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MOCIÓ SUBSCRITA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER L’ALDEA I 
ENDAVANT L’ALDEA PER RECLAMAR SOLUCIONS PELS DANYS OCASIONATS 
PEL TEMPORAL GLÒRIA I PER DONAR SUPORT A TOTS ELS A FECTATS I 
AFECTADES. 
 
Aquests dies l’Aldea s’ha vist fortament colpejada pel temporal Glòria. Els nostres veïns 
i veïnes han sofert de prop les seves conseqüències, per això mateix i baix la 
responsabilitat que tenim com a consistori, prenem aquestes determinacions per 
denunciar formalment tots els greuges soferts i sol·licitar també ajudes a la Generalitat 
de Catalunya i les administracions de l’Estat Espanyol. 
 
Les conseqüències sofertes més rellevants per a la nostra població són les següents: 
 

• Inundacions de camins, carrers, camps agrícoles, edificis varis. 
• Talls de llum de més de 24 hores a comerços i habitatges, sense resposta per 

part de la companyia. 
• Possibles pèrdues econòmiques dels pagesos per les inundacions dels seus 

terrenys agrícoles 
• Danys en camins rurals del municipi 
• Comportes del canal tancades impedint el pas de l’aigua pel seu curs natural, 

provocant desbordament del barranc i del mateix canal. 
 

Per tot l’exposat, els grups municipals de Junts per l’Aldea i Endavant l’Aldea acordem 
aquestes mesures: 
 

1. Sol·licitem al món de la pagesia que facin resposta a la crida de l’Ajuntament i 
ens facin saber els danys ocorreguts pel temporal Glòria, informant de les 
hectàrees afectades i quins danys ha sofert la seva collita. 
 

2. Reclamar a la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegación del Gobierno en 
Tarragona que declarin zona catastròfica el municipi de l’Aldea, ja que també ha 
tingut severes conseqüències el pas del temporal, al igual que a la resta dels  
municipis del Delta i els costaners.  

 
3. Sol·licitar a la Comunitat de Regants que davant d’aquests temporals s’estudiï la 

possibilitat d’obertura de les comportes manuals de la Casilla i el tub de Sorteig. 
 

4. Reclamar oficialment, per enèsima vegada, a Endesa el següent: 
 

a. que faci les inversions necessàries al nostre municipi per solucionar la 
obsolescència de les xarxes de distribució de l’antiga Elèctrica del Ebro i 
Endesa.  

b. que ens facin arribar el calendari d’actuacions tal i com s’havien 
compromès amb converses en l’Alcaldia en el termini d’un mes.  

c. Cada cop que hi hagi un tall de llum que previsiblement hagi de tenir una 
durada de més de 5 hores, doten la xarxa afectada d’un grup electrogen 
per restablir el servei als usuaris afectats, mentrestant els seus equips 
treballen per resoldre l’avaria. 
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5. Fer arribar la nostra solidaritat a tots i cadascun dels municipis afectats pel 
temporal i posar-nos a la seva disposició per fer un front comú per reclamar 
solucions. 
 

6. Participar activament com a poble amb les mesures que es proposaran a la Taula 
de Consens pel Delta per pal·liar els efectes del canvi climàtic. 

 
7. Enviar aquest acord a la Subdelegación del Gobierno de Tarragona, a la 

Delegació del Govern de Catalunya a les Terres de l’Ebre, al Departament 
d’Empresa i Coneixement (Indústria), a Endesa, a la comunitat de Regants de 
l’Esquerra de l’Ebre i als municipis veïns afectats.   


