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En iniciar-se l’any 
2013 qui més qui 

menys preveia que la 
posada en funciona-
ment de la  variant de 
l’Aldea seria una reali  -
tat molt propera, l’equip 
de go vern avançant-se 
al nou context valora-
va positivament tot el 
seguir de bondats que 
portaria afegits la nova 
infraestructura (menys 
contaminació, menys 
soroll, una gran mobili-
tat i sobretot mol ta més 
seguretat, etc.).

Però al mateix temps 
la nostra preocupació es 
diri gia de cara als pos-
sibles perjudicats que
comportaria la dis minu-
ció del trànsit i per tant 
d’usuaris dels nostres comerços, 
valo ràvem la necessitat d’ajudar, en 
la mesura de lo possible a la previsi-
ble davallada de clients i d’ingressos.

Amb aquest panorama, vàrem ela -
borar uns pressupostos per a l’any 
2014 que poguessin donar res pos -
ta a les noves necessitats que s’aca-
baven de crear, vàrem incloure par-
tides pressupostàries per promocio-
nar els actius del nostre poble (els 
productes propis, el turisme, el co-
merç, les superfícies industrials, etc.), 
vàrem incloure programes específi cs 
com ara el PLAMET 2 que inclouen 
eines per empresaris i treballadors 
com ara informació (ajuts, subven-

cions, etc.), formació (cursets), pro-
moció (campanyes publicitàries) i tot 
un seguit de mesures entre les quals 
destaquen la subvenció al cent per 
cent de la llicència d’activitat i l’ajut 
de 1.000 euros a la contractació de 
gent de l’Aldea.

Són  moltes  les  mesures  però 
creiem que la principal radica amb 
la congelació per sisè any consecutiu 
dels impostos amb competència del 
govern municipal.

En aquesta línia d’actuació hem 
encetat un seguit d’entrevistes per-
sonals amb tots el representants 
dels comerços, negocis i empre ses 

del poble, unes reunions que ens 
es tan ser vint i molt per conèixer de 
primera mà la vertadera realitat de 
les nostres activitats econòmiques, 
una realitat a la que continuarem 
donant-li resposta immediata, en 
defi nitiva, unes reunions que, su-
mats als diversos processos de par-
ticipació ciutadana que inclou a 
tota la població, també ens estan 
ajudant a perfi lar un esborrany del 
que voldrem que sigui en un futur 
l’Avinguda Catalunya, un disseny 
del nostre carrer principal assolit en-
tre tots i en la forma i manera que 
tots el somiem.

Millores Col·legi 21 d’Abril
A la fi  de continuar amb la

millora de tots els serveis 
relacionats en l’educació del nos -
tre poble, l’ajuntament de l’Al-
dea, ha posat en marxa tot un 
seguit d’importants actuacions al 
col·legi 21 d’abril.

S’ha dotat de gas natural el 
sistema de calefacció del nostre 
centre, mesura que signifi carà 
un important estalvi i millora de 
rendiment per al confort dels 
nostres alumnes.

De la mateixa manera s’ha pro-
cedit a asfaltar el camí que enllaça 

el col·legi amb el C/ Monturiol i
dotar-lo d’un carril bici que aug -
men ta signifi cativament la segu-
retat dels nombrosos xiquets i 
xiquetes que utilitzen la bicicleta 
com a mitjà de desplaçament al 
col·legi.

Finalment s’ha duplicat la ca-
pacitat de pàrquing amb el llo-
guer d’uns terrenys propietat de 
la sra. Ana Lopez Rojas que molt 
generosament ens ha donat la 
possi bilitat d’aconseguir que els 
nombrosos problemes d’accés i 
recollida d’alumnes queden pràc-
ticament eliminats.
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 3a Edició de la Cursa Marxa Sant Silvestre 
Per tercera vegada consecutiva  

l’Aldea acomiadava l’any 2013 
amb  la cursa-marxa Sant Silvestre  
realitzada pels carrers de la po-
blació.

Aquest any hi ha hagut novetats 
pel que fa a l’organització i control 
de la cursa. Han estat millores per 
poder donar una major qualitat 
amb els cronometratges dels parti-
cipants, i dels obsequis per als cor -
redors, així hem pogut donar sa-
marreta commemorativa de la 
cursa i de la marxa, a més del detall 
de la bossa a tots els corredors. La 
participació ha estat molt bona, 
com tots els anys. Han participat 
unes 200 persones entre les dues 
modalitats, fent així un gran esca-
mot d’esportistes a la sortida de la 
prova. 

Des de l’organització creiem que 
ha estat una cursa, amb aspectes 
millorables, però amb un bon 
servei donat a tots els participants. 
Cada any ens visiten corredors d’al -
tres comunitats autònomes, i ens
fan saber el bé que s’ho han pas-
sat corrent pel nostre poble, per 

això seguirem treballant per millorar 
i consolidar aquesta prova tan repre-
sentativa del nostre poble, tant per als 
corredors locals com per a tots aquells 
que ens visiten de fora.

Volem agrair a tots els voluntaris, que 
ens han ajudat desinteressadament a 
controlar i vigilar tot el recorregut de 
la cursa, a més dels que han estat amb 
la preparació dels obsequis, també a la 

gent que ha estat als avituallaments 
i a tots els que d’una manera o al-
tra han col·laborat i participat en 
aquest esdeveniment esportiu.
Hem habilitat un web on trobareu 
les classifi cacions i les fotografi es 
de la cursa-marxa Sant Silvestre de 
l’Aldea 2013.

http://casaljovescurses.blogspot.
com.es/

Els grups d’ERC i CiU 
del Consistori Aldeà 

signen un vot per 
la Independència

Dissabte, 11 de gener, a les 10.00 h, i dins de 
la recollida massiva  de signatures de la campa-

nya signa un vot per la independència organitzada 
per  l’ANC (Assemblea Nacional Catalana), els grups 
d’ERC i CIU del consistori Aldeà dipositaven el seu 
vot a l’urna instal·lada al Casal de Joves.

A l’Aldea a més del Casal de Joves es podia dispo-
sar de dos urnes més situades a l’avinguda Catalunya 
i a la Plaça Dr. Maimó.

La llum 
de l’Av. Catalunya

Durant aquestes passades festes de Nadal,de 
nou s’ha comptat amb el dispositiu de les llums 

festives, enguany per primera vegada hem pogut 
assistir a un enllumenat que no ha comptat amb 
el trànsit col·lapsat d’altres vegades, en mesures 
com aquesta s’intenta millorar l’atractiu comercial 
de l’Aldea i, al mateix temps, donar alegria a unes 
dades en el que ens fa molta falta una bona dosi 
d’optimisme.
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Dinamització del Parc de Salut
L ’Aldea ja compta amb

 un servei de dinamit-
zació del  parc de salut 
ubicat  da vant de l’ajunta-
ment a l’Av. Francesc Robert 
Graupera del municipi.

Els parcs urbans de salut
són un espai de trobada, 
equipats amb diferents apa-
rells adaptats a les persones 
grans que permeten exer-
citar de forma lliure o acom-
panyada qualitats físiques 
bà  siques com la força, la fl e -
xibilitat, la resistència, 
l'equi  libri i la coordinació, 
components vitals de la 
condició física relacionada amb la salut i la qualitat de vida.

Aquests espais estan dissenyats per prevenir, millorar 
i mantenir l'estat físic de la persona. Es confi guren com 
un circuit d'exercicis suaus, especialment concebuts per 
afavorir les condicions físiques de la gent gran.

Des de la Diputació de Tarragona, a través de la unitat 
de Medi Ambient, Salut Pública i Territori del Servei 
d’Assistència Municipal, i amb el suport de l'ajuntament 
de l’Aldea, s'ha previst dur a terme la dinamització del 
parc de salut municipal. Professionals de l'activitat física 
saludable assessoraran en la pràctica d'exercicis adequats 
a les capacitats de cada persona, mitjançant la realització 
d’unes sessions de dinamització. Les sessions es van iniciar 
el passat mes d'octubre. 

L'activitat física redueix diverses disminucions funcionals 
associades a l’envelliment, i és un gran aliat per al man-
teniment de l'autonomia.

Mitjançant la pràctica regular de l'activitat física es poden 
obtenir molts benefi cis per la salut com són:

Reducció del risc de patir malalties cardiovasculars, dia-
betis i hipertensió.

Prevenció de l'osteoporosi, millora de la fl exibilitat, la 
mobilitat articular, el to muscular, i l'equilibri, i reducció del 
risc de caigudes.

Millora de l'estat d'ànim. Disminució de l'ansietat, l'estrès 
i la depressió.

Relaxació i descans.
Disminució de la dosi de medicament.
Possibilitats de relació i participació social.

L'Organització Mundial de la Salut recomana als majors 
de 65 anys dur a terme 150 minuts setmanals de pràctica 
d'activitat física aeròbica. Per exemple, 30 minuts d'activitat 
d’intensitat moderada 5 cops a la setmana.

La Diputació de Tarragona, mitjançant iniciatives com 
aquesta, de promoció de la salut comunitària, vol fomentar 
l’envelliment actiu, entès com el procés d'optimitzar opor-
tunitats per al benestar físic, psíquic i mental en el decurs 
de la vida. L'objectiu és estendre l'expectativa i la qualitat 
de vida en l'edat avançada. 

Ja s’ha eliminat el talús per on passava el tren del barranc dels Pixadors, així s’evita un punt on la visibili-
tat era realment escassa. Ara el camí des del barranc fi ns la carretera de Tortosa (N-235) és totalment recte. 

Aquest proper mes d’abril és previst que s’acabi d’arranjar per complet el camí del barranc.

Eliminació talús barranc de Pixadors
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Dissabte 19 d’octubre els Aldeans 
i Aldeanes celebraven una jor-

nada històrica a la població, una jor-
nada organitzada per l’ajuntament, 
comerços, associacions i voluntaris 
que des de  bon matí fi ns ben entra-
da la matinada els accessos a la po-
blació estaven restringits als vehicles 
perque la gent pogués gaudir a peu 
d’asfalt de tots els actes preparats 
per la jornada. Partits de futbol a 
l’antiga 340, bous de carretó per als 
més menuts, animació pels comerços, 
bars i restaurants per la Xaranga No 
Ti Nom, cercaviles des dels 2 punts 
de la població dels Tabalers dels Dia-

L’Aldea surt al carrer L’Aldea surt al carrer 
per celebrar l’adéu de la N-340per celebrar l’adéu de la N-340

bles d’Aldaia i la Banda Musical Verge 
dels Prats per trobar-se davant la Casa 
de la Vila. Un dia agradable i diferent 
on els Bars i Restaurants servien els seus 
àpats damunt l’asfalt de la carretera. A 
la tarda jornada emotiva amb la Missa i 
l’encesa d’espelmes en record de les víc-
times que malauradament se les va em-
portar la N-340.

El Govern Local i diverses autoritats de 
les Terres de l’Ebre van ser acompanya-
des en una homilia multitudinària. Per 
tancar la jornada berenar-sopar ball 
amb orquestra i on tothom es portava 
la carmanyola de casa per sopar també 
a peu d’asfalt i els que tenien més sort 

s’emportaven algun dels molts regals 
que sortejava l’Associació l’Aldea Co-
mercial.

L’Aldea viu un abans i un després, 
de fet l’ajuntament ja està treba-
llant en fórmules per dinamitzar 
l’economia local i per confi gurar 
una nova via urbana, la nova Avin-
guda Catalunya  perquè sigui atrac-
tiva  tant per la gent de l’Aldea com 
per als comerços locals. Des del web 
www.laldea.org s’ha posat en marxa 
una enquesta anomenada Dissenya 
l’Avinguda Catalunya perquè tota 
la població pugui dir la seva sobre la 
nova Avinguda Catalunya. 

Compte General
Ala fi  de facilitar totes les con-

sultes que  siguen necessàries 
sobre l’estat real de les fi nances 
del nostre Ajuntament i en la línia 
de la transparència que manté 
l’equip de govern els informem 
que al nostre web municipal 
www.laldea.org està penjat el 
compte general de l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici 2012.

Actes dels plenaris, tràmits, ges-
tions, queixes, sugge riments o 
escoltar el podcast dels plenaris 
són  només algunes de les eines 
on line que cada cop són més 
utilitzades pels usuaris del web.
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Les cooperatives adscrites a ACOBEM i a la DOP Oli    
del Baix Ebre – Montsià, davant la situació crítica que 

travessa el sector de l’oli en el marc de la conjuntura 
de crisi general i agreujada per la davallada de més 
d’un setanta per cent de producció de l’oli que hi haurà 
aquesta campanya en les citades comarques.

Sol·liciten al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Creació de forma immediata de la taxa d’acompa-
nyament per fer els tractaments de la mosca i per al 
fi nançament de les ADV (Extensible a tots els productors 
d’olives de Catalunya).

Línies preferents de crèdit per assegurar la conti-
nuïtat de l’activitat productiva en funció de les ne-
cessitats adaptades a les disminucions del potencial 
productiu. (Tant per als pagesos com per a les entitats 
transformadores d’oliva).

Obertura d’una línia destinada a sufragar els costos 
fi xos de les cooperatives.

Avançament i tracte preferent amb els ajuts vinculats 
a les cooperatives de la zona:

En els programes de foment de la concentració, la 
intercooperació i la modernització de les cooperatives i       
pagament immediat dels ajuts pendents de l’exercici 
2011 i 2012.      

Subvencions per al desenvolupament de les empreses 
d’economia cooperativa i per fomentar, promoure i di -
vulgar les cooperatives i societats laborals del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació.

Pagament i avançaments dels pagaments pendents a 
les ADVs i a les cooperatives.

Sol·liciten al Govern Central
Exempció del pagament de les quotes de la Seguretat 

Moció de suport a les cooperativesMoció de suport a les cooperatives
Social dels treballadors de les cooperatives i dels 
autònoms dels treballadors agraris.

Línies preferents de crèdit per assegurar la con-
tinuïtat de l’activitat productiva en funció de les 
necessitats adaptades a les disminucions del potencial 
productiu.

Adequació i revisió dels límits per reduir les amor-
titzacions pendents durant el període en què la pro-
ducció es redueixi de manera signifi cativa.

Obertura d’una línia destinada a sufragar els costos 
fi xos de les cooperatives.

Exempció del pagament de la quota de la tarifa de 
l’aigua i reducció dels imports que es paguen en les 
tarifes elèctriques.

Benefi cis fi scals com l’exempció de les quotes de 
l’impost sobre béns immobles.

Reducció dels índexs de rendiments net sobre l’impost 
de la renda i el règim especial simplifi cat de l’IVA.

Atès quan ha quedat assenyalat, el Ple de l’Ajuntament 
de l’Aldea acorda:

Primer.- Donar suport a la petició que ha quedat 
transcrita.

Segon.- Trametre còpia del present acord a Acoben, DO 
Oli del Baix Ebre – Montsià, i al Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i al Ministro 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, als 
Sindicats de Pagesos, a la Cooperativa de l’Aldea i a tots 
els agricultors del Municipi.

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.
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La Caixa signa un Conveni
amb l’Ajuntament de l’Aldea

El passat 2 de desembre, a l’ajuntament de 
l’Aldea es va signar un conveni amb “la Caixa”, 

fruit de la gestió de la regidoria de Benestar Social 
i família i l’Alcalde Dani Andreu i sobretot gràcies 
a la predisposició de la nova directora de la Caixa a 
l’Aldea la Sra. Maria Esther Ignacio. 

El conveni dota a l’Ajuntament de l’Aldea de 
8.000 € que han d’anar destinats a la distribució 
d’aliments a les famílies més necessitades del nos-
tre poble i també, part d’aquesta quantitat anirà 
destinada a cobrir necessitats als dos menjadors es-
colars de les escoles de l’Aldea: escola 21 d’Abril i 
escola Mª Garcia Cabanes, ja que amb la reducció 
de les beques menjador i els temps complicats que 
s’estan pas sant, es fa difícil mantenir aquest servei 
tan  important per a que nens i nenes de la nostra 

població tinguin una alimentació adequada i de 
qualitat.

A la signatura del conveni van estar el director 
d’àrea de negoci, el Sr. Narcís Casanova Curto i la 
directora de la Caixa a l’Aldea la Sra. Maria Esther 
Ignacio i per part de l’Ajuntament, el sr. Alcalde 
Dani Andreu i la regidora de Benestar social i famí-
lia Yolanda Meca.

Des de la regidoria i l’Alcaldia s’està molt agraït 
amb aquesta entitat, ja que en temps difícils sem-
pre ha estat al costat de la nostra població, i, més 
en aquests moment on les administracions han re-
duït als mínims les subvencions, encara es més im-
portant que una entitat com “LA CAIXA” posi a la 
nostra disposició aquests recursos tan necessaris 
per tirar endavant.

El conveni dota a l’Ajuntament de l’Aldea de 8.000 € que han d’anar des-
tinats a la distribució d’aliments a les famílies més necessitades del nostre 
poble i també, part d’aquesta quantitat anirà destinada a cobrir necessitats 
als dos menjadors escolars de les escoles de l’Aldea

 7
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Moció d’adhesió a la petició de determinades 
modifi cacions del Codi Penal contra els robatoris

En ocasió de l’actual tra-
mitació parlamentària del 

projecte de reforma de la Llei Orgà-
nica 10/1995, de 23 de novembre, 
del Codi Penal, i atesa la necessitat 
de millorar l’efi càcia de la resposta 
penal a la situació de delictes contra 
el patrimoni que ve patint la societat 
i especialment l’àmbit rural, s’ha ela-
borat una proposta amb les següents 
modifi cacions:

Aquestes propostes s’han vingut 
elaborant conjuntament amb agents 
de l’àmbit de la justícia i estan basa-
des principalment en l’informe elabo-
rat pel catedràtic de dret penal 
de la Universitat de Lleida, Josep 
Maria Tamarit Sumalla. Tot i que 
algunes d’elles ja han estat recollides 
en l’última versió del projecte de 
reforma aprovat pel govern espanyol, 
es relacionen en la seva totalitat per 
mantenir la unitat de la proposta i 
constatar la seva rellevància.

Primera.- S’afegeix una modalitat 
qualifi cada al delicte de furt i robatori.

Actualment existeix una modalitat 
bàsica de furt i una modalitat quali-
fi cada (o agreujada) a la que també 
s’hi remet el robatori. Aquesta mo-
dalitat qualifi cada comprèn vàries 
circumstàncies que quan concorren 
s’entén més mereixedora de càstig la 
conducta. Ara se n’afegiria més.  

Així, s’afegiria com a circumstància 
qualifi cada la de cometre el delicte 
utilitzant un vehicle per transportar 
els objectes sostrets. 

Aquesta opció es contempla en el 
dret penal d’altres països europeus 
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–dret comparat–. El fet de cometre 
el delicte ajudant-se d’un vehicle a 
motor està normalment associat a 
una planifi cació i preparació del fet, 
i amb facilitar la comissió del delicte 
com el transport dels objectes sostrets 
i la fugida de l’autor.

Segona.- Augment de penes en les 
modalitats qualifi cades.

La modalitat qualifi cada seria me-
rei  xedora d’una pena d’un a quatre 
anys de presó –actualment és d’un 
a tres anys–. En consonància amb el 
tractament penal d’aquesta fi gura en 
el dret comparat.

Tercera.- S’afegeix una segona mo-
da litat qualifi cada al delicte de furt i 
robatori.

També es proposa afegir una cir-
cums  tància qualifi cada consistent en
què els objectes siguin productes 
agraris o ramaders, o dels mitjans 
usats per a l’obtenció d’aquests. S’in-
tenta amb això donar una resposta 
més concreta a un àmbit especialment 
castigat per la delinqüència atenent 
la seva vulnerabilitat. 

Quarta.- S’afegeix una tercera mo-
dalitat qualifi cada al delicte de furt i 
robatori.

Encara més, es proposa d’afegir la 
circumstància qualifi cada de que el 
robatori o furt vagi acompanyat del 
trencament o inutilització de me  ca-
nismes que poden causar greu perjudici 
en instal·lacions o explotacions agríco-
les o industrials. D’aquesta manera el 
Codi Penal donaria una resposta més 
adequada a aquest delicte complex, i 
el castigaria més adequadament que 

no pas aplicant un delicte de furt i un 
delicte de danys separadament.

Cinquena.- S’afegeix una modalitat 
hiperqualifi cada al delicte de furt i 
robatori.

S’establiria una nova modalitat hi-
per qualifi cada de furt i robatori. A 
la qual s’hi correspondria una pena 
encara més gran. Es tractaria del 
supòsit consistent en actuar l’autor 
o els partícips amb pertinença a una 
organització o grup criminal dedicada 
a la comissió continuada de delictes 
contra el patrimoni. 

Sisena.- Augment de pena en la 
modalitat hiperqualifi cada.

Per a la modalitat hiperqualifi cada 
anterior el projecte aprovat pel govern 
espanyol preveu una pena d’1 a 4 
anys. Com aquest rang ja es proposa  
per a la modalitat qualifi cada, aquí es 
proposa una pena d’1 a 5 anys.

Setena.- Conversió de la falta de 
furt a delicte.

Es proposa l’eliminació de les faltes 
de furt que passen a constituir un 
delicte sempre. No només s’obté una 
resposta penal major, sinó que a més 
s’obre la porta a facilitar l’aplicació 
d’altres mecanismes com són la presó 
preventiva, el comís, els antecedents 
penals.... etc. 

Convé aclarir que el projecte 
de reforma presentat pel govern 
espanyol, no obstant preveu 
l’opció d’un delicte de furt amb 
circumstàncies menors, com ara que 
l’objecte sostret sigui de valor escàs, 
cas en el qual la pena a imposar seria 
de multa i no de presó. Això es fa per 
salvar un tracte desproporcionat a 
casos de poca importància que abans 
rebien el tracte més adequat de falta.

Vuitena.- S’afegeix una modalitat 
qualifi cada al delicte de receptació.

El delicte de receptació es produeix 
quan hom compra un objecte sabent 
que prové d’un delicte contra el 
patrimoni, o bé d’una falta de furt. 
Ara bé, en aquest últim cas, tractant-
se d’objectes provinents de falta es 
demana a més, habitualitat. Doncs bé, 
al desaparèixer com s’ha dit les faltes 
de furt, ja no s’exigiria habitualitat. 
El projecte de reforma aprovat pel 
govern presenta un error en aquest 
sentit, ja que encara s’hi observa la 
referència a les faltes, i pel que s’ha 
dit s’hauria d’eliminar.
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En qualsevol cas, es proposa una 
modalitat qualifi cada en el delicte 
de receptació, consistent en que els 
objectes receptats siguin productes 
agraris o ramaders o els instruments 
o mitjans que s’utilitzen per a la seva 
obtenció.

Novena.- Augment de la pena en 
les modalitats qualifi cades del delicte 
de receptació.

Un augment de la pena d’1 a 4 
anys. El projecte aprovat pel govern 
espanyol la preveu d’1 a 3 anys. En 
dret comparat la previsió de penes és 
major també aquí.

Desena.- S’afegeix modalitats quali-
fi cades al delicte de receptació.

S’introduiria una remissió a les cir-
cumstàncies qualifi cades de furt (re -
cor dem que també serveixen al delicte 
de robatori) descrites a l’art. 235 i 235 
bis, per tal que s’entengui modalitat 
qualifi cada del delicte de receptació 
quan concorrin aquestes. D’aquesta 
manera es permetria captar també 
aquelles circumstàncies, essent el més
coherent que es castiguin en tot el 
circuit delictiu que comprèn la sos trac-
ció i posterior col·locació al mer cat.

Onzena.- Una millor regulació del 
comís-

Es proposa una millor regulació 
de la fi gura del comís com a mesura 
cautelar per confi scar aquells vehicles 
que s’ocupen per a la comissió dels 
delictes patrimonials, de manera que 
mentre es tramita el procediment 
judicial, no es faciliti una previsible 
reincidència de l’imputat.

Dotzena.- Aplicació de la prohibició 
d’aproximar-se a determinats llocs.

Es proposa que s’apliqui la mesura 
de l’article 83.1.1 del Codi Penal, això 
és, la prohibició d’aproximar-se a de-
terminats llocs, a aquells delinqüents 
amb una llarga trajectòria delictiva 
en l’esfera dels furts i robatoris del 
sector de metalls, en el sentit de no 
poder-se apropar a tota empresa de 
compra de metalls.

A C O R D S
Primer.- L’Ajuntament de l’Aldea 

s’adhereix a la petició d’aquestes 
modifi cacions del Codi Penal per tal de 
millorar l’efi càcia de la resposta penal 
als delictes contra el patrimoni que 
ve patint la societat i especialment 
l’àmbit rural.

Segon.- L’Ajuntament de l’Aldea 
donarà compte d’aquests acords, al 
Ministeri de Justícia del Gobierno 
d’Espanya, a les meses del Congrés de 
Diputats i del Senat, a tots els grups 
polítics d’ambdues cambres legis-
latives, a les associacions municipa-
listes (ACM, FMC, FEMP), als Sindicats 
de Pagesos, a la Cooperativa de 
l’Aldea i a tots els pagesos de la 
localitat.

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.

Neteja de solars 
i façanes

La ciutadania del nostre poble mostra la seva 
preocupació per l’estat en el que es troben alguns 

solars i edifi cacions, algunes d’elles sense acabar 
fruit de l’esclat de la crisi. Compartim plenament 
aquest problema i li volem donar solució.

Des de l’ajuntament de l’Aldea proposem la millora 
de la imatge del nostre entorn urbà, demanem que 
es tingui cura dels tancaments per estètica, higiene i per seguretat i com a exemple actiu tenim disposada una 
subvenció del 100% de la llicència d’obres per tots els interessats que vulguin tancar la seva propietat o vulguin 
arranjar la façana de casa seva. Hi ha qüestions que són d’obligat compliment i així ho farem respectar, però 
n’         hi ha d’altres que han de ser fruit de la consciència i sensibilitat de tots nosaltres per donar una imatge 
més bona i millor del nostre municipi.
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Al’última sessió plenària de 
l’ajuntament de l’Aldea, es 

va aprovar la ubicació d’un punt 
d’informació cadastral, cal donar-
li la importància que té a aquest 
nou servei que les gestions mu-
nicipals han permès tenir a la 
nostra disposició donat que per-
metrà a Aldeanes i Aldeans ob-
tenir informació de les nostres 
propietats directament al nostre 
ajuntament, el gran avantatge 
d’aquest servei és precisament 
que els tràmits en referència al 
cadastre no caldrà que ens des-
placem del nostre municipi.

És una millora sensible de la ca-
pacitat de servei i una nova con-
questa per a la qualitat adminis-
trativa del nostre consistori.

Punt d’informació cadastralPunt d’informació cadastral

SOREA
Un altre dels serveis que poden gaudir els aldeans és 

el que ofereix el servei municipal d’aigües SOREA. Al 
primer pis de la Casa de la Vila , dimarts i dijous de 10 h a 13.00 
h els atendran per resoldre els  seus dubtes. 

El telèfon d’avaries  900 304 070 i el telèfon d’atenció 
comercial  902 250 070 per més informació poden visitar el 
seu web www.sorea.cat.

Núria Gas, cinquena del Món

Dissabte 23 de novembre els aldeans rebien a Núria Gas a la Casa de la Vila per la cinquena plaça 
aconseguida al Campionat del Món a  Taipei (Xina). La representant del CP l’Aldea va competir 

a molt bon nivell.
El podi mundial:

1a Silvia Lambruschi (ITA)
2a Giselle Soler (ARG)
3a Letizia Ghiroldi (ITA)
4a Camilla Bergamaschi (ARG)
5a Núria Gas (SPA)

Enhorabona Núria per aquesta cinquena posició mundial!
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Renovació conveni amb l’Escola
de Tecnifi cació Esportiva Avatars

Dijous, 16 de gener, a les 13.00 h  tenia lloc 
la renovació i signatura del conveni entre 

l’ajuntament de l’Aldea i l’Escola de Tecnifi cació 
Esportiva Avartars amb presència de l’Alcalde de 
l’Aldea Dani Andreu, la regidora d’Esports Yolanda 
Tomàs i Jordi Font, President d’Avatars.

11

Trobada de Bandes

Des de la regidoria de Cultura de l’ajuntament de l’Aldea i l’Associació Musical Verge dels Prats 
es va organitzar el diumenge 10 de novembre de 2013 la V Trobada de Bandes. Es va començar amb el  

recorregut de les bandes per l’Avin guda Catalunya en cer cavi la fi ns la plaça de l’Ajuntament seguida de 
la seva recepció i l’entrega de distintius. I per acabar el concert al Pavelló. Les Bandes participants van ser 
Agrupació Musical Rasquerana (Rasquera),Banda Juvenil de l’Associació Musical de la Filharmònica Alcu-
diana (Alcúdia), i l’Associació Musical Verge dels Prats (l’Aldea).

Dins el mateix mes, el dia 30 de novembre de 2013, es va poder gaudir del concert de Santa Cecília al 
pavelló amb la Banda Musical Verge dels Prats, la coral Verge dels Prats, la coral dels xiquets dels col·legis 
del poble i com acompanyament a una nova peça interpretada per la banda els balladors i balladores de 
jota de l’Aldea.

Avatars és una empresa que té per objectiu 
fomentar l’esport com a eina educativa, formativa, 
de desenvolupament personal, de millora de la salut 
i de benestar personal i professional. Dintre de les 
seves activitats futbolístiques dóna a conèixer a les 
empreses i altres col·lectius els serveis consistents 
en l’organització i gestió esportiva del grup de 
Tecnifi cació de l’escola Avatars. Enguany serà el 
segon any que l’Escola Esportiva està ubicada a 
l’Aldea i realitza els entrenaments dilluns i dijous a 
l’estadi municipal de la Unió Esportiva Aldeana. Des 
del consistori aldeà la satisfacció és màxima ja què 
per segon any consecutiu l’escola de Tecnifi cació, ha 
dipositat la confi ança amb l’ajuntament  per poder 
renovar aquest conveni, amb el qual els xiquets i 
xiquetes del nostre poble, podran acabar benefi ciats 
de la millora en el seu esport i sobretot en la millora 
de la capacitat social d’integració, de socialització, i 
de valors que tant necessaris són.
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Moció sobre el bou brau
El bou brau és una de les apor-

tacions més valuoses a la zootècnia 
mundial. Constitueix una raça única al 
món amb un importantíssim cabdal 
genètic, però, sobretot, és el gran 
protagonista de la festa a les nostres 
terres.

És a les Terres de l’Ebre on es 
concentren un major nombre de 
ramaderies de brau i d’aquestes n’hi 
ha vàries que superen els més de cent 
anys d’activitat ramadera, on les feines 
campestres com  la “tienta”, marcada 
a foc dels animals, sanejament són 
les feines diàries, que aquest tipus de 
ramaderia ha de portar a cap per tal 
de seguir les directrius de l’autèntica 
criança d’una espècie com la del bou 
brau, que busca com a únic objectiu la 
selecció.

Amb els anys aquestes ramaderies 
han buscat noves maneres  de subsistir 
al brutal context de crisi econòmica 
que afecta al nostre país i han tro-
bat una sortida que ajuda a pal·liar 
aquest ofec econòmic. La solució ha 
segut obrir les portes a un turisme de 
qualitat que han optat per les nostres 
terres. 

Cal recordar que aquestes activitats 
que es porten a terme dintre les 
ramaderies i que estan autoritzades 
dins la seva activitat particular, van 
rebre l’aval  del propi Departament 
d’Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya, en el sentit de que no 
constituïen infracció del text refós 
de la Llei de Protecció dels  
animals aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008.

L’exemple més clar del 
camí que s’ha de seguir l’ha 
marcat França qui ha entès 
que les festes populars amb 
bous mouen al voltant de 4 
milions d’euros en turisme 
i per tant, això és un valor 
en alça que s’ha de cuidar.

L’advertència del Depar-
tament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya 
d’aplicar  “mà dura contra 
els espectacles privats amb 
bous” ha generat malestar  
entre les ramaders i entre 
les Associacions de Penyes 
Taurines de les TTEE, per 
la manca de coneixença 
d’aquesta mena d’activi tats.

En data 12 de setembre de 2013  el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
17 de Barcelona ha dictat resolució 
ferma la qual estimava parcialment 
la sol·licitud de mesura cautelar de 
suspensió de l’acte jurídic impugnat 
en el sentit d’ordenar a la Direcció 
General del Departament de Medi 
Natural i Biodiversitat d’incoar un 
expedient i sancionar a algunes ra-
maderies i seguir-lo pels tràmits fi ns 
dictar resolució defi nitiva en la via 
administrativa, sens perjudici de que el 
Departament d’Interior prossegueixi 
amb els que té en tràmit.

I com a mesura cautelar estima  el 
cessament de l’activitat dels espec-
tacles taurins que realitzen les rama-
deries afectades.

A la vista de tot l’anterior s’ha 
decidit, presentar una  moció al ple 
de l’Ajuntament de l’Aldea per tal de 
congregar el major suport possible dels 
alcaldes. El resultat de tot plegat es 
farà arribar als partits polítics ebrencs 
amb representació al Parlament de Ca-
talunya, Senat i Congrés dels Diputats 
a Madrid. 

 Per tots els anteriors antecedents, 
el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, 
després de con èixer la moció subscrita 
per tot els grups municipals, adopta 
els següents ACORDS:

Primer. Reivindicar el paper tra-
dicional de les activitats rama deres, 
(“tientes”, marcades, sanejaments, etc...) 

al territori amb visualització de turistes 
o invitats de forma gratuïta d’un acte 
propi del sector ramader.

Segon. Reivindicar la tradició amb 
bous a les Terres de l’ Ebre com a element 
característic dels municipis on als seus 
termes municipals hi ha ramaderies 
d’aquestes característiques.

Tercer. Emplaçar una reunió urgent 
amb el Departament d’Interior i el 
d’Agricultura per buscar solucions i 
alternatives a l’actual problemàtica de 
les ramaderies.

Quart. Instar als grups polítics 
del Parlament de Catalunya a dur 
a terme una modifi cació urgent de 
la normativa vigent, si s’escau, per 
cercar una solució defi nitiva a la 
problemàtica existent.

Cinquè. Trametre aquests acords 
als consells comarcals de les Terres de 
l’Ebre, als ajuntaments del territori, 
al Conseller d’Interior, Agricultura, 
Delegat del Govern i als portaveus dels 
grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, del Congrés i del Senat, les 
Ramaderies de les Terres de l’Ebre, a 
l’Associació de Penyes Taurines i a les 
Penyes taurines de l’Aldea.

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.
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Presentació del futbol base 
i reconeixement de la UE Aldeana

El passat, 27 d’octubre, la Unió Esportiva Aldeana 
va realitzar la presentació ofi cial del primer equip 

i totes les categories del futbol base, en el mateix acte 
també es va a fer un reconeixement al Sr. José Arques 
Nivera, per la seva trajectòria com jugador de major 
edat del club i al Sr. Amador Ferrando Estorach pel seu 
treball periodístic dedicat durant anys a la institució.
L’esdeveniment es va realitzar en l’estadi de “LA UNIÓ” 
abans del partit que van disputar la UE Aldeana i UE 
Sant Jaume d’Enveja. L’acte va acollir els més de 100 

 

Com una més de les gestions en-
caminades a recollir experiències, 

informacions i models que ens ajuden 
a dissenyar la futura Av. Catalunya, 
una delegació del govern municipal 
va visitar la població de Vila-seca, un 
municipi que en el seu temps també va 
estar afectat pel trànsit de la Nacional 
340 i que va obtenir una gran solució 
moderna i atractiva.

Representants de l’ajun  ta     ment de 
Vila-seca amb el seu alcalde al front, sr. 
Josep Poblet, President de la Diputació 
i persona a la que l’Aldea li està molt 
agraïda per estar al nostre costat en els 
difícils moments de la crisi de la Coo-
perativa, ens van acompanyar per tal 
de conèixer de primera mà la proposta 
urbanística que la seva ciutat havia 
emprat per ubicar un carrer al lloc on 
durant molts anys hi va transcórrer el 
trànsit de la N-340.

Visita a Vila-Seca

jugadors i jugadores de la institució que comprenen 
des de les edats de 4 fi ns 19 anys en les diferents 
categories, comptant amb una gran afl uència de 
públic i presidit pel president del club Sr. Pedro Uría 
Borrul i el coordinador de Futbol Base Albert Borràs 
Tafalla. 

Al mateix van assistir membres de l’equip de 
govern de l’Ajuntament presidits per l’Alcalde de 
l’Aldea, Dani Andreu i la regidora d’Esports Yolanda 
Tomàs.
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Presentació FCB Escola
Dilluns, 4 de novembre, a les 18.00 h,  al saló 

de Plens de la Casa de la Vila tenia lloc l’acte de 
presentació de la FCB Escola de Tecnifi cació de les 
Terres de l’Ebre l’Aldea. A l’acte de presentació hem 
comptat amb la presència de l’Alcalde de l’Aldea Dani 
Andreu, el Tinent Alcalde Simón Falcó, la regidora 
d’Esports Yolanda Tomàs, Tomàs José representant 
de la Federació Catalana de Futbol, Eduard Perema-
teu representant de la FCB Escola, Ferran Simó 
coordinador de la FCB Escola de Tecnifi cació de les 
Terres de l’Ebre l’Aldea, Agustí Zaera observador 
ofi cial del Barça a la província de Tarragona, i els 
directius del FCB Albert Montull i Miquel Espert.

Dani Andreu, Alcalde de l’Aldea: ”Teníem moltes 
ganes de les dos parts de què aquest projecte fos una 
realitat. L’Aldea a causa de la seva situació geogràfi ca 
a les Terres de l’Ebre facilitarà la vinguda de xiquets 
i xiquetes a aquesta escola del FCB, i d’altra banda 
les instal·lacions de la UE Aldeana estan  a un nivell 
adequat. Un projecte que comença ara i que té 
etapes per defi nir i per créixer. Ens fa molt de goig 
estar acollits, per un dels millors clubs del món i per 
tant en uns valors que comporta la seva fi losofi a i la 
pràctica del futbol i de l’esport, on per damunt de 
tot té en compte les persones”.

Ferran Simó coordinador de la FCB Escola de 
Tecnifi cació de les Terres de l’Ebre l’Aldea: “El nostre 
principal objectiu és treballar amb la metodologia 

Barça, treballar amb els nens i ensenyar-los una forma 
diferent d’entrenar. Volem transmetre els valors 
humans i esportius del Barça que són coneguts a tot 
el món. Volem donar a conèixer a tots els clubs la 
tecnifi cació i apropar el FC Barcelona a tots els nens 
de les Terres de l’Ebre. Realitzarem entrenaments 
individuals i entrenaments de porters específi cs per 
buscar les errades, perquè els nens milloren el seu 
rendiment.

El centre estarà obert a tots els nens de 6 a 14 anys, 
els porters fi ns a 16 anys i no hi ha prova d’accés”.
Agustí Zaera observador ofi cial del Barça a la pro-
víncia de Tarragona: “Agraeixo profundament la
col·laboració de l’ajuntament de l‘Aldea i personal-
ment a l’Alcalde Dani Andreu, perquè portar aquest 
projecte a l’Aldea no ha estat fàcil i hem recorregut 
un llarg camí; el FCB es mira molt aquests projectes i 
ells decideixen si obrir l’escola o no.

La meva feina és ser els ulls i la boca del Barça i  
tant de bo acabi algun nen de les Terres de l’Ebre 
jugant amb el Barça.“

Aquest acte servirà per enfortir els llaços entre 
el club i l’Aldea i també per consolidar l’èxit de la 
nova escola ofi cial del Futbol Club Barcelona a les 
Terres de l’Ebre per la temporada 2013-2014. L’Escola 
estarà oberta tots el dilluns a l’Estadi Municipal de la 
UE Aldeana.
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El passat 20 de desembre al Plenari de l’Ajun-
tament de l’Aldea es van aprovar els pressu-

postos de l’any 2014 amb el vot favorable de 
l’equip de govern conformat per ERC (6) i PSC (1) i 
el vot en contra de CiU (4).

Aquests pressupostos presenten unes línies bà-
siques: contenció de la despesa i reforç de la pro-
moció econòmica.

Es redueixen de nou els jornals de l’equip de go-
vern, es redueix la partida de despesa corrent però 
no es rebaixa la proposta de serveis. S’augmenten 
les partides de benestar i educació.

Amb el referent a la promoció econòmica 
s’apos ta pel desenvolupament d’un pla estratègic, 
L’ALDEA XXI, encaminat a perfi lar línies bàsiques 
d’atractiu comercial i de producte propi i s’instaura 
una partida de promoció del comerç local amb 
una dotació de 24.000 €, una altra de promoció 
de productes propis de 21.000 € i el PLAMET 1 (Pla 
d’Empresa i Treball) que al 2013 era de 10.000 € és 
substituït pel PLAMET 2, amb 30.000 €.

És destacable d’aquest nou pla la subvenció del 
100% de la llicència d’activitat i la subvenció de 1.000 
€ per treballador contractat.

Quant a les inversions, els recursos aniran des-
tinats a millorar i remodelar l’Av. Catalunya, a la 
instauració i millora dels carrils bici i camins, dota-

Congelació d’impostos 
per sisena vegada consecutiva

A més d’aprovar-se  els pressupostos per l’any 2014 els Aldeans 
i Aldeanes gaudiran de la congelació d’impostos per sisena 
vegada consecutiva

ció de dos nous parcs infantils, inversió en estalvi 
energètic i sobretot a l’execució d’un conveni ur-
banístic que permetrà disposar de 49.000 m2 més 
de sòl públic a disposició del municipi de l’Aldea. 

Aquest pressupost 2014 amb una previsió de 
3.515.603’17 € de despesa i 3.722.058’34 € d’ingres-
sos refl exa el sanejament de l’economia aldeana 
(deute viu zero) i permet que per sisena vegada 
consecutiva (des de 2007) l’equip de govern de 
l’Aldea congeli els impostos (aquells de competèn-
cia municipal i per decisió pròpia de l’equip de 
govern), en compliment del compromís electoral 
renovat l’any 2011.
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Policia Local l’Aldea: 
619 780 325 – 977 450 012 ext. 1  
(Nova ubicació al carrer Pau Casals, 174-B, 
darrera Ajuntament)

Emergències: 112

Mossos d’Esquadra: 977 923 120

Guàrdia Civil Amposta: 977 700 051

CAP l’Aldea: 977 451 213

Sorea: 977 451 239 
(dimarts i dijous de 10:00 a 13:00 hores, 
al primer pis de l’ajuntament)

Sorea (Atenció comercial): 902 250 070 
tots els dies.

Sorea (Avaries): 900 304 070 tots els dies.

Ajuntament l’Aldea: 977 450 012

Casal Jove: 977 451 961

Biblioteca: 977 452 075

Correus L’Aldea: 977 451 623

Generalitat: 012

Bombers Amposta: 977 703 678 // 977 705 058

Antena Aldaia: 977 450 466

RENFE: 902 240 202

Ambulància L’Aldea: 061

DNI Tortosa: 902 247 364
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7 municipis del Delta de l’Ebre (L’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Carles de la 
Ràpita,Sant Jaume d’Enveja, i l’EMD dels Muntells, juntament amb els Consells Comarcals del Baix 

Ebre i el Montsià formen un front institucional obert a la resta d’Institucions Ebrenques amb un únic 
objectiu, lluita pel riu Ebre 
i recla mar la fi xació dels ca-
bals  am bientals aprovats per 
la Comissió de Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre.

En cas d’aplicar-se  el nou 
Pla Hidrològic de l’Ebre i el 
règim de cabals aprovat els 
pobles units per una lluita 
comuna seran els primers 
afectats per aquesta guerra 
de l’aigua. Els 7 municipis 
donaran suport  a les accions  
comunicades per la Genera-
litat de Catalunya: recórrer 
a la Unió Europea  el Pla  i 
si convé portar-ho als tribu-
nals.

Units contra el Pla de ConcaUnits contra el Pla de Conca


