectius es plante-
gen amb aquesta responsabili-
tat supramunicipal?

En aquests moments, el nos-
tre objectiu és avançar cap a la 
gestió de nous recursos que po-
tenciïn els serveis existents. En 
aquesta línia s’ha posat en fun-
cionament el Tiquet bàsic d’ali-
mentació per les famílies en 
pocs recursos econòmics, tam-
bé un servei on poder oferir aco-

lliment residencial d’urgència 
temporal per la situació, i a més, 
treballem per dotar la comarca 
d’habitatges d’urgència social 
de manera indefinida, una man-
cança molt gran a tot el territori 
en aquests moments.

4. Quin objectiu de futur creu 
que pot obtenir com a Conse-
llera d’Ebreterra a l’edifici? 

Ebreterra és un edifici molt 
singular, i hem d’estar molt con-
tents de poder-lo tenir a Delte-
bre. Però, lamentablement, no 
ha estat mai dinamitzat com 
cal, sobretot perquè els objec-
tius inicials pel que es va disse-
nyar (i signar en un conveni pel 
President del Consell en aquell 
moment i el Govern) no van do-
nar resposta a cap necessitat, ni 
de Deltebre ni de la comarca del 
Baix Ebre. Un centre d’interpre-
tació enmig d’ oficines de turime, 
en horari d’oficina, i sense un di-
namitzador clar, estava destinat 
al fracàs. 

De moment el que ja hem fet 
és ampliar l’horari d’obertura 
i començar a treballar per do-
nar-li un ús més encarat a la pro-
moció econòmica i social de la 
comarca, fent les negociacions 
que calen per tal de millorar el 
conveni signat. Tot i això, aquest 
any, donada la situació, hem cre-
gut més necessari oferir-lo de 
forma gratuïta per tal que qual-
sevol empresa del sector turís-
tic o altres se’n puguin benefici-
ar mentre estigui el període de 
la pandèmia. 

A més des de la conselleria 
d’Ebreterra s’estan estudiant di-
ferents opcions adequades a la 
COVID-19 per tal de fer diferents 
programes.

Laura Fabra i Verge
@Laurafabrav
Diplomada per la Facultat de Ci-

ències Jurídiques de la Universitat 

Rovira i Virgili (URV) en Relacions 

Laborals, 

Col·labora amb diverses enti-
tats del poble: Presidenta de 
l’Associació de Mares i Pares 
de l’Institut de Deltebre, secre-
tària de l’Associació de Veïns 
gent del Barri Sant Ramon. 

ENTREVISTA

LAURA FABRA VERGE

“A Deltebre portem ja 1.393 usuaris i 
7.975 actuacions socials”

Consellera de Serveis Socials, Ebreterra i Portaveu d’ERC al 
Consell Comarcal del Baix Ebre

“Un centre d’Inspiració, “Un centre d’Inspiració, 
enmig d’oficines de Tu-enmig d’oficines de Tu-
risme, en horari d’ofici-risme, en horari d’ofici-
na, i sense un rumb di-na, i sense un rumb di-
namitzador clar, estava namitzador clar, estava 
destinat al fracàs”destinat al fracàs”
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