


Festes Majors 2011

3a Trobada de Bandes

Un any més, del dia 13 al 22 d’agost del 2011 les nostres 
Festes són celebrades amb senderi, il.lusió, emocions i 

amb moltes ganes. Aquests són uns dies en que tothom  a 
la Festa va a passar-ho el millor que pot. Les celebracions 
que cada dia dediquen a algun col.lectiu, home, dona, 
jubilat, nens, així com la seva representació, que són les 
Pubilles i Pubilletes. Es mostren les millors cares, somri-
ents, contentes quan es va a gaudir d’una tarde de bous, 
que enguany han estat molt bones, bones ramaderies, i 
sense cap tipus d’incident greu. Per la nit ben vestits al 
ball, cadascun al seu propòsit, uns ballen mentre d’altres 
miren o fan la xerradeta amb la colla d’amics i familiars, 
o simplement escoltant la música que ens deleitaven les 
orquestres. 

Aquest any hem celebrat la III Trobada de Bandes a l’Al-
dea organitzat des de la Regidoria de Cultura i la Banda 

Musical Verge dels Prats.  Dissabte dia 8 d’octubre es van 
trobar les bandes invitades, la Unió Filharmònica d’Ampos-

Per resumir unes molt bones Festes Majors i a esperar 
que les del proper any siguin tant bones o fins i tot mi-
llors.

Foto cedida: Joel Royo

ta, l’Agrupació Musical  de Camarles i la Unió Musical d’Al-
gímia , a més de la nostra Banda amfitriona Banda Musical 
Verge dels Prats. Les quatre bandes van sortir de quatre 
punts de l’Aldea per a trobar-se a la Plaça de l’Ajuntament 
on se’ls va fer l’entrega del distintiu i van poder tocar un 
peça musical abans d’anar al Pavelló Poliesportiu i delitar-
nos amb un concert. 

Flama del Canigó 2011
Dijous 23 de juny a les 20:00 h va arribar a l’embarca-

dor de l’Aldea la Flama del Canigó amb una embarca-
ció adequada per al seu transport. Totes les Pubilles i Pu-
billetes i gent del poble va acudir com cada any a aquest 
acte tant simbòlic. Seguidament es va portar la Flama fins 

a l’Ajuntament  des d’on els aldeans i aldeanes podien 
agafar-ne per  encendre la seva foguera. Allí mateix es va 
obsequiar amb un refrigeri a tots els assistents. A mitjanit 
i a la mitja part del ball, la Pubilla Major i la Pubilleta van 
agafar la Flama i desfilant per la Plaça van anar a encendre 
la foguera que esperava ser encesa. Prosseguint amb el 
Ball i donada com a acabada la Revetlla de Sant Joan.
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Diada Nacional de Catalunya
Aquest any, i com, any rere any l’Aldea celebra la Di-

ada de l’11 de setembre. Amb l’acompanyament de 
la Banda Musical Verge dels Prats, el discurs de l’al-
calde Dani Andreu, les nostres Pubilles i Pubilletes i 

per finalitzar la festa, ballada de sardanes amb la Colla 
Sardanista del nostre poble i els Dansaires del Penedès. 
Acabant amb un petit refrigeri després d’un dia calo-
rós. 

L’acte  tenia lloc, el passat dijous 27 d’octubre,al Saló de 
Cent de l’Ajuntament de Barcelona, ha comptat amb la 

presència dels 100 alcaldes que conformaran aquest òrgan 
de representació. 

Dani Andreu, com a representant a aquest consell, s’ha 
felicitat per poder portar el nom de l’Aldea a un òrgan tant 
important. El Consell de Governs Locals serà la corretja de 
transmissió dels interessos dels municipis cap al Parlament 
de Catalunya. 

És un dia històric i que dona millor i més clara veu al mu-
nicipalisme de la nostra Nació.

Corredor del Mediterràni

El nostre alcalde Dani Andreu, com a membre 
elegit, ha assistit a la Constitució del
1er Consell de Governs
Locals de Catalunya

L’Aprovació del finançament de 
l’obra del corredor del  Mediterrani, 

a càrrec de la Comissió Europea, ha 
estat una molt bona noticia que ha ar-
ribat a les nostres terres aquesta pas-
sada setmana. Cal valorar en la seva 
justa mesura, la importància de que 
aquesta infraestructura logística tindrà 

,per al nostre territori, especialment 
per tot l’arc mediterrani. Una infraes-
tructura necessària per l’economia.

Dani Andreu, Alcade de l’Aldea: “Pot 
ser, que per primera vegada el Corre-
dor del Mediterrani, hagi estat valorat 
en aquest sentit, es a dir, no hi ha ha-
gut criteris polítics alhora de planificar 

una infraestructura de comunicació. Si 
que hi ha hagut criteris econòmics i 
de creixement industrial i de riquesa. 
D’alguna manera això ens afecta direc-
tament a les Terres de l’Ebre, perquè 
el corredor ens passa directament per 
aquí, i passa segurament per la pròpia 
població aldeana. No podem en aques-
tos moments renunciar a altra cosa, 
que treure’n profit d’aquesta obra.”

Foto cedida: Alcaldes.EU.
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Moció de suport 
al model educatiu 
català

El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és 
una història d’èxit de més de 30 anys, que ha garantit 
i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat 
d’oportunitats. Ha obtingut sempre el consens de tota la 
comunitat educativa i, sobretot, la complicitat i l’esforç de 
famílies no catalanoparlants i el professorat, que han po-
sat en tot moment el benefici de l’Infant per sobre de tot.

Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses oca-
sions internacionalment i pel High Level Group on Multi-
linguism de la Unió Europea.

No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat 
multilingüe, moderna, competent, on el català és la llen-
gua comuna, el castellà és après amb resultats idèntics a 
la resta de l’estat -tal com estableixen els Informes PlSA, 
que avalua internacionalment els coneixements adquirits 
de la mà de l’Organització per a la Cooperació i el De-
senvolupament Econòmica (OCDE)- i garanteix el coneixe-
ment d’una tercera llengua.

l TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt 
de les normes adoptades al Parlament i en plena vigència 
(LNL 1983, LPL1998 i LEC 2009, que conté en el Títol ll 
el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya).

Per tot això, acordem:
1. Denunciar el risc seriós de trencament social, desi-

gualtat i discriminació que suposa aquesta ofensiva jurí-
dica.

2. Refermar el nostre compromís amb el model cata-
là d’immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, 
sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte els 
reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alum-
nat que compta amb més de 100 llengües d’origen.

3. Reconèixer i agrair la tasca col·lectiva que ha fet 
possible aquest model, des dels estudis de Galí al 1923, 
passant pel lideratge de Pi-Sunyer com a Conseller de la 
Generalitat restaurada I’any 1978 i tots els governs que 
mai han dubtat a desenvolupar les tesis dels experts en 
aquesta qüestió.

4. Donar suport a totes les iniciatives que determinin les 
institucions catalanes i la ciutadania en aquest sentit.

5. Enviar aquesta moció al TSJC, a Convivència Cívica 
Catalana, a l’entitat somescola.cat, als grups parlamenta-
ris, al Govern de la Generalitat i al Consell Escolar Muni-
cipal.

L’acord s’ha adoptat pel vot favorable dels onze Regi-
dors que conformen en Consistori de L’Aldea, és a dir per 
unanimitat.

Moció en
contra del
transvasament
del Riu Ebre

MOCIONS

“La recent sentència del Tribunal Suprem que obli-
ga el Govern de l’Estat a pronunciar-se sobre la petició 
d’aigua de l’Ebre que el 2007 va fer la Diputació de 
Castelló ha generat un situació d’incertesa sobre el fu-
tur del nostre riu. A més, aquesta s’ha vist agreujada pel 
fet que el Govern de l’Estat encara no hagi fixat el cabal 
ambiental del riu en la redacció del nou Pla Hidrològic 
de la Conca de l’Ebre, que hauria d’haver estat aprovat 
l’any 2009, per la qual cosa la Comissió Europea l’ha 
denunciat davant del tribunal de Luxemburg. 

Ens trobem, doncs, davant d’un escenari fràgil en què 
la supervivència del tram final del riu Ebre i del Delta es 
troba qüestionada.

És el moment de renovar el compromís polític de les 
institucions de les Terres de l’Ebre en contra del trans-
vasament de l’Ebre i instar el govern de l’Estat a aprovar 
la redacció definitiva del nou Pla Hidrològic de la Conca 
de l’Ebre, tot blindant el cabal ambiental del tram final 
del riu amb una metodologia fonamentada en criteris 
científics.  Així, el Consell per a la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre va elaborar un informe científic en què 
quantificava el cabal ecològic, que va rebre el suport de 
les administracions públiques del territori i del Parla-
ment de Catalunya.

Catalunya, després del període de sequera que va viure 
durant l’estiu del 2007, ha fonamentat la seva política 
hídrica en mesures d’estalvi, eficiència i la construcció 
de dessaladores, que ja estan operatives per combatre 
els efectes d’una nova etapa en què manqui l’abasta-
ment d’aigua per cobrir les necessitats del país.

L’amenaça que representa per a les Terres de l’Ebre la 
idea de transvasar aigua del nostre riu cap a Castelló co-
bra força amb la proximitat d’un canvi de Govern a Ma-
drid. Aquesta reivindicació, urgeix combatre-la des de 
la unitat de totes les forces polítiques del territori. Per 
això, es considera prioritari que els diversos partits i 
les institucions en les quals participen facin explícit el 
seu compromís contra possibles transvasaments abans 
de les eleccions generals i ratifiquin el seu oferiment a 
totes les entitats del territori que encapçalin la lluita 
contra aquesta agressió per treballar a favor del nostre 
riu i els interessos de les Terres de l’Ebre. 

Per tot això, el Grup d’Esquerra i del PSC de L’Aldea 
proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS
1. Refermar el compromís polític amb les Terres de 

l’Ebre, rebutjant qualsevol intent de transvasament de 
l’aigua del riu l’Ebre.

2. Instar el Govern de l’Estat a presentar el redactat 
definitiu del nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre de 
manera immediata, incloent-hi un cabal ambiental per 
al tram final del riu Ebre i el seu Delta, d’acord amb els 
criteris establerts per la Comissió per a la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre.

3. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups 
polítics del Parlament de Catalunya, a la Delegació del 
Govern de les Terres de l’Ebre i a la Plataforma en De-
fensa de l’Ebre.

La moció en contra del transvasament del Riu Ebre 
s’aprova pel vot favorable dels onze Regidors que con-
formen en Consistori de L’Aldea, és a dir per unanimi-
tat.
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Moció en defensa
del sistema
sanitari públic

“L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidat 
amb els anys. A més del pilar bàsic com és l’educació, 
tenim un model públic de salut universal. Aquest és un 
sistema que el volem equitatiu, amb qualitat assistencial 
i gratuït amb tot allò essencial, però, alhora, que defensi i 
que garanteixi el dret a la salut a totes les persones, a tots 
els catalans i a totes les catalanes.  

El sistema sanitari requereix d’un finançament estable, 
d’un finançament amb un creixement progressiu, però 
sostenible. I, per tenir un sistema de finançament estable 
cal tenir molt present el nostre envelliment, els fluxos mi-
gratoris o, per exemple, els desplaçats d’altres comunitats 
i també els desplaçats de la Unió Europea.

Creiem que el sistema permet un gran marge de ma-
niobra per racionalitzar la despesa, sense que aquesta 
racionalització recaigui directament sobre els usuaris o 
els professionals o sense la necessitat de la privatització 
d’empreses públiques. Pensem, també, que aquesta ra-
cionalització passa essencialment per escoltar els profes-
sionals. D’aquí que Esquerra Republicana de Catalunya 
presentés i, posteriorment, s’aprovés, una moció en el 
Parlament de Catalunya demanant promoure i consensuar 
un pacte nacional per a la salut. 

En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’han 
pres decisions polítiques importants que han provocat que 
molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya hagin vist min-
vats els seus drets a la salut. Hem vist, així, com, per 
exemple, s’han tancat molts Centres d’Atenció Primària 
en horari nocturn (es calcula que més de 46 centres), o 
com molts hospitals s’han vist empesos a tancar quirò-
fans, o a emprendre mesures que comporten un augment 
de les llistes d’espera. 

Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem 
d’avançar per millorar les característiques de l’actual sis-
tema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que s’hi 
presta. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, con-
templant els ajustos necessaris per fer-lo més sostenible i 
racional, però evitant tendir cap a un model privatitzador 
i excloent. 

És per tots aquests motius que el grup municipal d’Es-
querra Republicana de Catalunya i PSC proposen els se-
güents acords:

Manifestar el nostre rebuig a les decisions que s’han 
pres des del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i que posen en perill un dels pilars bàsics de 
l’estat del benestar com és el sistema sanitari públic i 
universal. 

Expressar el nostre convenciment que cal continuar 
apostant per un sistema sanitari públic que ofereixi uns 
serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a tota la 
ciutadania. 

Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya el màxim consens i diàleg entre professionals, 
usuaris i administracions a l’hora de prendre determina-
des noves fites en l’àmbit sanitari. 

Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’ajun-
tament, i en col·laboració amb la resta d’administracions, 
per garantir que no es retalli cap servei sanitari bàsic dels 
quals a dia d’avui es beneficien tots els vilatans del mu-
nicipi.

Fer arribar aquest acord al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Muni-
cipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 

La moció en defensa del sistema sanitari públic resta 
aprovada pels 7 vots a favor de ERC i PSC  i i les absten-
cions dels Regidors de CIU.

Moció pel
manteniment de 
la reducció del
cànon de l’aigua
a les Terres de 
l’Ebre

“El Parlament de Catalunya, en la Llei d’acompanya-
ment dels pressupostos, a proposta de CiU i amb els vots 
favorables del PP, va aprovar suprimir de manera progres-
siva el coeficient reductor que s’aplicava des de fa anys 
sobre el cànon de l’aigua dels usuaris catalans, empreses 
i famílies de la conca de l’Ebre. Aquesta reducció era una 
mesura de compensació per les inversions i actuacions 
que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) duu a terme a 
la resta de conques del país i que a l’Ebre no han estat 
necessàries per la proximitat de l’aigua que en facilita el 
subministrament i evita quilòmetres de canonades, o bé 
perquè és la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) és 
qui finança bona part de les actuacions de sanejament. 

El coeficient, que era del 0,5 en el cas d’ús industrial, 
agrícola i ramader i del 0,7 en el cas d’ús domèstic, de-
sapareixerà del rebut de l’aigua en els pròxims tres anys i 
el 2013 el coeficient serà de l’1, de manera que el preu 
de l’aigua s’igualarà al que es paga a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana. Com que la mesura és progressiva, en-
guany el coeficient passarà del 0,9 en l’ús domèstic i del 
0,7 en l’industrial, agrícola i ramader, de tal manera que 
en el proper rebut de l’aigua ja hi haurà un fort increment 
del cànon. 

Els costos que representava el cicle de l’aigua a les Ter-
res de l’Ebre estaven plenament assolits amb l’aplicació 
dels coeficients reductors, per la qual cosa la discrimina-
ció positiva sobre el cànon de l’aigua ha estat entesa com 
una mesura justa  que responia, d’una banda, a la realitat 
hídrica, pel fet que el nostre territori disposava del recurs 
natural, i de l’altra, a la lògica d’afavorir l’equilibri terri-
torial, davant la manca d’inversió històrica que hem patit, 
sobretot en el camp industrial. 

L’eliminació d’aquesta reducció del cànon pot tenir 
greus conseqüències per a les nostres empreses, explota-
cions agrícoles i ramaderes i famílies, perquè suposa un 
increment important en la factura de l’aigua. A més, les 
Terres de l’Ebre perdran comptetitivitat a l’hora d’atreure 

MOCIONS
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inversions o noves indústries perquè desapareix l’incentiu 
que representava el menor cost del subministrament del 
servei de l’aigua, que podem oferir amb quantitat i qua-
litat. 

 Entenent que l’eliminació del coeficient reductor que 
s’aplicava al cànon de l’aigua a les empreses i famílies de 
les Terres de l’Ebre suposa una doble discriminació per-
què és una mesura injusta i insolidària, els Grups Munici-
pals d’Esquerra i PSC de l’Aldea proposa al Ple l’adopció 
dels següents:

ACORDS
1. Demanar al Govern de la Generalitat que mantingui 

el coeficient reductor que s’aplicava sobre al cànon de 
l’aigua dels usuaris, famílies i empreses de les Terres de 
l’Ebre.

2. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups 
polítics del Parlament de Catalunya i a la delegació del 
Govern de les Terres de l’Ebre.

Dani Andreu ,Alcalde de l’Aldea:” L’any 2000 quan es 
va crear l’ACA el seu deute net era de 560M€, a finals 
de 2003 era de 874M€, i el 2006 era de 1.046M€. Lla-
vors, el 2006 el diputat i exconseller de CiU Ramon Es-
padaler demanava al Parlament que la Generalitat se’ns 
fes càrrec tot dient que “Si un Govern es capaç d’assumir 
mil milions d’euros del deute de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió ho pot fer també de l’ACA que en-
tre d’altres coses garanteix l’abastament d’aigua a molts 
municipis...(...)”. Des de llavors, s’han abordat plans tan 
importants com els de la salubritat pública, el PSAU, la 
dessaladora del Llobregat  que va permetre que no cal-
guessin transvasaments. El que més preocupa (si les xi-
fres estan equivocades, les corregirem), és que el cànon 
estava bonificat i ara perdrem el benefici. No es tracta 
del que repercutirà a les famílies, que és important, però 
que degut a la quantia no és molt significatiu, sinó que es 
tracta de que perdrem la competitivitat de les empreses, 
doncs podíem oferir l’aigua més barata i ara ja no serà 
així. Tenim aigua al costat i no l’aprofitem i ara al damunt 
serà més cara. Una de les característiques fonamentals 
d’aquest Catalunya Sud era que l’aigua era més barata i 
ara perdrem aquest atractiu. Vull  fer-me ressò d’allò que 
exposa la Càmera de Comerç i Indústria de Tortosa que 
diu que “aquesta eliminació ens treurà un atractiu per als 
inversors”. 

Finalment la moció  pel manteniment de la reducció 
del cànon de l’aigua a les terres de l’Ebre s’aprova per 7 
vots a Favor dels Regidors d’Erc i Psc i 4 abstencions dels 
Regidors de Ciu.

Moció reinici de 
les obres de la
variant de L’Aldea

La variant de L’Aldea és una obra llargament reivindi-
cada i que al llarg del temps cada vegada s’ha fet més 
imprescindible.

L’obra que va iniciar-se al maig de l’any 2009, s’exe-
cutava, fins l’estiu de l’any passat , amb la celeritat que 

MOCIONS

demanava la urgència que li és implícita, ja que el cost de 
les vides humanes és quelcom inquantificable i per tant 
estava abastament justificada l’excepcionalitat d’executar 
la variant sense cap mena de dilació.

Ara bé, de cop i volta, l’obra es va paralitzar i la ma-
nera com es va dur a terme, per motius, sembla ser, de 
manca de disponibilitat financera, va posar en evidència 
una manca de respecte envers la seguretat dels nostres 
ciutadans.

Aquesta evidència ha quedat demostrada amb el fet 
que les obres de construcció de la variant de la N-340 a 
l’Aldea estan aturades des de l’estiu de l’any passat. Ara 
tot just fa un any, l’empresa adjudicatària, Construccions 
Sánchez-Domínguez, SA, va decidir interrompre els tre-
balls després que el Ministeri de Foment li comuniqués 
que no hi havia finançament per continuar el projecte dins 
de l´ exercici.

L’alcalde de l’Aldea, Daniel Andreu (ERC) se’n va assa-
bentar de la paralització de les obres de manera extraofi-
cial per part d’un responsable de l’empresa adjudicatària. 
De moment no ha rebut cap informació de Foment, tot i 
haver enviat diferents escrits i burofax reclamant el reinici 
dels treballs, encara avui no ha rebut una resposta afirma-
tiva d´explicació al respecte. L’obra avançava a bon ritme 
i el compromís de Foment davant l’alcalde era acabar la 
variant, a molt tardar, a finals de 2011.

Segons va manifestar Foment l’aturada de les obres de 
la variant  no responia a una cancel·lació del projecte sinó 
a un allargament del termini d’execució de les actuacions, 
en el context de les retallades en infraestructures enceta-
da pel Ministeri de Foment.

L´Aldea va  deixar de reivindicar la gratuïtat dels peat-
ges perquè existia aquest compromís. No és un problema 
d’infraestructures sinó de seguretat. Ha arribat el moment 
i la paciència se’ns ha acabat. 

Aquesta  suspensió total del projecte afecta els terminis 
inicialment previstos que es veuran substancialment alte-
rats per aquesta situació. El projecte s’hauria d´ enllestir-
se d’una vegada per totes.

Aquest fet ens obliga a:
INSTAR:
1. Reclamar el reinici de les obres, d’una manera imme-

diata, al considerar que cap motiu pot justificar un atemp-
tat contra la vida i la seguretat de les persones.

2. Mostrar la nostra unànime indignació davant el fet 
que els organismes responsables no hagin donat les ordres 
oportunes per acabar d’una vegada per totes les obres de 
la variant.

Aquesta manca de previsió envers els greus efectes que 
l’actuació adoptada pot representar per als municipis col-
lindants de les Terres de l’Ebre en general, i per la nos-
tra localitat en particular, ha comportat que els ciutadans 
s’estan sentint enganyats. Tots varem confiar en què l’es-
cala de valors dels polítics alhora de prioritzar les inver-
sions a executar, era prou objectiva com per dur a terme 
primer aquelles obres que reclamen els principals drets 
fonamentals de tot ser humà com són la seva vida i segu-
retat, i ara malauradament comprovem com totes aquelles 
expectatives, fonamentades en compromisos oficials que 
havien pres, poden quedar-se convertides en una demagò-
gia que no es mereix el nostre poble.

3. Comunicar als municipis col·lindants la possibilitat 
d’adherir-se a aquesta Moció per fer un front comú de 

6



territori, ja que també estan a la vegada afectats pels per-
judicis causats al seu pas obligat per l’actual N-340.

4.Trametre l’acord d´ aprovació moció al Ministerio de 
Fomento als efectes adients.

5. Posar en coneixement del Honorable Conseller del  
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, el contingut de l’acord asse-
nyalat al paràgraf anterior, amb l’objectiu que posi les me-
sures que tingui al seu abast, per tal que el responsable 
atengui les nostres peticions amb el reinici efectiu de les 
obres de la variant.

La moció reinici de les obres de la variant de L’Aldea., 
s’aprova per unanimitat dels 11 Regidors del Consistori.

Moció sobre
el finançament
local

“A ningú escapa el fet que els ajuntaments catalans han 
fet un gran esforç en els darrers 30 anys a posar els seus 
pobles i viles al dia - fent-se ressò de les reivindicacions 
socials -, han estat un motor econòmic molt potent, i en 
han estat capdavanters en iniciatives pioneres conjunta-
ment amb el teixit social.

Tot això malgrat un mal finançament econòmic que ja ve 
de lluny, l’actual model dissenyat per la Ley de Haciendas 
Locales, una norma amb més de 20 anys d’existència, que 
ha estat reformada en diverses ocasions de mala manera 
fa que aquest model rígid no hagi estat capaç d’adaptar-se 
a les necessitats actuals - com d’altra banda passa amb 
altres normes provinents de l’administració espanyola.

El dèficit fiscal afecta també els governs, que esperen el 
desenvolupament de les disposicions estatutàries en ma-
tèria d’hisendes locals, així com una revisió més equitati-
va del règim estatal general.

Malgrat aquest pèssim model els ajuntaments catalans 
han estat amatents a les necessitats de la seva població 
i han acabat donant molts serveis a la ciutadania malgrat 
no en tinguessin la competència - els anomenats serveis 
impropis que suposen aproximadament un 30% del pres-
supost anual segons xifres d’estudis recents.

Som conscients que aquest fet no és responsabilitat úni-
ca del Govern de la Generalitat però entenem que una part 
sí, i com a tal, també correspon a la Generalitat contribuir 
a fer menys feixuga la càrrega que tenen els ajuntaments 
catalans. L’actual context socio-econòmic, i el mal finan-
çament, fan que en  l’actualitat els ajuntaments catalans 
es vegin afectats per una paràlisi financera  que és pre-
ocupant per als propis ens locals - que va ser la prime-
ra administració a adoptar mesures contra la crisi - i per 
les afectacions que tenen sobre el conjunt de la població 
i el teixit econòmic i industrial. Un dels problemes més 
greus que tenen els ajuntaments catalans és la falta de 
liquiditat - donada la limitació d’endeutament (altre cop 
excessivament rígida sense tenir en compte la realitat de 
cadascun dels municipis) - i també, en alguns casos, per 
la manca de pagament de subvencions, ajuts i convenis 
signats amb la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament insta al Govern de la Generalitat a:

1. Presentar, en el termini d’un any, un projecte de Llei 
de Governs Locals i paral·lelament un projecte de Llei de 
les Hisendes Locals catalanes que estableixi els principis 
del sistema tributari local, el Fons de Cooperació Local 
de Catalunya i els criteris per al repartiment de la partici-
pació local en els ingressos de l’Estat, amb l’objectiu de 
garantir la suficiència financera dels ens locals.

2. Mantenir les partides pressupostàries destinades al 
món local que es fan necessàries per al bon funcionament 
dels ajuntaments i altres ens locals tals com el Fons de Coo-
peració Local i el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

3. Possibilitar les modificacions legals necessàries per 
tal de mantenir la dotació pressupostària del Fons de Co-
operació Local, atès que en tractar-se de fons incondicio-
nats poden donar major capacitat als ens locals d’afrontar 
els compromisos contrets.

4. Possibilitar les modificacions legals necessàries per 
tal de rebaixar al màxim el percentatge que han d’aportar 
els ens locals a les inversions que queden incloses dins 
del Pla Únic d’Obres i Serveis, atès que la situació actual 
de les finances locals fa inviable en alguns casos aquesta 
aportació municipal.

5. Formular un programa específic en el marc del PUOSC 
per tal de poder destinar un percentatge de les subvenci-
ons del Pla Únic d’0bres i Serveis a la despesa corrent per 
a la posada en marxa o el manteniment d’equipaments i 
infraestructures avalades pel Govern especialment aquells 
destinats als serveis de les persones.

6. Mantenir - en la mesura que sigui possible - altres 
programes específics de suport al món local, i la seva do-
tació pressupostària, tals com Viure el poble o la Llei de 
Barris, i aquelles accions que ajuden a la vertebració so-
cial dels municipis.

7. Possibilitar una nova línia de crèdit directe en con-
dicions preferents dirigida als ens locals per facilitar que 
disposin de liquiditat en un període relativament curt de 
temps per fer front al pagament de deutes confirmats i 
impagats a empreses i autònoms, els imports concedits 
de la qual no han de computar als efectes de càlcul de 
l’endeutament a curt termini dels ens locals

8. Abonar als ens locals les subvencions concedides pel 
Govern de la Generalitat, sempre i quan hagin complert 
tots els tràmits formals que estableix la llei, en el termini 
màxim de sis mesos.

9. Mantenir el fons creat - i la seva dotació econòmica 
- pel qual s’estableix un sistema de compensacions eco-
nòmiques a favor dels càrrecs  electes locals de municipis 
de 2.000 habitants o menys.

10. Iniciar l’estudi ı la revisió de tota la normativa sec-
torial que impliqui despeses supletòries per als ens locals 
- les anomenades competències impròpies - i els mecanis-
mes financers per a compensar-les

11. Totes les actuacions que es duguin a terme en l’àm-
bit del règim i les finances locals hauran de comptar amb 
la participació i consens de les entitats municipalistes. 
Així mateix el Govern donarà suport a la Comissió Mu-
nicipalista en aquelles propostes fetes davant el Govern 
de l’estat per tal de millorar les condicions de liquiditat i 
endeutament dels ens locals.

12. Reclamar al Govern de l’Estat que inicií el procés 
per tal d’abordar la reforma del finançament local amb 
l’objectiu de garantir la suficiència financera dels ens lo-
cals.
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lització de la immersió lingüística és una eina fonamental 
per garantir-ne la normalització, a més de garantir la co-
hesió social.

Més de trenta anys han passat des del Reial decret 
2092/1978, en què s’incorporava oficialment la llengua 
catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió 
lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada i reco-
neguda arreu. Una immersió lingüística amb necessitats 
de millora, però que ha comportat un coneixement i un 
ús del català difícils d’assolir sense la incorporació del 
context escolar en sentit ampli i l’entorn de l’alumnat a 
les oportunitats d’ús de la llengua catalana.

Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Ca-
talunya té un coneixement de la llengua castellana igual 
al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, desvinculant 
així l’adquisició de la llengua castellana del seu ús escolar 
vehicular.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC i el grup munici-
pal del PSC presenten la següent proposta de resolució:

1. Manifestar el rebuig a la sentència de TSJC, conse-
qüència de la retallada del Tribunal Constitucional espa-
nyol (TC) a l’Estatut i de les  sentències conseqüents del 
Tribunal Suprem que signifiquen un nou atac directe al 
nostre país, de conseqüències molt greus per al sistema 
d’immersió lingüística als centres educatius.

2. Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels 
centres educatius i treballar amb el compromís d’actuar i 
vetllar pel seu manteniment, millora i extensió.

3. Vetllar per l’extensió del sistema d’immersió lingüís-
tica d’acord amb els preceptes de la Llei d’educació de 
Catalunya.

4. Donar suport als membres de la comunitat educativa 
que han mostrat la seva voluntat de no acatar la sentència 
i emplaçar la resta a seguir aquest camí, exigint alhora 
que el Govern de Catalunya, així com el Parlament català 
donin cobertura a aquests professionals i docents.

5. Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat 
i emplaçar la societat civil catalana a mobilitzar-se contra 
aquesta decisió.

6. Fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya i al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

 Finalment la moció sobre la decisió del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya referent a la immersió lingü-
ística. s’aprova per unanimitat dels 11 Regidors.

Moció sobre l’oferiment
dels terrenys del 
Catalunya-Sud a 
l’automobilística xinesa 
Chery per implantar-se
a Catalunya

Els dirigents del grup automobilístic xinès Chery han es-
tudiat la possibilitat que aquesta empresa pugui implan-
tar-se a Catalunya. La fabricant d’automòbils ha rebut di-

La moció sobre el finançament local s’aprova pels 7 vots 
favorables dels Regidors de ERC i PSC, i 4 abstencions 
dels Regidors de CIU.

Moció sobre la decisió
del Tribunal Superior 
de Justícia de Cata-
lunya referent a la 
immersió lingüística

“Davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), que ha donat dos mesos de termini a la 
Generalitat perquè apliqui les mesures necessàries perquè 
el castellà sigui llengua vehicular a l’escola, en aplicació 
de la sentència del desembre  del 2010 del Tribunal Su-
prem (TS). 

El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentèn-
cies que, basant-se en la retallada del Tribunal Consti-
tucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a 
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà al 
català a totes les escoles «com a llengua vehicular de for-
ma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle 
d’ensenyament obligatori», és a dir, fins els 16 anys, el 
final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat 
haurà d’adaptar el sistema d’ensenyament per garantir la 
presència del castellà de manera «equitativa» respecte del 
català.

El Suprem declara «el dret del recurrents al fet que el 
castellà s’utilitzi també com a llengua vehicular en el sis-
tema educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya i, 
en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesu-
res que calgui per adaptar el seu sistema d’ensenyament 
a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del 
Tribunal Constitucional, que considera també el castellà 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, 
juntament amb el català». «De la mateixa manera, decla-
rem el dret del recurrent al fet que totes les comunica-
cions, circulars i qualsevol altra documentació, tant oral 
com escrita, que li siguin remeses pel centre [d’ensenya-
ment] siguin també en castellà», conclou la part disposi-
tiva de la sentència.

Aquesta és la primera de les afectacions directes de la 
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut que 
es produeix; a més contra un aspecte nuclear com és la 
immersió lingüística, que ha estat elogiada internacional-
ment com a model per preservar la llengua i garantir la 
integració de les persones nouvingudes. 

La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discrimina-
tori envers el català, especialment si la comparem amb la 
legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra llengua 
és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem 
amb la resta de llengües amb un nombre similar de par-
lants. El Govern espanyol aplica un tracte impositiu des-
mesurat, amb almenys 500 lleis, que imposen la llengua 
castellana al nostre territori.

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i 
que es troba encara en una situació de minorització del 
seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i actua-
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verses propostes de diferents països per crear-hi una base 
i si finalment opta per Catalunya seria la primera vegada 
que aterraria a Europa. 

L’empresa automobilística xinesa Chery ha començat a 
elaborar un informe que ratifiqui davant del consell d’ad-
ministració de la companyia la viabilitat econòmica i fi-
nancera d’implantar-se a Catalunya.

La firma, de capital completament xinès, va ser fundada 
el 1997 i es va col·locar com el cinquè major fabricant 
d’automòbils de la Xina, un país que l’any passat va supe-
rar els Estats Units .

L´alcalde està interessat en poder implantar industria 
a L´Aldea, a la vegada que  vol treballar per al futur de 
l’economia de L´Aldea i en definitiva de Catalunya . Un 
sector com el de la indústria i l’automobilístic que són 
importants i ho continuaran sent en el futur. 

L’Aldea disposa de sòl industrial per a oferir al costat 
de la autopista AP-7 i és un nus de comunicacions  es-
tratègic ( N-340, N-235 i C-12 ) que és troba equidistant 
entre el port de Barcelona i el port de Valencia i entre 
l’aeroport del Prat i l’aeroport de Valencia. A més també 
es troba equidistant entre el port de Tarragona i el port 
de Castelló, i entre l’aeroport de Reus i l’aeroport de Cas-
telló. També pot disposar més a prop del port de Sant 
Carles de la Ràpita més conegut com el port de la “platja 
del ciment”.

Dani Andreu, Alcalde de l’Aldea: “Ens agradaria atreure 
una important inversió. Oferim els terrenys del Catalunya-
Sud de L´ Aldea en benefici propi de L´Aldea, i per els 
catalans. Aquest fet és  l´intent d´ està treballant pel poble 
i per la creació de llocs de treball. Ara és necessari definir 
el projecte i això és el que farem a partir d’avui. Alguns 
s’han oblidat que la indústria és vital per a aquest país, i 
qualsevol iniciativa que reforci el sector de l’automoció és 
una bona notícia”, per això calen polítiques industrials que 
“apostin” per les “industries punteres” de Catalunya.”

Aquest fet ens obliga a la següent,
PROPOSTA:
1. Oferir els terrenys Industrials del polígon Catalunya 

Sud del terme municipal de L´Aldea, per a que es pugui 
fer aquesta proposta una realitat.

2. Comunicar el present acord a l´Incasòl per si fos ne-
cessari establir o signar un nou conveni de col·laboració 
per tal d’adaptar la planificació del sòl del Catalunya Sud 
a les noves necessitats del municipi de L´Aldea.

3. Adoptar els acords i mecanismes legals necessaris en 
el planejament municipal i en els tràmits dels plans espe-
cials municipals o supramunicipals per tal d’adaptar-los a 
les noves necessitats reals socioeconòmiqes del municipi 
de L´Aldea.

4. Trametre l’acord d´ aprovació de la moció al molt Ho-
norable President de la Generalitat Artur Mas per que es-
tableixi els mecanismes necessaris per a que aquesta pro-
posta de moció pugui ésser en futur proper una realitat.

5. Posar en coneixement del director de l´Incasòl i de 
l´ Honorable Conseller del  Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
el contingut de l’acord assenyalat al paràgrafs anteriors, 
amb l’objectiu que posin les mesures necessàries que tin-
guin al seu abast, per tal de coordinar el seguiment de les 
gestions amb l’excel·lentissim Ajuntament de L´Aldea per 
a que pugui ésser possible la implantació de la industria 
dins al terme municipal de L´Aldea.

Proposta de
creació del
Consell Municipal 
d’Educació

Daniel Andreu Falcó, alcalde-president de l’ajuntament 
de L’Aldea, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al ple municipal eleva la següent PROPOSTA:

En el marc del Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de l’Aldea, aprovat el mes de juny de 2005 i 
com un dels òrgans previstos per al seu desenvolupament, 
ES PROPOSA, per tal de poder gaudir d’uns canals de 
comunicació més fluids entre l’ajuntament de l’Aldea i 
les entitats o associacions educatives del municipi i donar 
forma conjuntament a les polítiques i actuacions relacio-
nades amb l’educació: 

Aprovar la constitució de l’òrgan anomenat “Consell mu-
nicipal d’educació de l’Aldea”.

S’estableix com a òrgan consulti que té com a finalitat o 
facultat la de coordinar les actuacions i administrar els re-
cursos destinats a la millora de l’educació dins el Municipi 
de L’Aldea, el debat i informació, amb emissió d’informes, 
dels assumptes que els sotmeti l’Ajuntament, i l’elevació 
de propostes relatives als assumptes que constitueixin el 
seu àmbit d’actuació. 

S’estableix que estarà format per:
- el titular de la regidoria d’educació,
- el titular de la regidoria de participació ciutadana i 

cultura, 
- el titular de la direcció del Col·legi 21 d’abril de L’Al-

dea o el representant que aquest hi designi,
- el titular de la direcció del Col·legi Maria Garcia Caba-

nes de L’Aldea o el representant que aquest hi designi,
- el titular de la direcció de la Llar d’infants Bressol del 

Delta de L’Aldea o el representant que aquesta hi desig-
ni,

- un representant de l’AMPA del col·legi Maria Garcia 
Cabanes, 

- un representant de l’AMPA del col·legi 21 d’abril, 
- un representant de l’AMPA de la llar d’infants Bressol 

del Delta.
- i s’escau, pels serveis tècnics i, puntualment, experts 

en les matèries a tractar.
Es reunirà en assemblea presidida per l’alcalde o el re-

gidor delegat per aquest i la seva tasca serà de suport i 
dinamització.

En la presa de decisions, cada entitat disposarà d’un 
vot.

La periodicitat i l’ordre del dia podrà establir-se al fina-
litzar cada sessió, així com també es podrà sol·licitar la 
convocatòria del consell per part de qui el presideixi, o 
sigui, l’alcalde. 

L’establiment de consells sectorials és una opció con-
templada al mateix reglament i la seva tasca complemen-
ta, amb un treball més específic, les funcions del consell 
Municipal de Participació Ciutadana de l’Aldea.

La proposta resta aprovada pels 7 vots a favor dels Re-
gidors de ERC i PSC i 4 abstencions dels Regidors de 
CIU.
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L’Alcalde es compromet a no pujar els impostos
Amb l’assemblea d’ahir dimarts 25 d’octubre a les 22 hores 

que va tenir lloc  al Saló de Plens de la Casa de la Vila, 
es van tractar assumptes de vital importància per la població 
aldeana,com l’ampliació de serveis a l’estació de Tren de l’Al-
dea, els pressupostos per al 2012 i la variant de l’Aldea.

Segons citava Dani Andreu, Alcalde de l’Aldea: “Esta setmana 
passada tècnics de la secretaria de mobilitat  del Departament 
de Política Territorial i Sostenibilitat,presentaven un avantpro-
jecte sobre  una sèrie de millores que afectaran a l’estació de 
tren de l’Aldea , com la maniobrabilitat dels autobusos,la zona 
d’aparcament dels propis autobusos,(ja sabeu que connectar 
l’estació de tren via bus es absolutament prioritari), es millora-
rà l’enllumenat dels aparcaments ,millores a la sala d’espera. 
també en el projecte de millora contempla  la gran ampliació 
de places de pàrking “.

El projecte que es pot acabar de perfilar aquestes properes 
setmanes, te  un cost de 487.000 euros. Un altre projecte 
,contemplarà la millora dels accessos a la pròpia Estació de 
Tren de l’Aldea.

“És una obra  llargament reivindicada que en gaudiran els 
passatgers que arriben a  l’estació des de la N235 i la N340 , 
des de la part nord i  sud de les Terres de l’Ebre. Un obre que 
encara que no compleix les expectatives,al menys, comença a 
dotar de millors serveis a una estació que és la de les Terres de 
l’Ebre, no tan sols la de l’Aldea”, citava Dani Andreu.

En l’Assemblea informativa es va tractar el tema dels pres-
supostos per al proper any 2012, en un moment en que les 
qüestions pressupostaries són molt importants. L’equip de Go-
vern Aldeà, elaborarà un pressupost municipal que estigui a 
l’altura , sense oblidar se de la situació econòmica que es viu 
actualment.

Un pressupost de contenció de despeses i en el que Dani An-
dreu citava a la població aldeana que no apujaria els impostos 
per al 2012.”Els impostos no es pujaran,és un compromís que 
tenim que adquirir ,ja està prop malament la situació econòmi-
ca actual, com per a que es tinguin que pujar els impostos.

Es reduirà la despesa corrent,una reducció lineal , que pot 
anar entre el 5 i el 10 % en moltes de les partides pressupos-
tàries. Es rebaixarà el cost de les Festes.

Intentarem mantenir les subvencions de Sanitat i Educació,  
ja que no volem que tinguin cap retallada.

D’inversions n’hi hauran poques, perquè estem a la part final 
del Pla Únic d’Obres i Serveis,que són les principals subven-

cions que ens dotem els ajuntaments per poder fer inversions. 
Enguany serà un any de parada.

Hi haurà una reducció en l’impost d’obres d’un 25 % per a 
totes aquelles empreses o famílies que es vulguin per una casa 
per viure. També tindran rebaixa d’impost del 50 % aquelles 
empreses que construeixin obres que contribueixin a activitat 
econòmica o a crear llocs de treball.”

Amb l’últim punt de l’assemblea, el Govern Municipal, infor-
mava a la població del transcurs de la reunió que es desenvo-
lupava  al Govern Central a Barcelona el passat Divendres 14 
d’octubre, amb Victor Morlan, Secretari de Infraestructures del 
Ministerio de Fomento, que va estar acompanyat del Sr. Direc-
tor de la Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya Sr. 
Lluis Bonet i el Subdelegat  del Govern Sr. Ramon Inglés.

Dani Andreu:”Agraïm des de aquest consistori a l’Honorable 
Conseller de Territori i Sostenibilitat el Sr Lluís Recoder i Mira-
lles , que va propiciar aquesta reunió”.

El projecte tècnic, que era una de les qüestions que van apa-
rèixer durant aquets any i mig de parada d’obres com  a un 
entrebanc, el modificat tècnic que tenia que obligatòriament 
complí l’obra està aprovat,  “dat i beneït “, i el tràmit adminis-
tratiu acabat. Això deixava de ser una excusa,desprès com a 
partida pressupostària el Sr Morlan, i el Sr. Bonet,ens van fer 
saber ,que hi havia una partida alliberada, per tan per poder 
utilitzar se, de 4 milions d’euros .I finalment el compromís ad-
quirit pel Sr Victor Morlan, en presència dels representants de 
l’Ajuntament , de citar a l’empresa Sanchez Dominguez SA, el 
més aviat possible, per tal d’acordar amb ella el reinici de els 
obres el més aviat possible.

Una cosa ha de quedar ben clara, amb la reunió no es va mar-
car , ni dia ni hora. Durant les properes setmanes es realitzaria 
al reunió amb l’empresa Sanchez Dominguez SA.

Els aldeans no podem deixar de ser malfiats, però hem de 
confiar amb la gestió política i amb la paraula d’una persona, 
l’hem de deixar temps per poder actuar”.

Amb l’assemblea el poble de l’Aldea va decidir, com a data 
límit per al reinici de les obres de la variant de l’Aldea, el pro-
per 15 de Novembre. Data en la que si no es reiniciessin les 
obres, es realitzaria un altra assemblea popular per emprendre 
accions.

Us recordem que aquesta nota de premsa la trobareu publi-
cada al web del Gabinet de Premsa de l’Ajuntament de l’Aldea 
www.infoaldaia.info 

L’Alcalde i tots els grups polítics es reuneixen amb 
el Secretari de Infraestructures del Ministerio
de Fomento, Víctor Morlán, per desencallar de 
manera immediata les obres de la variant
L’Ajuntament de L’Aldea, representat per l’Alcalde i tots els 

grups polítics del consistori, us informa de  la reunió man-
tinguda el passat divendres dia 14 d’octubre de 2011 amb 
el Secretari de Infraestructures del Ministerio de Fomento Sr. 
Victor Morlan, que va estar acompanyat del Sr. Director de la 
Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya Sr. Lluis Bonet 
i el Subdelegat  del Govern Sr. Ramon Inglés, va donar com a 
fruit el compromís del Sr. Morlan per desencallar de manera 
immediata les obres de la variant una vegada comprovat que 
el modificat tècnic del projecte esta aprovat, que existeix una 
partida pressupostària de 4 milions d’euros també aprovada de 

forma oficial, i que es pot destinar dins de l’any en curs al rei-
nici de les obres. El secretari de Infraestructures va fer constar 
la voluntat de mantenir una reunió de forma urgent amb la em-
presa SANDO S.A. per tal de formalitzar la destinació d’aquests 
recursos al reinici immediat de les obres. Des de l’Ajuntament 
de l’Aldea volem, en primer lloc, agrair la intermediació del 
Conseller Lluis Recoder a l’hora de propiciar aquesta reunió 
i donem un vot de confiança a la gestió del Sr. Victor Morlan. 
Si d’acord amb la voluntat expressada tot es desenvolupa amb 
normalitat, pensem que durant les properes setmanes podríem 
assistir al final de la paralització de les obres de la variant.
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Alcalde, Dani Andreu, s’entrevista amb
el conseller de Territori i Sostenibilitat, 
L’honorable Sr. Lluís Recoder i Miralles
Des de l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Aldea,us informem 

que L’Alcalde de l’Aldea Daniel Andreu, s’ha entrevistat 
aquest mati amb l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibi-
litat Honorable Sr. Lluís Recoder i Miralles per tractar temes de 
gran importància del Municipi de  l’Aldea.

Les qüestions abordades han estat totes de màxim interès, 
qüestions com ara l’Ampliació de terrenys industrials del Ca-
talunya Sud o l’acabament de processos administratius que 
permetran disposar de superfície industrial a oferir a possibles 
empreses interessades, l’oferiment per part de l’Ajuntament de 
l’Aldea de terrenys d’equipaments per a ús públic ubicats a la 

urbanització de Martinsa Fadesa, el possible estudi de la finali-
tat del sector de Vinaixarop i la problemàtica del dèficit de les 
obres d’urbanització al casc urbà del municipi.

Per acabar, s’ha abordat la problemàtica de la Variant de 
l’Aldea. El Conseller i l’Alcalde ( les dues administracions), 
han acordat treballar conjuntament per requerir el reinici de 
les obres, i el Conseller proposarà una reunió amb el Secretari 
d’Infraestructures del Ministerio de Fomento Sr. Victor Morlan, 
reunió que l’Alcalde té la intenció que sigui amb l’assistència 
de tots els representants dels grups polítics del consistori de 
l’Aldea.

Imminent acabament del projecte d’ampliació
de serveis de l’estació de tren de L’Aldea
Amb satisfacció hem rebut la notícia del imminent aca-

bament del projecte d’ampliació de serveis de l’estació 
de tren de l’Aldea. 

Després de la entrevista mantinguda amb els Srs. Jose 
Ramon Fernandez de GISA i el Tècnic de la Secretaria de 
Mobilitat Sr. Pedro Malaria, comprovem que la tasca desen-
volupada durant molts mesos està a punt de donar els seu 
fruit.

El projecte d’un import aproximat de 500.000 euros, con-
templa l’augment substancial de places d’aparcament, mi-

llora a la sala d’espera i l’enllumenat i una adequació per la 
mobilitat i l’aparcament dels autobusos.

De la mateixa manera s’està estudiant unes altres propostes 
que faciliten la millora dels accessos a aquesta estació de les 
Terres de l’Ebre.

Aquests dies en que la notícia es el Corredor del Mediterra-
ni, ens complau comprovar que la importància i centralitat de 
la nostra estació està reconeguda, però que ara més que mai 
hem de fer “cos territorial” per tal de que la futura infraes-
tructura logística tingui seu i parada a l’Aldea.

Presa de possessió
Yolanda Tomàs i Ferré
del càrrec de Regidora de
l‘Ajuntament de L’Aldea
El passat dimecres 26 d’octubre en 

la sessió plenària extraordinària, 
Yolanda Tomàs, prenia possessió del 
càrrec de Regidora a l’Ajuntament de 
l’Aldea en substitució de David Ber-
tomeu.

Us adjuntem la reestructuració de 
Regidores i Tinents Alcalde de l’Ajun-
tament de l’Aldea

l’Alcalde-President en Daniel An-
dreu i Falcó, i Regidor d’Hisenda, 
Promoció Econòmica i Urbanisme.

Regidories de Governació, Serveis i 
Festes Simón Falcó i Moreso. 

Regidories de Joventut i Turisme 
Míriam Ferrando i Blesas.

Regidories de Sanitat, Benestar i 
Família i Educació  Yolanda Meca i   
Blanch.

Regidories de Comerç, Participació 
Ciutadana, Mitjans de Comunicació i 
Cultura Estela Estorach i Benito.

Regidoria de Medi Ambient i Es-
ports Yolanda Tomàs i Ferré.

Regidoria de Pagesia i Camins Ma-
nolo Masdeu i Eixarch.

TINENT
ALCALDE
Simón Falcó i 

Moreso, primer 
tinent d’Alcalde.

Yolanda Meca 
i Blanch, segona 
tinent d’Alcalde.

Manolo Mas-
deu i Eixarch, 
tercer tinent 
d’Alcalde.
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Els nostres petits grans locutors

L’Equip de Futbol Sala
aconsegueix l’ascens
a Nacional
L’equip en la seva setena temporada aconsegueix un ascens 

històric a Nacional. Un equip format l’any 2004 per un grup 
d’amics, però que poc a poc, i amb il·lusió i treball, han portat 
el nom de l’Aldea per tota Catalunya. Amb aquest es el quart 
ascens del futbol sala de l’Aldea.

Aquesta temporada tot i no començar força be a causa de les 
lesions d’alguns jugadors i acabar la primera volta en la part mitja 
de la classificació, l’equip va recuperar efectius en la segona volta 
i amb dotze victòries va acabar en segona posició, la qual donava 
l’ascens a Nacional B. Un mèrit de tots els jugadors i cos tècnic, 
els qual s’han bolcat amb l’equip.

L’Aldea V.Moreso vol donar les gracies a tots els patrocinadors 
i col·laboradors que han passat per aquest club, al patrocinador 
d’aquesta temporada VICTOR MORESO ARQUITECTURA I DIS-
SENY, a tots els socis, a l’Ajuntament de l’Aldea, a tota la gent 
que ha recolzat l’equip en els bons i mals moments i a la gent que 
treballa per a que aquest club cada dia sigui una mica més gran.

Des de l’Escola Bressol del Delta, juntament amb la Regidoria 
d’Educació i Antena Aldaia, hem organitzat el projecte de la 

Radio, anomenat “Veuetes”. El projecte “Veuetes” neix com a re-
sultat d’una pluja d’idees que entre totes les educadores i direcció 
vam evocar a sobre la taula, tot buscant alguna activitat original 
per a un fi que a resultat ser totalment aliè al projecte. En principi 
aquest projecte era una activitat més a realitzar entre tantes altres, 
però la idea de poder realitzar un programa a la ràdio del nostre 
municipi ens va agradar tant que vam decidir convertir-la en un 
projecte amb cara i ulls. 

La idea inicial era realitzar un programa de ràdio en el qual els 
protagonistes fossin els infants de la llar, però el resultat final ha 
estat que el projecte “Veuetes” és un projecte que, al temps que 
ens permetrà donar protagonisme als nostres petits infants, també 
compleix un seguit de requisits que són molt importants per nosal-
tres, ja que ens permeten ser únics en el nostre àmbit d’educació, 
“Veuetes” és: un projecte innovador, ja que és un projecte que cap 
altra Llar de Catalunya du a terme; un projecte que permet involu-
crar a la família de primera mà i compartir experiències entre nuclis 
(escola-família, família-família, entorn-escola); un projecte que ens 
fa possible arribar, a través de la radiodifusió, no tan sols a tota la 
comunitat del nostre poble, sinó també a la resta de poblacions 
de l’entorn, permetent-nos també promocionar la nostra feina; i 
per finalitzar és un projecte que potencia la confiança en la nos-

tra empresa: L’Onada 
Bressol, al donar a 
conèixer d’una mane-
ra divertida i original 
la nostra feina. Diri-
gint la nostra mirada 
a la repercussió que 
el projecte “Veuetes” tindrà en els protagonistes del programa hem 
de dir que els infants participants podran conèixer de primera mà 
com és realitzen les gravacions d’un programa de ràdio a la mateixa 
Antena Aldaia.

I per acabar, només dir que aquest projecte s’ha desenvolupat 
amb molt d’entusiasme i dedicació per part de totes les educadores 
i direcció de la llar per a que tota la comunitat educativa de l’esco-
la pugui tenir un racó d’expressió davant de tota la població. Des 
de direcció esperem que aquest projecte, tingui una repercussió 
mediàtica molt elevada i per tant us animem a escoltar-nos cada 
setmana(Dissabtes i Diumenges a les 11.00 h o des de la secció 
ràdio a la carta de www.antenaaaldaia.com. 

Moltes gràcies a tots els Aldeans i Aldeanes.
Direcció de l’Escola Bressol del Delta.

Des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de l’Aldea es 
va organitzar el diumenge dia 10 de Juliol amb l’arribada a 

moltes piscines del territori el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. El 
bany solidari de milers de catalans, i el bany solidari d’aldeans 
i aldeanes a la piscina municipal de l’Aldea. De 11 a 13 hores i 
amb entrada totalment gratuïta ,la Regidoria de Sanitat va pre-
parar un munt d’activitats per als assistents:jocs,curses i moltes 
sorpreses per una jornada solidària que de nou arriba un any més 
a l’Aldea.

Guinyot a Les Grangetes
Des de la Regidoria de Cultura i seguint amb la línia de fo-

mentar els  nostres costums i tradicions hem volgut facili-
tar la tradició del joc de cartes “guinyot”. Per aquest motiu i a 
partir del mes de novembre els diumenges de les 16 h fins a les 
18h. es podrà jugar al “guinyot” a la sala A de les Grangetes de 
l’Hostal. Esteu tots els aldeans i aldeanes convidats a participar 
en aquesta iniciativa que de ben segur serà  acceptada per la 
nostra gent.

Un any més ens mullem
per l’esclerosi múltiple


