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Des de l’ajun ta  -
ment de l’Al -

dea, conjunta ment 
amb l’ajunta ment de 
Tortosa, s’estan exe-
cutant obres per tal 
de dotar dels serveis 
necessaris al polígon 
Catalunya Sud.

Aquestes obres es  -
tan fi nançades per 
un fons d’indus  tria -
lit zació des ti nat úni-
cament i exclusiva a la 
do tació de ser veis que 
perme tin una ma jor 
compe ti tivitat de les 
nos tres superfícies in-
dus  trials.

Cal ressaltar el projecte anomenat “Pla Especial d’Infra-
estructures per a la construcció de línies de submi nis-
trament d’aigua i gas al polígon Catalunya Sud”, aquest 
projecte s’està executant en una primera fase que ha 

Aigua Catalunya sud

consistit en l’aforament d’un pou d’aigua potable a 
l’aqüífer fl uvial (als terrenys situats a la Font de Quinto- 
Camp-redó). A les imatges s’aprecia la magnífi ca qualitat 
de l’aigua contras tada per la prova que es va fer aquest 
dia.

L’Ajuntament de l’Aldea ha signat 
un conveni amb el Consell Comarcal 

del Baix Ebre per tal de propiciar el pas 
de la via verda pel nostre terme muni-
cipal. 

La via verda és un camí turístic de gran 
importància que arranca des del Baix 

Aragó i la Terra Alta, i s’està con ver  tint 
en un actiu cada vegada més important 
pel desenvolupament de la indústria tu-
rística del nostre territori. L’Ajun tament 
de l’Aldea ha proposat l’apro fi ta ment 
de diversos indrets d’especial rellevàn-
cia paisatgística i patrimonial (l’Em bar-

cador, la Torre de la Candela, la Torre de 
l’Ermita...).

La via turística travessarà el nostre ter-
me i discorrerà pel mig de la població 
buscant el terme municipal de l’Ebre per 
fer possible la seva arribada a la part fi -
nal del delta de l’Ebre.

Projecte Via Verda

La Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra 
Independentista

Aquest passat cap de setmana del 12 al 14  d’octubre es 
va celebrar a l’Aldea (les Terres de l’Ebre) la segona part 

de l’Assemblea Nacional Constituent d’Arran, que ha esdevin-
gut el darrer pas del procés de confl uència. S’ha triat aquesta 
població per la seva situació central als Països Catalans. 

Queda, així, totalment consolidat el nou projecte juve-

nil de l’Esquerra Independentista, tancant doncs, en aquest 
cap de setmana alguns debats pendents com l’estructuració 
de l’Esquerra Independentista o algunes apostes tàctico-
estratègiques.

Entre els nostres objectius està independitzar-nos de 
l’Estat espanyol. 
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Aprovada la moció en defensa de 
Catalunya com a nou estat d’Europa
Des de l’Alcaldia de l’Ajuntament 

de l’Aldea us informem que aquest 
dilluns 29 d’octubre  a les 13.30 h al Saló 
de Plens de la Casa de la Vila  de l’Aldea, 
ha estat presentada pel grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
que governa a l’Ajuntament de l’Aldea, 
la moció en defensa de Catalunya 
com a nou Estat d’Europa. La moció 
presentada per ERC ha estat llegida per 
Dani Andreu, Alcalde de l’Aldea.

Us adjuntem la moció que ha estat 
presentada dins del plenari:

MOCIÓ EN DEFENSA DE CATALUNYA 
COM A NOU ESTAT D’EUROPA

El qui subscriu, grup municipal d’ERC-
AM, en ús de les facultats que la legisla-
ció vigent els concedeix, al ple de la Cor-
poració eleven la següent INFORMACIÓ:

El passat 11 de setembre, amb mo-
tiu de la Diada Nacional de Catalunya, 
1 milió i mig de persones van sortir al 
carrer amb el lema Catalunya, nou estat 
d’Europa. 

L’ajuntament de l’Aldea no pot res-
tar impassible davant els clams que la 
ciutadania va expressar-hi: la voluntat 
d’esdevenir un poble lliure i la denúncia 
pel maltracte polític, econòmic i social 
que pateix Catalunya vers l’estat i que 
dinamita el nostre potencial com a país i 
les oportunitats de la nostra gent.

Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 
700.000 persones, el 20% de la població 
es troba al llindar de la pobresa, el 40% 
d’activitats econòmiques es troben en 
si tuació de risc de desaparèixer, l’espoli 
fi scal suposa 16.000 milions d’euros per 
a Catalunya i, amb tot aquest context, 
ens trobem amb una potencial amenaça 
dels nostres recursos naturals, com és el 
cas del cabal ambiental al tram fi nal del 
riu Ebre, i la inactivitat de molts anys 
en la preservació efectiva del delta de 
l’Ebre per part de l’Estat espanyol. 

Catalunya ha de preservar com a po-
ble els seus trets nacionals, la seva llen-
gua, la seva cultura, el llegat de la seva 
història, el seu territori i, en particular 
per a nosaltres, el nostre Delta. A la ve-
gada, Catalunya ha d’eliminar, d’una ve-
gada per totes, el dèfi cit fi scal que viu a 
causa de la coexistència en el sí de l’Estat 
espanyol. Així, cal que Catalunya avanci 
de forma determinant en la construcció 
de les seves pròpies estructures d’estat 
que han d’anar acompanyades, indiscu-
tiblement, de les conseqüents fi gures 
d’hisenda pròpia per aconseguir, en de-
fi nitiva, l’assoliment d’un estat propi en 
el si de la Unió Europea. 

És per tot això que DEMANEM al ple 

de la Corporació que s’adoptin els se-
güents ACORDS:
1.  Declarar el municipi de l’Aldea com a 

territori català, lliure i sobirà.
2.  Comprometre’ns a treballar conjun-

tament amb la ciutadania i les enti-
tats i associacions del nostre municipi 
per fer cada vegada més àmplia la 
majoria social i econòmica que resul-
ta essencial per assolir l’estat propi. 

3.  Instar el Parlament de Catalunya a 
sotmetre a votació la declaració uni-
lateral de sobirania nacional de Cata-
lunya i, quan s’escaigui, que convoqui 
un referèndum sobre la independèn-
cia de Catalunya. A la vegada, instar 
el govern de la Generalitat i el propi 
Parlament a que s’acordin les mesu-
res i accions que es creguin conve-
nients per ordenar la transició fi ns a 
la constitució formal de l’estat català 
en el si de la Unió Europea.

4.  Que l’Ajuntament de l’Aldea reafi r-
ma el seu compromís d’adhesió a 
l’Associació de Municipis per la inde-
pendència i, alhora, donarà suport 
explícit  i coordinarà totes les accions 
que s’emprendran amb la fi nalitat de 
la plena sobirania amb l’Assemblea 
Nacional Catalana. 

5.  Que mentre duri el procés de la tran-
sició nacional cap a la plena conse-
cució de l’estat propi, l’Ajuntament 
de l’Aldea estableix l’estelada com 
un símbol addicional amb caràcter 
mu nicipal als símbols legalment esta-
blerts fi ns al moment. Per aquest mo-
tiu, l’estelada fi gurarà a la façana de 
la casa consistorial, a la sala de plens 
i en els diferents actes ofi cials que or-
ganitzi aquest ajuntament. 

6.  Notifi car aquesta declaració de mu-
nicipi català lliure i sobirà i reivindi-
cació d’estat propi català al:

 –  President de la Generalitat de Ca-
talunya i els diferents consellers del 
govern català.

 –  Presidenta del Parlament de Cata-
lunya i portaveus dels diferents 
grups parlamentaris.

 –  President del Govern Espanyol. 
 –  President del Congrés i Senat i por-

taveus dels diferents grups polítics 
de les corts espanyoles.

 –  President de la Comissió Europea.
 –  President del Parlament Europeu.
 –  Secretari General de les Nacions 

Uni des.
 – Associació Municipis per la Inde-

pendència.
 –  Associació Nacional Catalana.
 –  Associació Catalana de Municipis i 

Comarques.
 –  Federació de Municipis de Catalu-

nya.
Dani Andreu, Alcalde de l’Aldea, 

afegia: ”La lectura que hem fet de 
la moció ha quedat prou resumida. 
Els moments són històrics i d’alguna 
manera tots els que formem part de 
les administracions públiques ens 
po dem sentir en certa manera agra-
ciats per poder viure aquest mo-
ment. No seríem agraciats sinó res-
ponguéssim al sentiment i al clamor 
popular, que tard o prompte s’haurà 
d’expressar per les vies que la de-
mocràcia ens té destinats per a tots. 
La manifestació de l’11 de setembre 
passat, va signifi car una crida clara i 
contundent en favor d’un desig que 
el poble Català fa molts anys que 
reivindica. Un major i millor tracte  
per la seva cultura, la seva llengua 
i els seus recursos. La societat civil 
va posar al davant a cadascú dels 
representants polítics que ara hem 
d’estar a l’altura d’aquesta deman-
da. El Govern de Generalitat i el seu 
president han estat valents per tal 
d’iniciar aquest procés, aquest camí 
que ens ha de portar a la construc-
ció d’un Estat propi, si així el poble 
ho demana en referèndum per ma-
joria i com marca la democràcia ho 
podem tirar endavant.

Aquesta moció defensa aquest de-
sig i de que es posin les eines neces-
sàries perquè el poble de Catalunya 
parli lliure i obertament”.

La moció en defensa de Catalunya 
com a nou Estat d’Europa ha estat apro-
vada pels vots a favor d’ERC i CIU i el vot 
en contra del PSC.

Detectades propostes d’assegurances

L’Ajuntament de l’Aldea infor-
ma que s’han detectat propostes 

d’asse gurances del servei d’aigua po-
table per instal·lacions ubicades al vial 
públic.

S’informa que en cap cas és necessà-
ria la formalització de cap mena d’as-
se gurança donat que les possibles 
ava    ries estan cobertes per l’empresa 
con  cessionària SOREA.
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“Des de l’Alcaldia de l’Ajun ta-
ment de l’Aldea us informem 

que aquest passat dilluns 29 d’octubre  a 
les 13.30 h al Saló de Plens de la Casa de 
la Vila de l’Aldea, va ser presentada pel 
grup CIU l’Aldea, la moció de suport a 
la resolució del Parlament de Cata-
lunya (CIU, ERC, ICV, SI i DC) del Dret 
a l’autodeterminació.

MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(CIU, ERC, ICV, SI i DC) PER L’EXERCICI 
DEL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ 

El Ple del Parlament, en la sessió del 
dia 27 de setembre de 2012, aprova una 
Resolució amb el contingut següent:

“Des de la seva represa al segle XIX, 
el catalanisme ha formulat diferents 
pro postes polítiques amb l’objectiu 
de garantir la pervivència de la llen-
gua i la nació catalanes, afavorir el 
pro grés econòmic i el benestar dels 
seus ciutadans. Bona part d’aquest ca-
ta lanisme ha volgut trobar durant 
molts anys un encaix de la nostra rea-
li tat nacional al si de l’Estat espanyol 
mitjançant l’aportació d’estabilitat eco-
nò mica i regeneració en les formes de 
Govern, a canvi del reconeixement de la 
nostra llengua, la nostra cultura i un cert 
nivell d’autogovern, diferent en funció 
del període històric. Hi ha hagut, també 
des del catalanisme, una proposta que 
ha plantejat una redefi nició completa 
de l’Estat espanyol per a basar la seva 
font de legitimitat en la unió voluntària 
de diferents nacions que s’haurien de 
reconèixer entre elles en un pla d’igual-
tat. Igualment, ja des dels seus inicis, 
el catalanisme polític ha comptat amb 
partidaris de l’Estat propi, entenent 
que era en el concert de les nacions on 
Catalunya trobaria un marc de relació 
estable i de bon veïnatge amb la resta 
de pobles de la Península Ibèrica i d’Eu-
ropa.

En els darrers trena anys, una part 
majoritària del catalanisme ha intentat 
vehicular el seu progrés nacional, desen-
volupament econòmic, cohesió social i 
aprofundiment democràtic a través de 
la participació a l’Estat espanyol. 

Malgrat els avenços assolits respecte 
a la situació viscuda sota el franquisme, 
el balanç d’aquest període és clarament 
insufi cient de cara als reptes de fu-
tur que tenim com a societat. Les pro-
postes d’acord que han signifi cat els 
es tatuts d’autonomia de 1979 i 2006, 
la col·laboració amb l’entrada a la Unió 
Europea i a l’euro, la contribució a la 

Aprovada la moció de suport 
del dret a l’autodeterminació

modernització econòmica i al progrés 
democràtic, han topat amb una clara vo-
luntat de re centralització i de laminació 
de l’autogovern –expressada amb les 
continuades invasions competencials 
i, de forma molt signifi cativa, amb la 
Sen tència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006–, 
l’incompliment dels compromisos con-
tin guts en els diferents acords entre 
Catalunya i l’Estat espanyol, una inver-
sió en infraestructures molt menor 
al pes econòmic sobre el conjunt de 
l’Estat, el menyspreu i l’assetjament 
contra la llengua i la cultura catalanes i 
un dè fi cit fi scal continuat durant aquest 
perío de equivalent anualment al 8% 
de la creació de riquesa que avui posa 
en perill la cohesió social i el progrés 
econòmic.

El camí recorregut en aquests darrers 
anys, ple de difi cultats i obstacles, 
ha portat a una part important de la 
ciutadania i a diferents actors socials, 
eco nòmics i polítics a proposar nous 
es   ce naris de futur. Disposar d’un Estat 
propi, tant dependent o independent 
com la resta d’Estats europeus, que tin -
gui per objectiu servir al benestar, el 
progrés econòmic i cultural dels ciuta-
dans de Catalunya, sigui quin sigui el 
seu origen o condició, és vist avui com 
una necessitat inajornable per una part 
creixent de la ciutadania de Catalunya. 
El passat 11 de setembre, més d’un 
mi   lió i mig de catalans i catalanes va 
protagonitzar una jornada històrica, do-
nant un exemple de civisme i de com-
promís amb el present i el futur de la 
nostra nació. De forma molt massiva 
els manifestants van expressar, de ma-
ne ra clara i inequívoca, el desig que 
Catalunya esdevingui <> i van recollir 
un anhel que, en aquests moments, és 
compartit per una part molt important 
de la societat catalana, que reclama que 
el nostre país assoleixi de l’instrument 
d’un Estat; eina imprescindible per fer 
front als reptes de la nostra societat.

La voluntat que els ciutadans i les 
ciutadanes de Cata lunya puguin decidir 
amb plena llibertat el seu futur ha estat 
assumida per una majoria de les forces 
polítiques par lamentàries i pel President 
de la Generalitat. En aquest sentit, el 
12 de desembre de 1989, el Parlament 
de Catalunya va remarcar que el poble 
català no renunciava al dret a l’auto-
determinació; i, igualment, va expressar 
la possibilitat <>.

Després d’aquest 11 de setembre, es-
coltant l’anhel expres sat d’una forma 

tan signifi cativa, s’esdevé el moment 
his  tòric en el qual resulta necessari con-
sul tar la ciutadania so bre la possibilitat 
que Catalunya esdevingui un nou Estat 
d’Europa.

Per aquestes raons, els grups parla-
mentaris sota signants presenten la se-
güent:

RESOLUCIÓ
1.- El Parlament de Catalunya expres-

sa el seu reconei xement i es felicita per 
l’enorme èxit aconseguit a la massiva 
manifestació del passat 11 de setembre 
pels carrers de Barcelona, sota el lema 
“Catalunya nou Estat d’Europa”.

2.- El Parlament de Catalunya cons-
ta ta que al llarg d’aquests darrers tren -
ta anys, una part molt important del 
catalanisme s’ha compromès a fons 
amb la transformació de l’Estat es pa -
nyol per poder-hi encaixar sense ha-
ver de renunciar a les nostres aspira-
cions nacionals, a la nostra voluntat 
d’autogovern, ni a la nostra continuïtat 
com a nació. Però els intents d’encaix de 
Catalunya a l’Estat espanyol i les seves 
reiterades respostes són avui una via 
sense recorregut, Catalunya ha d’iniciar 
una nova etapa basada en el dret a 
decidir.

3.- És per tot això que el Parlament 
expressa la necessitat que Catalunya 
faci el seu propi camí, constatant la 
necessitat que el poble català pugui 
decidir lliurement i democràticament el 
seu futur col·lectiu, per tal de garantir 
el progrés social, el desenvolupament 
econòmic, l’enfortiment democràtic i el 
foment de la cultura i la llengua pròpies.

4.- El Parlament insta el Govern de la 
Generalitat i a les forces polítiques i els 
agents socials i econòmics a impulsar 
el màxim consens possible per tal de 
portar a terme aquest procés democràtic 
i el full de ruta consegüent, amb diàleg 
amb la comunitat internacional, la 
Unió Europea i el Govern espanyol, 
per tal que la ciutadania de Catalunya 
pugui determinar en un marc de plena 
llibertat, respecte al pluralisme, foment 
del debat i la convivència democràtica i 
sense coaccions de cap mena.

5.- El Parlament de Catalunya cons-
tata la necessitat que el poble de Ca-
ta lunya pugui determinar lliure ment 
i democràtica el seu futur col·lec tiu i 
insta el govern a fer una consulta prio-
ritàriament dins la propera legisla tura.

Per tot això, els grups municipals de 
l’Aldea proposen al Ple municipal l’adop-
ció dels acords següents:

Primer.- Donar ple suport a la 
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Resolució del Parlament de Catalunya, 
aprovada el 27 de setembre de 2012, 
sobre el dret a decidir lliurement i 
democràtica el futur de Catalunya i la 
necessitat d’una consulta al poble català.

Segon.- Enviar aquesta moció al Par-
la ment de Catalunya, al Govern de la 
Ge neralitat de Catalunya, al Congrés 

dels Diputats i al Govern espanyol.
La moció de suport a la resolució 

del Parlament de Catalunya del 
Dret a l’auto determinació ha estat 
aprovada per unanimitat de tots els 
grups polítics de l’Ajuntament de 
l’Aldea ERC, CIU i PSC

Dani Andreu, Alcalde de l’Aldea, 
re marcava ”l’aprovem amb tot l’entu-

sias me possible i està en la línia de 
la moció anterior (NP 539 Aprovada 
la Moció en defensa de Catalunya 
com a nou estat d’Europa).

Una clara demostració que el 
plenari de l’ajuntament de l’Aldea 
dóna suport absolutament el dret 
del nostre poble a l’autodetermina-
ció” .

L’alcalde de l’Aldea se sent satisfet perquè 
les obres de la variant funcionen a ple rendiment

Us adjuntem les declaracions de Dani Andreu, Alcal-
de de l’Aldea, amb motiu de les obres de la variant de 

la N-340 .
Dani Andreu: ”Mostrem prudència i optimisme que 

l’obra acabi quallant defi nitivament l’any 2013. Hi ha 
2 components de la mateixa dinàmica que porta l’obra 
amb el desviament de la pròpia via, qüestió que ha de 
ser resolta el més aviat possible per les despeses addi-
cionals que genera aquest desviament. També els pos-
teriors desviaments de l’enllaç nord i sud, a la zona de 
Camarles i a la zona propera a l’Ebre, que també com-
portarà un desviament del trànsit de la N-340 , qüestió 
que també ha de ser resolta ràpidament .

Són qüestions que ens ajuden a que l’acabament de 
l’obra sigui una realitat.

Tot i això el principal motiu és que el Ministeri de 
Foment mostri d’alguna manera el seu suport per 
l’acabament de l’obra amb una dotació pressupostària 
adequada que permeti a l’empresa disposar de solvèn-
cia per acabar l’obra en temps i forma.

Amb la prudència que ens caracteritza tenim alegria 
perquè les obres funcionen a ple rendiment, alegria 
perquè les notícies que ens arriben són del tot bones 
perquè durant l’any 2013 pugui estar acabada la va-
riant, però prudència perquè hem viscut de tots els 
colors dins l’obra i com diu la dita, no digues blat fi ns  
que estigui al sac i ben lligat”.

L’empresa ha començat el procés d’asfaltar la variant i ha 
augmentat la maquinària pesada, a més avança la construc-
ció complexa de la via fèrria temporal, per poder seguir amb 
els treballs i posteriorment tornar a posar la via, ja de forma 
defi nitiva.

Al calendari ofi cial del Ministeri de Foment es preveu aca-

bar l’obra l’any 2014, però el ple funcionament i rendiment 
de les obres de la variant fa pensar que es podria acabar dins 
l’any 2013.

El passat mes de setembre, concreta-
ment el dilluns 17 i dijous 20 s’iniciaren els 

cursets d’informàtica. Són cursets adreçats a 
totes les edats, majoritàriament l’aforament 
és de gent de mitjana edat. Els horaris del 
curs són de 20.00 fi ns les 21.30 h, tenen una 
duració trimestral i cap la possibilitat de con-
tinuar el curs per ampliar coneixements. El 
contingut és adaptable individualment.

Nou curs d’informàtica 
al Casal de Joves
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L’Aldea dóna suport a les al·legacions de la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre pel cabal ecològic

Des de l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Aldea us in-
formem que dins del plenari extraordinari convocat 

per al passat dimecres 7 de novembre a les 13.30 h, s’ha 
aprovat per unanimitat de tots els grups  les al·legacions de 
la Plataforma en Defensa de l’Ebre pel cabal ecològic del riu.

 Dani Andreu, Alcalde de l’Aldea: ”D’acord amb les 
instruccions i l’excel·lent relació amb la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre, des de l’Ajuntament de l’Aldea 
hem convocat per avui mateix aquest ple extraordina-
ri, que entre altres punts hem aprovat les al·legacions 
que la pròpia PDE pensa presentar contra el cabal eco-
lògic que vol marcar la Confederació Hidrogràfi ca de 
l’Ebre.

Com sabem és una lluita ancestral, que no s’acaba 
tan sols amb les manifestacions ni amb les mocions. 
Han d’estar portades a estaments de l’Estat espanyol 
i a estaments Europeus. En aquest cas les al·legacions 
de la PDE portades i recolzades pels municipis que ho 
vulguin, com així ho ha fet l’Aldea, creiem que dona-
ran força a aquesta lluita.

El cabal ecològic del nostre riu és la vida o la mort 
del nostre Delta, per tant creiem que totes i cadascu-
na de les administracions de les Terres de l’Ebre hem 
d’implicar-nos al màxim, donar suport i col·laboració 
amb la lluita i amb el treball, per poder amb aquestes 
al·legacions defensar el nostre futur”.

Una cinquantena d’aldeans baixen per l’Ebre
en la 7a Piraguada Jove a l’Aldea
El passat diumenge 30 de setem-

bre i gràcies a que es va aixecar el 
temps, fi nalment sí  que es va realit-
zar la setena Piraguada Jove organit-
zada per la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de l’Aldea.

La Piraguada s’ha dut a terme 
pel riu Ebre i en un dels trams més 
llargs (Tortosa-Amposta) i també 
més bonics. El recorregut de 15 km 
amb 3 parades per descansar i agafar 
forces ha servit perquè els aventurers 
aldeans/nes s’ho passessin molt bé.

L’esmorzar l’han fet a  l’illa dels 
bous o illa de Vinallop, un indret de 
gran bellesa, que es troba baixant 
per l’Ebre, aigües avall de Tortosa, a 
3 o 4 km.

L’Alcalde de l’Aldea, Dani Andreu, i la regidora de 
Joventut, Míriam Ferrando, han estat 2 piragüistes més, 
que s’ho han passat molt bé amb la resta del grup.

A les 13.30 h , i segons l’hora prevista s’arribava a l’embarcador 
de l’Aldea per posar el punt fi nal a la 7a Piraguada Jove, 
que després de 7 anys continua essent un dels actes fi xos del 
calendari juvenil d’activitats anuals de l’Aldea.

Caragol Maçana espècie invasora
El caragol maçana procedent de Sud-Amèrica, està consi-

derada una de les 100 espècies invasores més perjudicials 
del món per la seva afectació al conreu de l’arròs. L’espècie 
és herbívora i afecta directament als vegetals i algues aquàti-
ques per ingesta, i l’arròs és el més afectat, sobretot quan 
comença a germinar.

Al delta de l’Ebre la reproducció del caragol maçana s’inicia 
a l’abril-maig  i fi nalitza a l’octubre-novembre segons la tem-
peratura de l’aigua. L’espècie és molt resistent als productes 
fi tosanitaris, i un cop ha entrat al camp d’arròs, una bona 
mesura és l’assecament del camp immediatament després de 
la collita, efectuar la recol·lecció manual i l’eliminació poste-
rior de els postes dins dels camps.

Més informació al telèfon del Servei Sanitat Vegetal de les 
Terres (Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre) 977 500 174.

*Text extret de la Unitat del Servei Vegetal de les Terres de l’Ebre.
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Canon de l’aigua
En relació a les consultes efectuades per di ver      sos ciu-

tadans i també a algunes informacions o opinions apa-
regudes per diversos mitjans, l’Ajuntament de l’Aldea vol 
fer constar que: 

La ta rifa d’aigua que s’està aplicant a l’Aldea és la que 
s’aplica des del 02/04/2009 i pel que fa a la tarifa de clave-
gueram és la mateixa des de 01/01/2008. Per tant, no hi ha 
hagut cap variació de la tarifa d’aigua i clavegueram en tot 
l’any 2012, a excepció del canvi del tipus impositiu de l’IVA 
que ha passat del 8% fi ns al 10% en el cas de l’aigua i el 
clavegueram i del 18% al 21% en el cas de la conservació 

que es va produir des de 01/09/12 i que és un impost sobre 
el qual no es pot fer cap mena d’actuació.

No obstant, és remarcable el fet de que dins de la factura 
de l’aigua a més de l’IVA hi ha un altre impost que és el 
CÀNON DE L’AIGUA que estableix l’ACA que sí que ha sofert 
importantíssimes i nombroses variacions des de gener del 
2011 fi ns a l’última llei de 23 de març de 2012 i que han 
fet que l’import total de la factura d’aigua hagi pujat 
considerablement, però es tracta d’un impost establert per 
l’ACA. L’ajuntament de l’Aldea no ha pres cap iniciativa per 
a pujar ni un cèntim la tarifa de l’aigua del nostre municipi.

L’ACPJ celebra a l’Aldea els 25 anys
al servei de la Justícia

L’Associació Catalana en Pro de la 
Justícia (ACPJ), aquest passat dissab-

te 27 d’octubre celebrava a l’Aldea el 
seu 25è aniversari, en un acte presidit 
per la presidenta del Parlament de Cata-
lunya, Núria de Gispert.

A les 12.00 h del migdia l’Alcalde de 
l’Aldea, Dani Andreu, rebia a l’Ajun-
tament la presidenta del Parlament 
de Catalunya, Núria de Gispert i Ca-
talà, la consellera de Justícia i M. Pi-
lar Fernández Bozal per fer la signatu-
ra al llibre d’honor de l’Aldea.

Segons comentava Dani Andreu “el 

poble us acull amb tot l’orgull i tota 
la satisfacció”.

La presidenta del Parlament  de Cata-
lunya, Núria de Gispert, ”desitjo que 
l’Aldea i el Baix Ebre vagin enda-
vant i que tinguin el seu alcalde i el 
consistori sort i encert per treballar 
en aquest futur transcendental i his-
tòric per al nostre País i es puguin 
aconseguir els seus anhels de més 
llibertat”.

L’Alcalde entregava el monument de 
la Torre de l’Ermita i un ram de fl ors  a 
la presidenta del Parlament de Catalu-

nya, Núria de Gispert i Català i a la con-
sellera de Justícia, M. Pilar Fernández 
Bozal. Després de la signatura del llibre 
d’honor les autoritats s’adreçaren fi ns la 
Masia Pla dels Catalans on els esperaven  
els membres de l’ACPJ i altres personali-
tats del món del dret i la justícia.

El parlament de les autoritats, l’entre-
ga de distincions als jutges que porten 
20 anys en el món de la justícia i l’en-
trega de la placa al Mèrit d’Or que rebia  
l’excel·lentíssim Sr. Francesc de Paula Ca-
minal, servien per donar pas al dinar de 
germanor.

DNC 2012
Un any més a l’Aldea han tingut lloc els actes institucio-

nals amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que 
començaven amb la rebuda d’autoritats, hereus, pubilles i pu-
billetes de les passades Festes Majors a les 11.15 h a la Casa de 
la Vila. Després un petit concert amb la Banda Musical Verge 
dels Prats, que també interpretava l’Himne dels Segadors, amb 
l’Hissada de la Senyera al monument dels 21 Esglaons cap a la 
Llibertat, i la posterior ballada de sardanes a la plaça de la Casa 
de al Vila, amb la Colla Sardanista de l’Aldea, servien per aco-
miadar els actes de la DNC d’aquest any i també per acomiadar 
a l’autocar d’ANC l’Aldea, que marxava a les 12.30 h cap a la  
multitudinària manifestació de Barcelona.
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Guia Didàctica Torre de l’Ermita de l’Aldea
Des de la Regidoria de Turisme 

de l’Ajuntament de l’Aldea us in-
formem que ja podeu disposar de la 
guia didàctica de la Torre de l’Ermita de 
l’Aldea.

La descàrrega de la guia la podeu 
realitzar des dels webs: www.laldea.org 
i des de www.infoaldaia.info.

Aquesta guia pretén ser una eina de 
treball per  les diferents escoles i centres 
d’educació secundària, els quals en el 
marc de la seva activitat docent, vulguin 
realitzar una activitat extraescolar amb 
els seus alumnes. La guia consta d’una 
breu explicació del què són les torres de 
guaita i de la seva importància històri-
ca a l’hora que proposa tot un seguit 
d’activitats didàctiques que el professo-
rat pot proposar als seus alumnes.

La guia ha estat realitzada des de la 
Regidoria de Turisme, consta de 42 pà-
gines i podràs trobar la informació sobre el context territo-
rial i històric de la Torre de l’Ermita, la inserció curricular del 

projecte, enfocat a alumnat del Cicle 
Superior de Primària extretes del currí-
culum de primària del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

També disposareu d’activitats del 
treball previ i posterior a la sortida, re-
cursos complementaris i bibliogra fi a.

Míriam Ferrando, regidora de 
Tu risme: “La guia pretén obrir el 
centre d’interpretació de les torres 
de guaita als diferents centres do-
cents; independentment del seu 
en  fo cament estrictament turístic, 
creiem que des del punt de vista de 
l’educació també ens pot ajudar a 
potenciar aquest actiu turístic i/o 
històric tan important i volgut per 
al nostre poble, obrint la torre de 
l’ermita a tots els nens i nenes que 
la vulguin visitar i aprendre d’ella.”

Us adjuntem la informació necessària per poder concertar 
visites a la Torre de l’Ermita.

Informació i reserves
Població: L’Aldea                  Adreça: Ajuntament de l’Aldea - Av. Catalunya, s/n                Telèfon: 977 450 012 

Horari: Dissabte, diumenge i festius de 11 a 14 h. Cal avisar si es necessita guia.
Titularitat: Ajuntament de l’Aldea

Canvi de semàfor

El passat dimecres 10 d’octubre va tenir lloc el canvi de 
semàfor de la N-340 a la zona de la plaça dels Països Cata-

lans. L’empresa encarregada del manteniment va ser ajudada 
en tot moment pels membres de la Brigada municipal i la Poli-
cia Local de l’Aldea va aconseguir que es canviés el semàfor de 
lloc, sense tallar la circulació en cap moment, tenint en compte 
que entre les 10 i les 11 del matí la circulació a l’Aldea ja és 
prou complicada.

Arbres caiguts 
a l’Aldea

Aquest passat  diumenge 29 d’octubre la Policia Local de 
l’Aldea i la Brigada Municipal ha tingut feina a retirar els 

arbres i les branques caigudes a la població durant la matinada 
del dissabte 28 al diumenge 29 d’octubre a causa de la forta 
ventada que ha patit la població. Alguns arbres del polígon de 
l’Aldea i del camí de Xoperal han sofert les conseqüències de 
la ventada. La ràfega màxima de vent enregistrada a l’Aldea 
va ser de 63 km/h.
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Fira de la consciència, l’art i sentiment
i el mercadet solidari
Diumenge 21 d’octubre a les 19.00 

hores es va clausurar la Fira de la 
consciència, l’art i sentiment i el Merca-
det solidari, que ha tingut lloc aquest 
cap de setmana del 20 i 21 d’octubre a 
l’Aldea .

Des de la Regidoria de Cultura es va-
lora molt positivament la fi ra: ”Ens sen-
tim satisfets per l’acceptació que ha 
tingut la fi ra i per l’acceptació dels 
tallers, les xerrades i les projeccions, 
ja que el Saló de Plens ha estat ple  
a vessar en totes les xerrades”, ens 
comentava Estela Estorach, regido-
ra de Cultura.

“També dono les gràcies a Fernan-
do Rico per l’organització dels ta-
llers i xerrades dins de la fi ra”, re-
marcava Estorach.

Les sessions de Ioga o les sessions de 
meditació i geometria sagrada, han tin-
gut una gran acceptació pel públic assis-
tent, i s’espera poder repetir la Fira l’any 
vinent, i fi ns i tot no es descarta poder 

realitzar el cap de setmana sencer com-
plementat en concerts i actuacions.

L’actuació poètico-musical a càrrec 
dels Poetes de l’Ebre que foren els en-
carregats de clausurar la Fira, una fi ra 

complementada per les parades o per la 
1a gratiferia  (on ningú s’omplia les but-
xaques i ningú se n’anava amb les mans 
buides), han fet el que públic assistent 
gaudís d’una fi ra diferent.

Caravana de vehicles 
d’emergència per l’Aldea

El passat 22 de setembre tenia 
lloc la 3a trobada de motocicletes i 

1a de vehicles d’emergència amb mo-
tiu de la festa patronal de la Policia Lo-
cal de Tortosa. La trobada es va fer al 
pavelló fi ral de Remolins on es van do-
nar unes plaques commemoratives als 

membres de les poblacions que van as-
sistir a l’acte i, seguidament, van fer un 
recorregut per la ciutat de Tortosa i van 
continuar per diverses poblacions de 
les Terres de l’Ebre, com la nostra po-
blació de l’Aldea, on la caravana pas sa-
va sobre les 13.30 h aproximadament.

El passat 19 d’octubre a l’Aldea 
s’instal·lava una nova marquesi-

na que donarà servei als passatgers 
que esperen l’autobús.

La marquesina s’ha instal·lat en-
tre la desapareguda Secció de Crè-
dit i l’Ajuntament vell i compta amb 
servei d’il·luminació nocturna i faci-
litarà que els usuaris  es resguardin 
de les inclemències meteorològi-
ques.

Nova 
marquesina

Àngel Artimanya
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Concert solidari per als afectats
Comptes bloquejats Cooperativa

Dissabte dia 15 de setembre i amb menys participa-
ció que s’esperava van arribar a l’Aldea els conjunts 

ebrencs que van fer gaudir a la generació dels 60 i 70. Un 
públic entregat a les cançons dels Juniors, Pirombodas, 
Sherpas, Clipperton (aquests els més joves, un grup 
Ebrenc format per nois dels Muntells i Masdenverge), 
Black Stars, Buitres, Quijotes i Shunky’s. Van començar 
a les 23.30 h amb la presentació de Ramon Bel per acabar a 
les 3.30 h de la matinada. 

Aquest és un dels molts actes que durant l’any l’Ajuntament 
de l’Aldea ha organitzat per recaptar fons, com els partits 
solidaris amb el Nàstic de Tarragona, els veterans del FC Bar-
celona o balls solidaris entre altres.

Simon Falcó, tinent alcalde de l’Ajuntament de l’Al-

dea: ”Des de fa uns quants mesos estem intentant 
col·laborar en la tasca de recaptar fons per aquestes 
famílies que estan entrampades per la Secció de Crè-
dit. Una de les coses que se’ns va oferir va ser aquesta 
festa amb els grups ebrencs que als anys 60 i 70 ana-
ven actuant per les festes  dels pobles de les Terres de 
l’Ebre. Aquesta festa ja es va realitzar a Sant Jaume 
d’Enveja i a Amposta amb bastant èxit i amb molta 
acceptació popular. Els grups es van brindar desinte-
ressadament per poder-la repetir a l’Aldea per inten-
tar recaptar més fons per als afectats. El dia 15 ens 
traslladarem als anys 60 per reviure aquella època i 
esperem la màxima assistència possible per una bona 
causa com és aquesta”.

Diumenge 28 d’octubre la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de l’Aldea organitzava la sortida a la Fageda del Retable, al Pi gros i 

Faig pare. 31 excursionistes de totes les edats han realitzat la sortida amb 
molt de fred i vent.

A les 8.20 h del diumenge va tenir lloc la sortida des de el Casal de Joves 
en direcció al pantà, seguint la pista forestal, fi ns arribar a uns 2,30 km de la 
tanca, on començava la sendera que els  portava fi ns al Pi gros.

Després de visitar el Faig pare i les fotografi es pertinents els aldeans enfi -
laven la ruta cap a casa, arribant al poble a les 15.00 h.

La Fageda del Retable

Bolets del Port

El dia 16 de novembre a les 22 h i 
al Saló de Plens de l’ajuntament de 

l’Aldea tenia lloc la presentació del lli-
bre Bolets del Port. Maestrat, Ma-
tarranya, Terres de l’Ebre, editat per 
l’Associació de Micologia de les Terres 
de l’Ebre “Bitxac” i el Grup de Recerca 
Científi ca Terres de l’Ebre (Autors: Ma-
nolo Arrufat, Sergi Boix, Salvador Car-
dero, Jordi Fontanet, Adrián Grau, Pere 
Luque, Joan Moisés, Pere Prats, Jesús Ro-
dríguez. Ferran Royo i Benjamín Solà). 

Bolets del Port, Maestrat, Matarranya, 
Terres de l’Ebre pretén no ser el darrer 
dedicat a la micologia, tanmateix, és un 
llibre complet en si mateix i molt didàc-
tic, on el boletaire hi trobarà la immensa 
majoria dels bolets que es poden loca-
litzar habitualment al territori. Manolo 
Arrufat ens va fer una petita introducció 
dels bolets més coneguts del terreny i 
petites explicacions i anècdotes.

Els autors han aconseguit fer una obra 
d’un gran rigor que ha comptat amb la 
col·laboració de molts micòlegs profes-
sionals i afi cionats, especialment del 
pro fessor de la Universitat de Barcelona, 
Jaume Llistosella que, a més, ha tingut 
la generositat de redactar-ne el pròleg.
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En el plenari ordinari de divendres 
14 de desembre de 2012 es va apro-

var la Moció de Rebuig a l’Avantprojecte 
de la LleI Orgànica de Millora de la Qua-
litat de l’Educació. Tot seguit es llegeix 
la moció presentada pels grups munici-
pals d’ERC i PSC, que diu literalment:

“En Daniel Andreu i Falcó, portaveu 
del Grup Municipal d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Manolo Masdeu 
i Eixarch, portaveu del Grup Municipal 
del PSC a l’Ajuntament de L’Aldea, pre-
senten per a ser inclosa a l’ordre del dia 
del proper Ple, la següent:

MOCIÓ DE REBUIG 
A L’AVANTPROJECTE DE LLEI 

ORGÀNICA DE MILLORA 
DE LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ
El ministre d’Educació del govern es-

panyol, José Ignacio Wert, ha donat a 
conèixer recentment l’avantprojecte de 
llei orgànica de millora de la qualitat de 
l’educació, un projecte que representa 
un nou atac al sistema educatiu català i 
al model d’immersió lingüística, que ha 
estat reconegut com un model d’èxit i 
que ha estat implantat amb un ampli su-
port social i polític a Catalunya. 

Aquesta nova legislació pretén acabar 
amb un sistema d’immersió lingüística 
que ha resultat integrador i ha evitat la 
segregació dels alumnes per raó de llen-
gua. Pretén posar fi  a un sistema educa-
tiu que ha permès la convivència i la co-
hesió social i ha estat respectuós amb la 
diversitat. La llengua catalana ha estat 
i ha de continuar essent la llengua ve-
hicular, de referència, a l’escola. Aquest 
fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al 
llarg dels anys, respectuós amb els drets 
lingüístics individuals i personals. I, per 
tant, no podem posar en perill un model 
d’èxit en l’aprenentatge per a les gene-

Moció de rebuig a l’Avantprojecte de Llei Moció de rebuig a l’Avantprojecte de Llei 
Orgànica de Millora de la Qualitat de l’EducacióOrgànica de Millora de la Qualitat de l’Educació

racions actuals i futures del país. 
L’impuls d’aquesta nova legislació està 

injustifi cat. La voluntat uniformitzadora 
del govern de l’estat és evident. Darre-
ra d’aquesta acció hi trobem la voluntat 
de trencar la normalització de la llengua 
catalana i un menyspreu vers el projecte 
pedagògic i de promoció de la igualtat 
d’oportunitats que s’ha aconseguit amb 
els anys a Catalunya. 

Davant d’aquesta situació, creiem que 
es fa necessària una resposta conjunta i 
contundent en defensa del model d’es-
cola catalana. Creiem que el Govern de 
la Generalitat de Catalunya ha de conti-
nuar aplicant la llei d’educació de Cata-
lunya. La millor garantia per al no retro-
cés en la qualitat del sistema educatiu 
català passa per a què de forma autòno-
ma puguem defensar el nostre sistema, 
els nostres mestres, professors i alumnat. 

Tenim el convenciment que aquest 
in tent d’intrusió a la realitat educativa 
i social catalana es converteix en una 
mostra més de la necessitat d’accelerar 
al màxim possible la convocatòria d’un 
re ferèndum d’independència que per-
meti aconseguir l’estadi de plena lliber-
tat i sobirania per establir un model 
educatiu que respongui únicament a la 
realitat nacional i a la voluntat de la ciu-
tadania de Catalunya.  

Per tots els motius exposats anterior-
ment, els grups municipals d’ERC i PSC 
proposen l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Manifestar el rebuig de l’Ajun -
ta ment de L’Aldea a la reforma de la llei 
d’educació del govern de l’Estat, que 
pre tén un sistema educatiu segregador 
que atempta contra el model d’escola 
catalana i que posa en qüestió la igual-
tat d’oportunitats per a tot l’alumnat. 
Mostrar el desacord amb la voluntat re-

centralitzadora, retrògrada i segregado-
ra socialment del Ministre Wert. 

SEGON. Manifestar el nostre compro-
mís i suport al sistema d’immersió lingüís-
tica, un sistema d’integració i d’inclusió 
social que ha estat model d’èxit, amb 
més de 30 anys de recorregut, i que té 
un extens consens social i polític a Cata-
lunya, i per tant defensar la necessitat 
d’impulsar un gran acord a Catalunya 
amb tots els representants d’entitats, 
agents educatius i partits polítics contra 
aquesta reforma. 

TERCER. Reprovar l’actuació del go-
vern espanyol, i especialment el minis-
tre Sr. Wert, seguir impulsant el model 
d’immersió lingüística a Catalunya: pe-
dagògicament sostenible, jurídicament 
viable i socialment acceptat, i demanar 
la retirada immediata de l’esmentat 
avant projecte de llei de millora de la 
qua litat de l’educació.  

QUART. Manifestar el suport a la co-
munitat educativa que s’ha mostrat con-
trària a les ingerències del govern de 
l’Es tat vers el model d’escola catalana i 
d’immersió lingüística i fer una crida a 
sumar-se a les mobilitzacions promogu-
des per somescola.cat i pel conjunt del 
teixit educatiu, social, polític i cultural 
d’arreu del país. 

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al 
Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, als grups parla-
mentaris del Parlament de Catalunya, al 
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte i a somescola.cat

El Sr. Alcalde, atenent el disposat a 
l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
ha quedat aprovat pel vot favorable 
dels deu Regidors assistents al Plenari, 
és a dir per unanimitat i per tant amb el 
quòrum legalment determinat. 

Els aldeans en contra de Wert
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Aquesta tardor, a l’ajuntament 
de l’Aldea s’ha fet la 5a edició 

del curs de cuidadors/res de gent 
gran. Un curs organitzat per la Re-
gidoria de Benestar Social i Famí-
lia, amb la col·laboració i fi nança-
ment de d’Institut Català de la 
Do na, gràcies al desplegament del 
pla local de dones.

Aquest any 15 persones s’han 
pogut benefi ciar d’aquest curs tan 
important per a moltes famílies, ja 
que amb l’ajuda de les professores 
i els seus alts coneixements, els/
les assistents han pogut adquirir 
molts de recursos per saber cuidar 
un mica millor als seus familiars 
dependents I a la vegada cuidar-se 
a si mateixes/os.

Des de la Regidoria, un any més, 
es vol destacar la gran tasca rea-
litzada per les aldeanes: Griselda 
Prades, Montse Cervellera i Bi-
biana Ochando, elles son les que 
han fet possible que aquest curs, 
un any més, hagi estat un gran 
èxit. També agrair a tots/es els as-
sistents al curs, la seva constància. 
Es tracta d’un curs de 250 hores i 
que dura 3 mesos, i és molt impor-
tant que les persones que comen-
cin tinguin constància i no deixin 
el curs a mitges, ja que l’esforç tant 
per part de l’Ajuntament com de 
l’ICD a l’hora de fi nançar el curs es 
important, alhora que,  per a mol-
tes famílies molt benefi ciós.  

Curs de 
cuidadors/res 
de gent gran

L’ANC penja 
l’estelada 
a la torre 
de l’Ermita

El passat diumenge 11 de novem-
bre a les 12.00 h, ha tingut lloc l’acte 

simbòlic de la penjada de l’Estelada 
gegant a la torre de l’Ermita a càrrec 
de l’Assemblea Nacional Catalana de 
l’Aldea. Una seixantena de membres de 
l’Assemblea, simpatitzants i gent inde-
pendentista s’han donat cita a la torre de 
l’Ermita per desplegar l’Estelada gegant 
de 3 x 6 metres al so de l’himne dels Se-
gadors. Després de desplegar l’Estelada  
han tingut lloc els parlaments i la lectura 
del manifest a càrrec del coordinador 
de l’Aldea de l’ANC, Víctor Blanch, 
i el  coordinador de l’Ebre de l’ANC, 
Ramón Bel. Dani Andreu, Alcalde de 
l’Aldea; Simon Falcó, tinent alcalde; 
Estela Estorach, regidora de Cultura 
i Yolanda Tomàs, regidora d’Esports 
han assistit a l’acte convocat per 
l’ANC.

Víctor Blanch, membre de l’Assem-
blea Nacional Catalana de l’Aldea: 
”Després del gran dia que hem vis-
cut avui a l’Aldea no tinc més que 
agrair a tota la gent que ens ha 
acompanyat i que s’ha sumat al nos-
tre projecte. 

L’Assemblea Territorial de l’Aldea 

donem gràcies a tota la gent que ens 
ha acompanyat en un acte tan sim-
bòlic com és la penjada de l’Estelada 
a una de les Torres de Guaita del nos-
tre municipi, la Torre de l’Ermita de 
l’Aldea. També invitem a tot aquell 
que s’hi vulgui sumar que ho pot 
fer-ho a la web www.assemblea.cat  
o posar-se en contacte amb algun 
membre de l’AT de l’Aldea o enviant 
un correu electrònic a aldea@assem-
blea.cat.”.

L’acte no l’ha aconseguit aigualir la 
pluja que ha estat present durant els 
parlaments dels coordinadors de l’ANC. 
En acabar els assistents han pogut 
com prar tot tipus de marxandatge de 
l’assemblea, des d’Estelades, bosses per 
al pa o davantals per la cuina.

Si vols posar nom a un carrer del nostre poble, pots omplir aquesta 
butlleta i portar-la a les ofi cines de l’ajuntament de l’Aldea. 

Amb tots els noms presentats es farà una llista que es facilitarà als 
veïns del carrer per tal que escullin el que més els agradi. 

Nom proposat

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

POSA NOM A UN CARRER

DEL TEU POBLE
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L’Escola Bressol del Delta, com tots 
els cursos anteriors, aquest any també 

hem volgut posar un granet de sorra per 
la Marató de TV3, aquest any s’investigarà 
sobre el Càncer en general, per tal de tro-
bar solucions a aquesta malaltia tan terri-
ble.

Aquest any, la llar d’infants ha realitzat 
diferents activitats per recaptar cèntims 
per aquesta iniciativa solidària. La primera 
d’elles va ser, vendre castanyes al mercat, 
on els petits van poder experimentar de 
primera mà, tot el que gira al voltant de 
la venda al carrer. Cal dir, que la població 
de l’Aldea és va bolcar d’una manera ex-
cepcional, ja que de ben d’hora els nens ja 
havien venut totes les castanyes.

La segona activitat que vam realitzar, 
va ser la gimcana solidària, on gairebé to-
tes les famílies de la llar d’infants hi varen 
participar, va ser un jornada on la il·lusió 
i el somriure van ser els protagonistes. La 
gincana consistia en diferents proves que 
els infants i famílies havien de superar. 
L’entrada per passar una estona agradable 
era d’un euro per assistent.

I l’última d’elles, va ser una guardio-
la solidària, que tots els nens de la llar 
d’infants en tenien una, i allà on anaven 

L’Escola Bressol del Delta

l’havien de portar amb ells, per tal que tots 
els ciutadans del món poguessin donar el 
seu granet de sorra. Aquesta activitat va 
ser un èxit, tots els nens varen portar les 
seves guardioles a l’escola ben plenes de 
cèntims, per tal de poder recolzar amb èxit 
aquesta iniciativa.

L’Escola Bressol del Delta, solidària per 
aquestes iniciatives tan profi toses i benefi -
cioses per tots els ciutadans. 

D’una vegada per totes posem el fre a 
aquesta malaltia que acaba amb la il·lusió 
de moltes famílies. Tots junts ho podem 
aconseguir!

Dimecres 10 d’octubre al matí co-
mençaven els treballs de senyalit-

zació de l’Hostasol amb la pintada dels 
passos de vianants.

Senyalització
Hostasol

Des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de l’Aldea us  informem que  a partir d’ara comptaran 

amb un nou servei de recollida d’olis domèstics residuals 
(s’ha de tirar amb botelles de plàstic de 1,5 l) i de roba usada.

Els punts de recollida seran: 

1.-  C/ del Mig, al costat de l’edifi ci Montblanc.

Nou servei de recollida d’olis domèstics 
residuals i roba usada

2.- Av. Catalunya (al costat de l’Ajunta ment).
3.-  C/ Major (darrere SCRUA).
4.-  Raval Sant Ramon (Camí de les escoles de l´Estació).
5.-  Pont de Rodes.
6.-  Pont de Meló.

Per qualsevol informació addicional no dubteu en posar-
vos en contacte amb la Regidoria de Medi Ambient.



14

Dissabte 6 d’octubre tenia lloc la 4a Trobada de Bandes a 
l’Aldea. Les bandes convidades (Banda Musical L’Artística 

de Sant Jaume d’Enveja, Banda Musical Manel Martines i Solà 
de Jesús, Banda Musical Espiga d’Or de Deltebre i l’Associació 
Musical Verge dels Prats de l’Aldea) han sortit dels 4 punts del 
poble de l’Aldea per concentrar-se a l’avinguda Robert Grau-
pera. Les bandes acompanyades de les Pubilles, Pubilles Majors 

4a Trobada de Bandes
i Hereus, han entrat cadascuna interpretant una peça fi ns la 
plaça de l’Ajuntament on les esperaven les autoritats locals. 
Després s’ha fet entrega de distintius a les bandes a càrrec del  
Govern Local encapçalat pel Tinent Alcalde, Simón Falcó. 
Posteriorment les bandes s’han desplaçat fi ns al Pavelló Po-
liesportiu per realitzar un petit concert per al públic assistent.
L’acte ha estat presentat per Joaquim Cugat.

Un nou comerç

Des de la regidoria de Co merç 
donem l’enhorabona a San-

ti Tre  so  per la seva emprenedoria 
en el món del comerç i dels nego-
cis amb la creació de Luxury, una 
botiga de roba adreçada al públic 
juvenil. Luxury va obrir el passat 21 
de setem bre i la trobaràs al c/ Sant 
Ramon, 53 o al tel. 977 450 921

Servei de reciclatge de tubs de reg
Des de  la Regidoria de Medi Am-

bient i des de la Regidoria de 
Pagesia de l’Ajuntament de l’Aldea 
us informem que per tal de complir amb 
la normativa vigent que regula la pro-

hibició de cremar plàstics, es comunica 
a tots els interessats que a partir d’ara 
la Deixalleria de l’Aldea oferirà el servei 
de reciclatge de tubs de reg. Només han 
d’anar allí per tal de dipositar-los dintre 

de l’horari de la Deixalleria, que és de 
dilluns a dissabte de 08.00 a 13.00 h. 

Per qualsevol dubte o consulta podeu 
trucar al telèfon de la Casa de la Vila, 
977 450 012.

11 Aldeans han fet 
el Cim de la Moleta

Diumenge 14 d’octubre, s’ha dut 
a terme l’excursió a la Moleta que 

hi havia programada pel Casal de Jo-
ves de l’Aldea.

Onze excursionistes han sortit pun-
tualment direcció a la Font Nova per 
fer des d’allí l’ascensió al pic de la cos-
collosa i després fer la segona ascensió 
del dia a la Moleta d’Alfara (la Mole-
ta és d’Alfara encara que té un estret 
lligam amb el poble de Xerta, i algú 
també li diu de Xerta).

S’ha pogut gaudir d’unes espectacu-
lars vistes de la vall de l’Ebre i de totes 
les muntanyes que l’envolten, també 
s’han pogut veure petits ramats de 
cabres salvatges creuant barrancs i els 
voltors planant gairebé arran dels caps 
de la gent.

Els excursionistes han circulat per 
senderes i corriols, passant per totes 
les fonts que s’ havien previst a la ruta, 
fi ns arribar un altre cop a la Font Nova, 
lloc de sortida i d’arribada.

En acabar hi havia ambient de sa-

tisfacció, ja que la ruta era un pel 
exigent, però tot i això la gent estava 
prou contenta i ja pensàvem amb la 
pròxima activitat.

Ha estat un bon matí, amb bona 
companyia i un gran esperit de supe-
ració.
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Presentació 
Quintos’95

Des de la Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de l’Aldea us infor-

mem que diumenge 21 d’octubre a les 
20.00 h  ha tingut lloc la presentació dels 
quintos’95 al Casal de Joves. Un grup 
d’uns 25 joves, els quals  estan il·lusionats 
en preparar tota classe d’activitats per al 
poble durant aquest any.

Acompanyats i assessorats per l’equip 
de govern de l’Ajuntament, els han in-
format que posen a la seva disposició 
tant les instal·lacions, com les eines ne-
cessàries per fer difusió de les seves ac-
tivitats. 

L’equip de govern està molt content i 
convençut que aquest grup aconseguirà 
els seus objectius. L’acte de presentació 

dels quintos’95 va estar apadrinat per 
l’Alcalde de l’Aldea, Dani Andreu; 
el Tinent Alcalde, Simón Falcó; la 

regidora d’Esports Yolanda Tomàs i 
la regidora de Joventut, Míriam Fe-
rrando.

Una vuitantena d’aldeans a la Torre 
de Vinaixarop amb motiu de la SMSS2012

Des la Regidoria d’Esports i la Regidoria de Medi Am-
bient us informem que aquest passat diumenge 23 de se-

tembre ha tingut lloc la pedalada amb motiu de la SMSS 2012 
(Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012). 

A les 9.30 h ha tingut lloc la concentració de ciclistes davant 
la Casa de la Vila per agafar la ruta de 17 km (anada i tornada) 
fi ns la Torre de Vinaixarop.

L’Alcade de l’Aldea, Dani Andreu, el Tinent Alcalde, 
Simón Falcó i la regidora d’Esports i Medi Ambient, Yo-
landa Tomàs, acompanyaven amb les seves bicicletes la mar-
xa cicloturista amb aldeans/nes de totes les edats. En arribar a 
la torre de Benixarop els ciclistes han esmorzat per agafar for-

ces, s’han fet una foto conjunta amb la inscripció: ”Estalvia 
benzina, regala aire net”, i posteriorment s’han regalat uns 
petits obsequis per als participants de la pedalada amb motiu 
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012.

La Torre de Vinaixarop o Benixarop data del segle XV-
XVI i es troba a la zona nord de l’Aldea, entre el barranc de 
Vinaixarop i el barranc dels Pixadors. La Torre està en ruïnes 
degut a que és de titularitat privada.

L’Ajuntament de l’Aldea és una de les 250 administracions, 
entitats, empreses i operadors de transport públic de tot Cata-
lunya adherits a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
2012.
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Medalla de bronze per 
la patinadora aldeana Núria Gas

Des de la Regidora d’Esports de l’Ajuntament de 
l’Aldea, us informem que el passat 25 d’octubre la pa-

tinadora del Club Patí l’Aldea, Núria Gas, obtenia la 
medalla de bronze a la Copa d’Europa 2012. El campio-
nat es va celebrar a la localitat portuguesa de Paredes on 
23 patinadors van ser els que van representar a la Federació 
Espanyola de Patinatge Artístic, des del 23 al 27 d’octubre.

Núria Gas, acompanyada i entrenada pel tècnic i coreògraf 
del club, Manel Villarroya, va patinar un bon programa curt 
que la va col·locar en 2n lloc el dimarts 23. El dijous 25 va 
executar el seu programa llarg que li va donar la 3a posició 
fi nal amb un nivell de difi cultat bastant igualat en totes les 
competidores.

La 1a i 2a posició del podi van ser per dues patinadores 
italianes. Les seves companyes de selecció, la catalana Júlia 
Figueroa i la gallega Laura Domínguez van quedar en 4a i 6a 
posició respectivament.

Amb aquesta competició la patinadora aldeana fi nalitza 
una bona temporada en categoria juvenil.
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Necessitem la vostra ajuda

Amb una gran preocupació assistim a la cada cop més 
freqüent mala imatge que resulta de comprovar que 

nombroses illes de contenidors del nostre poble estan mal 
utilitzades. 

La marca de civisme provoca que els diferents conteni-
dors no siguin ben aprofi tats i la manca de bones pràcti-
ques fa que la imatge del nostre poble es vegi embrutada 
per un seguit de usuaris que no tenen cap mena de sensi-
bilitat a l’hora de dipositar les restes de brossa.

Sabem i coneixem que la immensa majoria de veïns 
del nostre poble fan un molt bon ús de les instal·lacions 
d’abocament de brossa i demanem a aquesta ciutadania, cí-
vica i exemplar, que ens ajudi a acabar amb aquesta lacra 

social que signifi quen les persones que no tenen cap mena 
de mirament en embrutar la imatge de l’Aldea. 

Des de l’ajuntament, i especialment des de la Regidoria de 
Medi Ambient, preguem la col·laboració de tothom per tal 
d’utilitzar adequadament els mitjans de recollida de brossa 
i denunciar sense complexes les freqüents pràctiques que al-
guns individus fan de manera conscient i premeditada. Amb 
el concurs de la majoria podrem aconseguir posar fi  a aques-
tes mancances de consciència col·lectiva. 

Per qualsevol comunicació o dubte es poden posar en 
contacte amb les ofi cines de l’ajuntament de l’Aldea, 977 
450 012, Policia Local 619 780 325,  Regidoria de Medi Am-
bient 638 057 198, o la pròpia Alcaldia 638 057 200.


