
PER UN DELTA REPUBLICÀ

Avui, 14 de maig de 2019, al municipi de l’Aldea (Baix Ebre), es 
reuneixen els candidats d’Esquerra Republicana de Catalunya dels 
municipis del Delta de l’Ebre: l’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Camarles, 
Deltebre, la Ràpita i Sant Jaume d’Enveja amb la voluntat de signar 
el manifest Per un Delta republicà amb motiu de les eleccions 
municipals del proper diumenge, 26 de maig de 2019. Mitjançant 
aquest document, els candidats fan efectiu el seu compromís de 
treballar conjuntament, des dels seus respectius ajuntaments, per:

1. Defensar el riu Ebre i el Delta, lluitant per tenir més sediments i 
un cabal sostenible del riu; donant ple suport a la Taula de Consens 
del Delta.

2. Incrementar les actuacions coordinades per aturar les espècies 
invasores.

3. Donar suport al sector arrosser, pesquer i aqüícola.

4. Treballar de manera coordinada amb els moviments socials que 
defensen el territori vehiculant les demandes i actuacions que es 
plantegin al davant de les institucions.

5. Realitzar accions que donen valor afegit al territori, com el camí 
de guarda de la Badia dels Alfacs i la carretera del Poble Nou o la 
carretera de l’Ampolla a Deltebre.

6. Millorar la mobilitat entre els pobles del Delta, impulsant l’Anell 
Viari del Delta.

7. Treballar coordinadament per l’impuls turístic del nostre territori.

8. Fer accions en defensa de la cultura popular i tradicional.

9. Lluitar amb tots els mitjans possibles per revertir la situació 
de zona d’inundabilitat del Delta, a causa de l’afectació del flux 
preferent del riu.

10. Compromís dels nostres pobles per ampliar la base social que 
aposti per la República catalana.

Per totes aquestes raons, els candidats per Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) a les alcaldies de l’Aldea, 
l’Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, la Ràpita i Sant Jaume 
d’Enveja signen aquest manifest i es comprometen a fer-lo efectiu, 
a partir del proper 26 de maig de 2019.

L’Aldea, 14 de maig de 2019

SIGNANTS:

Per l’Aldea, 
Simon Falcó Moreso

Per l’Ampolla, 
Antonio Galve Segarra

Per Amposta, 
Adam Tomàs Roiget

Per Camarles, 
Josep Antoni Navarro Serra

Per Deltebre, 
Joan Alginet Aliau 

Per la Ràpita, 
Josep Caparrós Garcia

Per Sant Jaume d’Enveja, 
Joan Bertomeu Zaragoza


