
 1

LA INFORMACIÓ DEL GABINET DE PREMSA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICIÓ 24 • D.L. T-1929/2008 segueix-nos a        JULIOL - SETEMBRE 2013

11 setembre11 setembre
Via CatalanaVia Catalana

Més de 10.000 persones omplen el nostre termeMés de 10.000 persones omplen el nostre terme
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3 tombs
Dissabte 31 d’agost i dins de les 

festes de Sant Ramon, Maria no 
Lo Barber tenia el reconeixement que 
es mereixia. A les 19.30 h es descobria 
una placa al c/ La Reus on Mariano 
va viure. Una persona molt estimada 
per la població que sempre ajudava i 

Mariano Lo Barber
reconeixement més que esperat

El passat divendres 5 de 
juliol de 2013 tenia lloc a 

l’Aldea la segona edició de la 
gimcana nocturna organitzada 
per la Regidoria de Jo ventut de 
l’Ajuntament de l’Aldea i que va 
comptar de nou amb un elevat 
índex tant de participants com de 
voluntaris que feien les mil i una 
als participants que intentaven 
desvetllar el misteri.

13 grups participants que rea -
litza ven el Ca mí de Santiago i
on els parti cipants havien de pas -
sar per varis punts que simu la -
ven les pobla cions del camí. Ca-
da població tenia els seus cos -
tums, els seus encants, hi ha-
vien de passar una prova per
poder seguir esbrinant l’enigma.

La Joventut Aldeana mobilitzada per la 
nova edició de la Gimcana Nocturna

Des de miners, terrissai-
res, una família, pastors, 
uns excursionistes ale-
manys acampats fent el 
camí, un cec i una muda, 
per sonat ges que do na-
ven molt de color a la 
gimcana. 

Avui per avui que hi ha 
tanta contro  vèrsia amb
les llengües, aques ta 
gim  cana ha volgut fer 
un incís a la im portància 
que tenen uns valors 
com són la cooperació, l’ajuda 
entre les persones i la comunicació. 
De fet així ens ho ha demostrat 
aquesta prova. Molts personatges 
que els participants s’han trobat 
es comunicaven amb llen guatges 

diferents, però això no ha estat 
cap impediment, ja que amb 
l’es forç de tots, han aconseguit 
arribar al punt fi nal que tots 
tenien en comú: Trobar al peregrí 
desaparegut!!!

es preocupava per tothom fi nalment 
ha tingut el reconeixement  esperat 
amb la placa desco berta. L’Alcalde 
de l’Aldea, Dani Andreu, puntua-
litzava “L’Ajuntament no ha fet 
altra cosa que ser corretja de 
transmissió del sentiment pop-

ular, no he trobat 
ningú del poble que 
em digués: això no 
està ben fet. S’ho 
mereix i molt!”.

D’altra banda Pi-
etat Roig, fi  lla de 
Mariano se sentia 
molt satisfeta pel reco-
neixement que tenia 
tant la població com 
l’Ajuntament amb el 
seu pare.

L’alcalde, Dani Andreu, cedia tot el 
protagonisme als familiars i veïns del 
carrer que van ser els encarregats de 
descobrir la placa ”En record i estima 
del teu poble, Sr. Mariano Lo Barber 
19/06/1912 -12/12/1984”.

Curs Informàtica

El passat dia 1 d’octubre s’iniciaren els cursos d’informàtica, unes 34 persones de totes les 
edats i dividits en 3 grups, dimarts, dimecres i dijous de 20.00 h fi ns 21.30 h, practiquen allò 

que volen saber fer en quant a la informàtica bàsica, Word, Excel, i alguna cosa d’internet. El 
curs està programat per 1 trimestre i continuaran més trimestres sempre que la gent ho demani.
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2a Trobada de Percussió a l’Aldea

Dissabte 13 de juliol tenia lloc a l’Aldea la 2a Trobada de Percussió organitzada conjuntament pels 
Diables d’Aldaia i la Regidoria de Cultura.

Estela Estorach regidora de Cultura: ”Donat l’èxit que es va tenir l’any passat hem volgut repetir 
l’experiència de la trobada de percussió a l’Aldea, durant l’estiu es fan més trobades arreu del territori i 
com a l’Aldea tenim aquests afi cionats als tabals, volem potenciar-ho i fomentar-ho. Una trobada on les 
colles invitades han fet cercaviles pels carrers de la població a més de l’actuació a la plaça de l’Ajuntament”.

Tot seguit la festa continuava amb el sopar de germanor de les colles i festa disco remember amb el Dj 
d’Antena Aldaia, Ricard Bertomeu, al pavelló poliesportiu municipal.

Diumenge 30 de juny 
des de la Regidoria 

de Cultura i juntament 
amb afi cionats del món 
del cavall es va organit-
zar els Tres Tombs, des-
prés d’haver-se anul·lat 
al mes de març a causa 
de la pluja del dia en el 
qual s’havia preparat. La 
participació de cavalls i 
carros va ser molt desta-
cada. Després de donar 
la benedicció per part 
de Mossèn Alfonso, qui 
estava acompanyat per 
les Pubilles, Pubilletes, 
Hereus i Hereuets, va co-
mençar la desfi lada pel 
poble, primer pel barri de 
l’Estació i després pel bar-
ri de l’Hostal acabant a la 
plaça de l’Ajuntament. 

 

3 tombs3 tombs
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Diada de Catalunya 2013
La Diada d’aquest

2013 ha signi fi cat
molt per a la pobla-
ció catalana i tam bé
per a l’Al dea, durant
el matí de l’11 de
se   tembre com ca da
any va actuar la Ban-
da Ver ge dels Prats
acom panyats per les 
Pubilles, Pubilletes, 
Hereus i Hereuets, 
d’al  deans i aldeanes 
i també de visitants 
de fora de les nostres 
terres que venien a  
acompanyar-nos a 
l’acte de la tarda or-
ganitzat per l’ANC 
que consistia en la 
Via Catalana.  

Durant el matí des-
prés de l’actuació de 
la Banda i el parlament del Sr. Alcalde, Dani Andreu, la Coral Verge dels Prats va cantar l’Himne dels 
Segadors tot pujant la senyera donant pas a acabar en una ballada de sardanes i de jotes a la plaça de 
l’Ajuntament. 
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Presentació Borsa Treball informatitzada
Dimecres 3 de juliol, a les 20.00 h, tenia lloc la 

presentació de la borsa de treball informatitza-
da de l'Ajuntament.

Dins de les ponències de la jornada de promoció 
econòmica del passat 29 de juny, l'Alcalde de l'Al dea, 
Dani Andreu, presenta va el PLAMET (Pla Municipal 
d’Em presa i Treball).

Accions com la posada en funcionament de la borsa 
de treball informatitzada, cursos d’orientació labo-
ral, jornades de formació per gent aturada, comer-
ciants i empresaris es complementaran amb la dis-
posició d’una partida de subvencions que permetrà 
assolir el 100% de la despesa en llicència d’activitat 
per totes aquelles persones que vulguin instal·lar un 
negoci a l’Aldea (509,35 €) i, de la mateixa manera, 
s’incentivarà la contractació de gent de l’atur amb un 
ajut de 500 € per contracte mínim de 6 mesos.
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Ple Ordinari de l’Ajuntament de l’Aldea
13 setembre 2013

01. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
corresponent a l’ordinària del dia 14 de juny de 2013. 
Aprovada per vot favorable dels onze regidors.

02. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia de con-
tractació de personal.

03. Informe trimestral d’intervenció.  
04. Acta de delimitació entre els termes municipals de 

l’Aldea i d’Amposta. L’acord ha quedat aprovat pel vot 
favorable dels onze regidors.

05. Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a de-
cidir. L’acord ha quedat aprovat pel vot favorable dels 
onze regidors.

06. Donar compte de les resolucions que declaren ve-
hicles fora d’ús.

07. Expedient de modifi cació d’ordenances fi scals,la 
proposta resta aprovada pels 6 vots a favor dels regidors 
d’ERC, el vot del regidor de PSC i  les abstencions dels 
regidors de CiU.

08. Ratifi cació, si s’escau, del Pla d’emergència per ac-
tes de foc, de les Festes de l’Estació 2013, la proposta 
resta aprovada pels 6 vots a favor dels regidors d’ERC, 
el vot del regidor de PSC i les abstencions dels regidors 
de CIU.

09. Moció sobre l’esport català. L’acord ha quedat 
aprovat pel vot favorable dels onze regidors assistents 
al Plenari.

10. Moció sobre el Pla de la Conca de l’Ebre. L’acord ha 
quedat aprovat pel vot favorable dels onze regidors.

 11. Moció sobre la Sobirania fi scal. L’acord ha quedat 
aprovat pel vot favorable  dels 6 regidors d’ERC i els 4 de 
CiU i l’abstenció del PSC.

12. Proposta de les festes locals pel 2014. L’acord ha 
quedat aprovat pel vot favorable dels onze regidors as-
sistents al Plenari.

13. Informació trimestral d’intervenció. 
14. Aprovació, si s’escau, del compte general de 

l’exercici 2012. La proposta resta aprovada pels 6 regi-
dors d’ERC, i el vot del regidor del PSC. Voten en contra 
els 4 regidors de CiU.

15.Aprovació, si s’escau, d’una permuta del bé im-
moble ubicat a la cruïlla del carrer Mossèn Alfonso de 
Monfort amb Lligallo de Carvallo. L’acord ha quedat 
aprovat pel vot favorable dels onze regidors, és a dir per 
unanimitat.

16. Proposta de resolució i liquidació d’un conveni 
subscrit el 27 de maig de 1997 entre la societat Hosta Sol 
SL i l’Ajuntament de L’Aldea. En el present punt, han sor-
tit de la Sala les Regidores Estela Estorach i Benito i Gem-
ma Meca i Estorach, perquè tenen interès en l’assumpte. 
L’acord ha quedat aprovat pel vot favorable dels nou 
regidors assistents al Plenari .

17. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la 
49 a la 77 de l’any 2013.

18. Informes d’Alcaldia.
19. Proposicions Urgents.
20. Control dels Òrgans de la Corporació.

Mulla’t

Marcatge del Camí
El passat diumenge 15 de setembre, es van con-

centrar puntualment a les 8 del matí 18 persones, la 
majoria socis del Club Excursionista 4T, a més d’uns amics 
de Tortosa i en Ramon, que és el coordinador d’aquesta 
zona; per a realitzar la tasca de marcatge d’un tram del 
“Camí”. (El Camí és un itinerari excursionista que passa 
per casa nostra i que engloba tots els països catalans).

Després de deixar els vehicles es va començar 
amb la tasca de pintar la senyalització que guiarà 
a l’excursionista durant tot el recorregut que passa 
pel terme de L’Aldea. La marca del camí és un vuit, ja 
que el recorregut d’aquest itinerari forma un vuit i el 
punt on es creua és a Montserrat. Aquest vuit té una 
obertura a cada extrem, aquestes obertures són les que 
indicaran al viatger la direcció correcta a seguir, en cas 
de dubtes en cruïlles i llocs que presten a confusió. Per 
tant les obertures del vuit sempre ens conduiran pel 
camí correcte.

La feina l’han iniciat on comença el GR 92 al costat del 
canal, lloc on acaba el tram d’Amposta i segueix el nostre. 
El marcatge va començar una mica lent, ja que érem 
molta gent, però poc a poc vam anar agilitzant el treball, 
es van fer grups per poder anar més ràpid i en un tres i 
no res ja estàvem llestos per poder anar a esmorzar. La 

senyalització 
s’ha fi nalitzat 
al pont de 
l ’ autop i s ta 
de la fi nca de 
Burjasènia, al 
costat de la 
Serra de les 
Veles, a partir 
d ’ a q u e s t 
punt hem de 
valorar la possibilitat de passar la ruta per la Serra de les 
Veles, o continuar-la per la via verda.

Han estat senyalitzats uns 9 quilòmetres en total i 
el recorregut de L’Aldea, enllaça d’Amposta pel canal 
(GR 92), segueix fi ns al ”pont de Tino” on marxa cap 
al Mas de Bernis, i arriba a l’àrea de lleure de l’ermita. 
D’aquí segueix pel costat del cementiri fi ns la cruïlla dels 
4 camins i fi ns el Mas Masdeu, que en aquest punt ja 
comparteix la via verda per la Raval de Fesol, pel Camí 
del Bordà i fi ns la Serra de les Veles, on hem fi nalitzat. 
L’Aldea ha estat el primer municipi del Baix Ebre en 
senyalitzar amb la marca, el tram que li correspon 
del ”Camí” i que creua tota aquesta comarca.
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8a Piraguada Jove

Setanta joves de vàries edats es van concen-
trar al casal de joves de l’Aldea, on van sortir 

a les 8.44 h cap a Sant Jaume, allí es van deixar al-
guns vehicles per continuar direcció a l’embarcador 
de l’Aldea.

A l’arribar a l’embarcador el monitor va fer 
l’explicació pertinent de com portar una piragua i 
a poc a poc els piragüistes aldeans entraven al riu, 
el tram era d’uns 11 km aprox. Una duració d’unes  
2 hores fent una petita parada per esmorzar, els 
piragüistes van passar per illa Sapinya, una illa 
molt salvatge on els va ser impossible parar per la 

seva vegetació, seguidament de l’illa de Gràcia i 
a menys d’1 km ja estaven a l’embarcador de Sant 
Jaume, amb rebuda inclosa de diversos familiars de 
la gent que anava en la piragua i de la regidora de 
Joventut de l’Aldea.

Una piraguada anual on la Regidoria de Joven-
tut subvencionava les despeses dels aldeans ins-
crits a l’acte que s’espera cada any amb impacièn-
cia tenint en compte que cada any s’ha fet un tram 
de riu diferent i on han pogut gaudir de la natura 
des d’un altra pers pectiva totalment diferent a la 
que s’està acostumat.

7

Des del 1994, cada any es convida a tota la societat a "mullar-se" en el sentit literal de la paraula, 
llançant-se a l'aigua de la piscina més propera per col·laborar en la lluita contra l'esclerosi múltiple. 

A Catalunya aquest esdeveniment s'ha consolidat com el segon acte de solidaritat més multitudinari i 
compta amb el suport de més de 600 piscines i clubs nàutics.

La piscina de L'Aldea és una d'elles, aquest any el dia 21 de juliol molts d’Aldeans i Aldeanes es van 
solidaritzar amb aquesta causa. A les 12 h del migdia es va fer el moment "Mulla't" on ens vàrem tirar 
tots alhora a la piscina, després es van fer les curses, i com a novetat, aquest any, gràcies al Gimnàs 
Gimfama de L'Aldea, ens vàrem poder divertir amb unes classes d'Aquagym, dirigides per Neus on va 
participar molta gent de totes les edats.

Des de la Regidoria de Sanitat es va agrair molt la gran participació d'aquest any i sobretot es va agrair 
als col·laboradors i voluntaris la seva tasca, ja que sense ells, aquesta festa no seria tan lluïda.

Mulla’tMulla’t



8

JO
R

D
I D

A
SS

O
Y,

 IM
PR

ES
SO

R

Les Festes Majors del 2013 han demostrat el signifi -
cat de coherència i humilitat davant el nostre poble, 

amb uns dies menys de festa ha implicat una notable 
reducció del pressupost davant una qualitat desitjada 
i esperada. La participació massiva als actes dels corre-
bous, ball, nit de les rondalles i actes orga nitzats per 
les entitats del nostre poble han fet que de la setmana 
del 9 al 16 d’agost fos la setmana de les nostres Festes 
Majors com sempre han sigut i seran. El seny i la res-
posta del poble davant la Regidoria de Festes qui junta-
ment amb la Comissió de Festes han superat un any més 
l’expectativa del poble en poder veure com entitats, al-
deans i aldeanes, Pubilles, Pubilletes, Hereus i Hereuets 

han fet possible un bon començament de festes amb el 
repartiment del panoli, els correbous, els actes institu-
cionals, les activitats diverses organitzades per les enti-
tats han acabat amb el dia del jove i sense cap ensurt. 
Destaquem, però, que davant una situació com estem 
actualment on l’economia familiar està sofrint un canvi 
conti nuat en els seus ingressos, estalvis i alhora despeses 
des de la Regidoria de Festes s’ha volgut donar un espe-
cial èmfasi a aquest tipus de problemàtica i s’ha volgut 
donar un tomb al tema de les invitacions, davant aquest 
canvi s’està convocant a la participació ciutadana per a 
que les properes Festes Majors puguen fer-se notar en 
un millor aspecte econòmic i social. 

JO
R

D
ID

A
SS

O
Y

IM
PR

ES
SO

R

Diumenge, 29 de setem bre les regidories de Me di Am bient i Esports i la Po licia Lo cal de l’Aldea organi-
tzaven una pedala da popu lar amb motiu de la Set mana de la Mobilitat Soste nible i Segura.

La concentració de bicicletes te nia lloc davant la Casa de la Vila a les 10 del matí per rea lit  zar un recorregut 
suau fi ns Lligallo i acom panyant la Sè quia Mare fi ns l’Ermita on es repartiren uns petits obsequis de l’organització.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Festes Majors 2013Festes Majors 2013

Fotos: Toni Gilabert


