


L’Alcalde de L’Aldea demana un document 
signat per la Generalitat

Sense data

Dani Andreu ha enviat una carta al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Divendres 30 de Desembre de 2011 l’Alcalde de l’Aldea 
Dani Andreu va enviar una carta adreçada a la Sra. Di-

vina Alsinet, nomenada pel Govern per la supervisió del cas 
del bloqueig dels comptes de la cooperativa de l’Aldea, en 
la que demanava per escrit  un document signat en el que 
es reflecteixi de manera clara el calendari de l’alliberament 
de tots i cadascun dels comptes que hi havia. Dijous 29 de 
Desembre de 2011 una vuitantena de persones  afectades 
pel bloqueig i amb comptes a termini es reunien al saló 
de Plens de la Casa de la Vila  al marge de la Plataforma 

d’Afectats. Després d’un mes del bloqueig dels comptes ja 
no estan disposats a aguantar més.

Irregularitats amb hipoteques cancel·lades sense el con-
sentiment d’alguns usuaris i el malestar general de la po-
blació han fet que avui mateix s’hagi enviat aquesta carta 
de voluntat popular i en la que l’Alcalde de l’Aldea Dani 
Andreu a més de demanar un document signat per la Ge-
neralitat , lamenta una vegada més la manca d’informació 
rebuda per l’Ajuntament per part del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
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Divendres 13 de Gener al pavelló po-
liesportiu de l’Aldea 300 persones 

es donaven cita per la convocatòria de 
reunió de la Junta Rectora de la Coo-
perativa de l’Aldea,els seus advocats i 
Divina Alsinet , directora de l’Institut 
Català del Crèdit Agrari (ICCA), amb 
els usuaris afectats pel bloqueig dels 
comptes de la Cooperativa de l’Aldea.

De les 300 persones inicials que as-
sistien a la maratoniana reunió de 3 
hores, a la fi s’ha acabat amb un cente-
nar de persones, que anaven desfilant 
cap a casa a l’escoltar les mateixes pa-
raules un altre cop. Desengany,engany 
i impotència  s’anaven apoderant de 

les famílies aldeanes a mesura que 
avançava la reunió.

“No es poden tornar els diners fins 
que la gent no pagui els diners que 
deu,o jo no li puc dir ni si, ni no per sa-
ber quan recuperarà els  seus diners”, 
frases que s’anaven repetint molt so-
vint durant la reunió. Una nit en la que 
la immensa majoria se n’assabentaven 
per primer cop que eren socis de la 
Cooperativa sense haver signat cap do-
cument ,anaven alterant als usuaris in-
dignitats dels comptes bloquejats des 
del passat 1de Desembre.

Comptes bloquejats per poder treure 
diners però que no ho estan per des-
comptar els rebuts, feien que la gent 
anés abandonant la reunió.

El Govern considera que la Cooperati-
va i els seus socis són els responsables 
per sortir-se’n del problema , aprovant 
el pla de viabilitat que els tècnics han 
de realitzar des de dilluns fins al pro-
per mes de març.

Divina Alsinet considera que la co-
operativa és viable, ja que no ha pa-
rat mai la seva activitat però el Govern 
tampoc ha aportat el calendari de pa-
gaments (que avui s’havia de desvet-
llar), i que tan reclamava el consistori 
aldeà amb la carta enviada per l’Alcal-
de Dani Andreu al Departament d’Eco-
nomia i Coneixement.

El Nadal ja ha passat i els diners 
continuen sense data real d’entrega.

Durant els últims anys el servei de llar d’infants al nostre 
poble havia anat experimentant successives millores 

que van desembocar amb la inauguració de la nova llar 
d’infants i la inclusió d’aquesta al mapa de llars d’infants 
de Catalunya. Aquest fet significava posar a disposició 
d’un equip de grans professionals les instal·lacions i l’edu-
cació dels més menuts del nostre poble, i al mateix temps, 
poder assolir ajudes directes de la Generalitat per subven-
cionar els costos d’aquest servei de guarderia.

Les retallades en l’àmbit de l’educació han afectat tam-
bé a la llar d’infants, en concret els 1.800 euros per alum-
ne que es posava a disposició del nostre Ajuntament, i que 
desprès repercutia en el cost del servei, s’han vist reduïts 
en 200 euros.

Per tal de no gravar encara més les butxaques dels al-
deans i les aldeanes, l’empresa Onada (que gestiona la 
llar d’infants) i el propi Ajuntament, s’han posar d’acord 
per absorbir el 50% cada un la retallada del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i d’aquesta manera no 

tenir que repercutir, al menys aquest curs, en el rebut que 
paguen les famílies de l’Aldea.

Gràcies a l’Ajuntament i l’Onada, les retallades 
en Ensenyament per la Generalitat,
no foradaran més les butxaques dels aldeans



L’Ajuntament de l’Aldea reunia a tots 
els pagesos del poble, el passat 

dimarts 22 de novembre a les 12 del 
migdia al saló de plens de la Casa de 
la Vila, per  poder avaluar els danys 
produïts per la barrancada de la mati-
nada del Diumenge 20 de novembre, 
en la que van caure 115 l/m2 a la po-
blació.
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Retallades
sanitàries

A c o n s e -
qüènc i a 

de les reta-
llades que el 
Departament 
de Sanitat de 
la Generalitat 
de Catalunya 

ha disposat en els serveis d’urgències 
del nostre poble i , d’acord amb les 
directrius del Col·legi de Farmacèu-
tics s’ha perdut el servei de farmàcia 
de guàrdia al nostre poble.

Lamentem aquesta davallada de 
qualitat de servei i constatem que es 
completament aliena a la voluntat de 
la direcció de les dues farmàcies del 
nostre poble.

Reunió amb els pagesos per avaluar els 
danys per la barrancada



Primer Premi per l’organització i la
participació en la Cursa Marxa Sant Silvestre
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Últim dissabte de l’any s’organitzava a l’Aldea la 1era Cursa Marxa Sant Silvestre

200 Participants de totes les edats 
han acomiadat l’any fent esport 

a l’Aldea.
Per primera vegada la Regidoria 

d’Esports organitzava la Cursa Mar-
xa Sant Silvestre,amb un recorregut 
de 10 km per la cursa i 6 km per la 
marxa.

Des dels 6 fins als 72 anys els par-
ticipants s’ho han passat d’allò més 
bé. A les 9.00 h començava el re-
partiment de dorsals, a les 10.00 h 
en puntualitat extrema s’iniciava la 
marxa amb participants de totes els 
edats i a les 10.30 h començava la 
cursa.

L’organització de l’esdevinença ha 
donat la talla en tot moment tenint 
en compte que era la primera vegada 
que s’organitzava una cursa d’estes 
característiques. Des del control de 
temps, passant pels avituallaments, 
els voluntaris, els encarregats de la 
sonorització, la creu roja  i els  patro-
cinadors que ha tingut la cursa han 
estat exemplars.

De ben segur que l’any vinent els 
esportistes vinguts de totes parts ja 
es marcaran a la seva agenda la Cur-
sa Marxa de Sant Silvestre de l’Al-
dea.

Us adjuntem les classificacions 
dels guanyadors per categories. 

Infantil Masculí
1er Josep Gilabert 48’02”
2on Gerard Garcia 48’05”
3er  Lluís Bó Molla 54’00”
Junior Masculí
1er Tomàs Marsal 37’17”
2on Eric Ruiz 40’02”
3er Sergi Lavat 40’25”
Junior Femení
1er Carla Gisbert 48’22”
2on Anna Rodríguez 48’59”
3er
Senior Masculí
1er Lluis Rodríguez 31’02”
2on Juanma Martínez 33’11”
3er Joan Zaragoza 33’55”
Senior Femení
1er Geni Batiste 41’00”
2on Emma Mulet 41’40”
3era Carme Torta 42’44”
Veterans Masculí
1er Martí Comes 34’30”
2on Vicent Albiol 37’34”
3er Carlos Batalla 37’36”
Veterans Femení
1er Lara Macià 46’57”
2on Anna Fernández 48’45”
3er Pepi Pedrol 49’10”
Premis Especials
Marxa Sant Silvestre
al més Gran i al més Jove
Rosario Cárdenas 72 anys
Alex Recio 6 anys



Carnestoltes, una festa esperada
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Un any més s’han complert  
les expectatives i el Carnes-

toltes de l’Aldea 2012 ha omplert 
de nou el pavelló poliesportiu.

La rua de l’edició de tarda ha 
omplert l’avinguda Robert Grau-
pera de color d’il·lusió i de ganes 
de passar ho bé. El carnestoltes 
infantil potser és el més esperat, 
ja que els menuts volien lluir les 
seves disfresses.

Una tarda que amb la xocola-
tada multitudinària repartida per 
les AMPA dels col·legis de l’Aldea 
i el concurs  de disfresses han fet 
un 18 de Febrer  entretingut i dis-
tret.

L’edició nocturna per als grans 
ha tingut una afluència de 300 
persones que també han omplert 
de nou de color i d’alegria un Car-
nestoltes en que els aldeans dels 
més petits fins al més grans s’ho 
han passat d’allò més bé.
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Mags
d’Orient 
2012

Premiats Campanya Nadal 2011

Amb la mateixa il·lusió que 
cada any, alguns més enca-

ra esperem l’arribada dels Reis 
Mags d’Orient. Aquest any, 
però, acompanyats d’una mica 
de mal temps, ja que feia molt 
de vent, però tot i així van arribar al 
nostre poble acompanyats pels patges 
i alguns cavalls, van arribar a l’Aldea 
per repartir regals, sorpreses i emo-

cions. L’arribada va ser molt puntual 
al Pavelló i els nens no van tenir que 
esperar gaire. Fins l’any que ve Reis 
Mags. 

REGAL ESTABLIMENTS I PREMIATS CAMPANYA NADAL
ASSOCIACIÓ L’ALDEA COMERCIAL:
Gil Confort-Mª Carme Gas (Camarles) 
Zapater Assessors -Carmen Gombau
Decorestil-Polleria Neus 
Kiosk del Xoco-Victor Martinez
Estètica Vanesa /La Pelu-Mercè Tafalla
Aquallar-Joana Vergés (Camarles)
Peques/Farmacia Araceli-Mª Cinta Rodriguez(Camarles)
Farmacia Victoria Gimeno-Remei Cugat
Bar Abril-Guillermo Izquierdo
Germans Marin-Julian Ferrando
Anna Stils-Yolanda Tomàs
Nova Joia-Maria Barrera
Pinsos Valldeperez-Mª Cinta Rodriguez 
Perruqueria Galiana-Juanita Sanchez 
Polleria Neus-Francisco Orozco(Barcelona)
Bar Espanyol-Juan Jose Llossa
DecoParket-Pilar Muria
Mas Masdeu-Silvia Casanova
Falcó Serrallers-Clara Estorach
Fruits Solé Falcó-Silvia Curto
Ferreteria Alfacs-Rosa Guinovart

Barberia Julian-Conrado Ferré (l’Ampolla)
Alegre Esports-Jordi Llaó (Perelló)
Ñam Ñam-Toni Romeu
Melonet-Trini Serrano
Optica l’Esguard-Maria Abal
Cat Moda-Alba Fonollosa
Gynfama-Lorena Gonzalez
Jadestetic-Sara Cervellera
Assessoria Sanchez-Ester Cugat
Grisel-Alba Romeu
Delta Industria Gràfica-Marina Vilalroya
Llar Jubilats-Provi Sanchez
Peixateria David-Angels Membrine
Vivas i llosa-Pepita Miguel
Fotograf Dani/Nova Linea-Antonio Jareño
Daverba-Pili Molla
Flors Lidiana-Montse Also
Casanova Cuines-Carme Terol
Modes Armengol-Joaquin del Bisbe (Deltebre)
Motos Salvadó -Montse Muria
Mercè Sabates i Joguines-Dorita Serrano 
Mercè Sabates i Joguines-Marc i Derek Fornós 
Mercè Sabates i Joguines-Marc Prades(Tortosa)

Durant aquestes passades setmanes 
s’han posat en funcionament les 

noves instal·lacions del CAP de l’Al-
dea, l’edifici, modern i molt funcional, 
acull els serveis que l’Àrea Bàsica de 
Salut de l’Ampolla, Camarles, Lligallos 
i l’Aldea composen. Així mateix l’edifi-
ci del CAP acull el servei d’Ambulància 
que, a conseqüència de les retallades 
en Sanitat, dóna servei de les 24:00   
a les 8:00 hores del matí substituint 
les antigues guàrdies d’urgències que 
sempre s’havien disposat al nostre an-
tic CAP. Desitgem que les noves instal-
lacions puguin oferir el nivell adequat 
per un servei tant necessari com és la 
salut de la nostra gent.

Nou CAP
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Festius
Comerços 2012

Resultats Eleccions
Generals a L’Aldea

Des de la Regidoria de Comerç es co-
munica que l’EMO/337/2011,de 21 
de novembre, per la qual s’estableix el 
calendari d’obertura dels establiments 
comercial en diumenge i dies festius 
per a l’any 2012. Des de la Regidoria 
de Comerç us informem:

L’article 1.1.d) de la Llei 8/2004, 
de 23 de desembre, d’horaris comer-
cials, determina que el nombre màxim 
de diumenges i festius que els esta-
bliments comercials poden romandre 
oberts durant l’any és vuit.

Article 1: Els vuit diumenges i dies 
festius que els establiments comercials 
de Catalunya poden romandre oberts al 
públic durant l’any 2012, d’acord amb 
la Llei 8/2004, d’horaris comercials, 
són els següents:

8 de gener, 1 de juliol, 12 d’octubre i 
6, 8, 16, 23 i 30 de desembre.

Resultats electorals de les Eleccions 
Generals Diumenge 20 de Novembre 
de 2011, a l’Aldea.

Eleccions Generals 2011 Resultats al 
Congrés dels Diputats.

• CIU 594 Vots • PSC 431 Vots 
• PP 322 Vots • ERC 228 Vots
• IC    46 Vots

• Cens electoral 2918 
• Votants 1779
• Vots nuls 47
• Vots en blanc 49
• Participació del 60,9 %.

La regidoria de 
Medi Ambient vol co-

municar a tots els ciutadans/es que 
tinguin palmeres als seus terrenys o 
domicilis que tinguin present que s’ha 
de fer un control per tal d’evitar la pro-
liferació de la plaga del Morrut Roig. En 
cas de detectar alguna plaga a les seves 
palmeres es tenen que posar de forma 
immediata en contacte amb les ofici-
nes municipals de l’Ajuntament o amb 
Sanitat Vegetal del DAAM. Si desitgen 
rebre més informació poden accedir a 
la següent adreça electrònica: http://
www.gencat.cat /dar/sanitat-vegetal/ o 
al telèfon 977500174.

Plaga Morrut
Roig

Dissabte 26 de novembre a les 10 h. tenia lloc la inauguració del cobriment de 
la pista poliesportiva coberta de la UEA. A l’acte la nostra invitada d’honor 

la Sra. Mª Rosa Peig i Compte, Directora dels Serveis Territorials de Governació i 
Relacions Institucionals a les Terres de l’Ebre, l’Alcalde de l’Aldea Dani Andreu 
,la Regidora d’Esports Yolanda Tomàs, el Sr. José Armengol, fundador del Club 
Patí l’Aldea i la nostra campiona de patinatge Júlia Ventura descobrien una placa 
commemorativa, i donaven pas a la inauguració de la pista. En l’acte hem tingut 
les actuacions dels patufets de la UEA, exhibicions a càrrec del Club de Twirling 
de Tortosa,un combinat de les fèmines i el primer equip de Fútbol Sala Faraons, i 
diverses coreografies del Club Patí l’Aldea. Després de l’acte  la Sra. Mª Rosa Peig 
i Compte, Directora dels Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucio-
nals a les Terres de l’Ebre, ha firmat el llibre d’honor de l’Ajuntament de l’Aldea.

La regidoria de Medi Ambient vol co-
municar a tots els ciutadans/es que: 

L’horari de la Deixalleria de l’Aldea és de 
dilluns a dissabte de 10 a 13 h. Ubicació: 
Ctra. C-230, l’Aldea-Tortosa, km. 0,2. El 
servei de recollida de voluminosos a do-
micili es realitzarà normalment el primer 
dimarts hàbil de cada més, si no hi ha un 
avís per part de la deixalleria que indiqui una altra data. Donats els elevats costos 
que signifiquen els tractaments dels residus abocats a la fracció resta es prega a la 
població que miri d’augmentar la distribució de la selectiva. En breu l’ajuntament 
posarà a disposició de la ciutadania uns follets amb informació. El servei de recolli-
da de poda no està disponible a la nostra deixalleria. Si ho desitgen es poden dirigir 
a la Planta de Transferència Edafo de Camarles (camí del Filat). 

El cobriment de la Pista
Poliesportiva de L’Estadi
La Unió, ja és una realitat

La Regidoria de Medi
Ambient informa
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VIII Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril
VIII CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA.
TEMÀTICA LLIURE SOBRE LES TERRES DE L’EBRE.
Modalitats Prosa, Poesia, Pintura i Fotografia

El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data 
està present en tots els aldeans i aldeanes i, amb aquest concurs volem que es recor-
di també, com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d’expressió per totes 
aquelles persones amb inquietuds  intelectuals de referència a les nostres terres.

PROSA: poden optar al premi de prosa els escrit de tema lliure en llengua cata-
lana. Extensió: entre 10-20 fulls mecanografiats a doble espai i per una sola cara. 
Presentació: per duplicat. Dins un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el 
títol de l’obra, hi hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom 
i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i nif). Dotació: 1r premi 350 euros. 
Edició: l’obtenció del premi comporta la cessió de l’obra en exclusiva a l’Ajuntament 
reservant-se la possible edició de l’obra.

POESIA: poden optar al premi de poesia recull de poemes e temàtica lliure sobre 
les Terres de l’Ebre ,escrits en llengua catalana. Extensió: mínim de 5 poemes. Pre-
sentació: per duplicat. Dins un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol 
de l’obra, hi hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i 
cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i nif). Dotació: 1r premi 350 euros. 
Edició: l’obtenció del premi comporta la cessió de l’obra en exclusiva a l’ajuntament 
reservant-se la possible edición de l’obra.

PINTURA (2 modalitats)
CATEGORIA JOVE: reservat exclusivamente a nois i noies entre els 9 i els 14 anys 

residents a l’Aldea. Mides: de 45cm x 33cm. Tema: “Temàtica lliure sobre les Terres 
de l’Ebre”. Tècnica: Lliure. Dotació: s’ecolliran dos primers premis.La dotació per 
premi serà de 150 euros.

CATEGORIA GENERAL: s’admetran obres  muntades sobre bastidor o suport sòlid 
i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta. Mides: les dimensions no 
hauran de ser menos de 15 fig ni major de 2m x 2m. S’acompanyarà d’una fotografia 
de cada obra presentada de 13 x18 cm. Juntament amb sobre tancat, a l’exterior  
del qual hi figurarà  el títol de l’obra, hauran d’anar les referències que permetin 
identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i nif). Tema: 
“Temàtica lliure sobre les Terres de l’Ebre”. Tècnica: lliure. Dotació: 1r premi cate-
goria general 350 euros (patrocinat per l’Excelentíssim Ajuntament de l’Aldea), 1r 
premi categoria general local 300 euros (patrocinat per una entitat bancàrria), 2n 
premi categoria general 200 euros (Patrocinat per una entitat bancària), i 3r premi 
categoria general 150 euros (Patrocinat per l’Ajuntament de l’Aldea).

FOTOGRAFIA: podran participar les persones. Temàtica: “Temàtica lliure sobre 
les Terres de l’Ebre”. Técnica: lliure. Mides: les obres hauran de tenir un tamany 
de 22x15 cm i muntades sobre un suport de 30cm x 40cm. Presentació: les obres 
dels participants hauran de ser originals i podran ser en blanc i negre o en color. 
Es podran presentar un màxim de tres obres per persona. Dins un sobre tancat, a 
l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hi hauran d’anar les referències que 
permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i 
nif). Cada participant podrà presentar un màxim de 3 obres per categoria que podran 

ser en color i/o en blanc i negre. Dotació: 1r premi general 250 euros(patrocinat per 
l’Excelentíssim Ajuntament de l’Aldea), 1r premi local 250 euros (patrocinat per 
l’Excelentíssim Ajuntament de l’Aldea).

Les quatre modalitats es regiran amb les següents bases generals:
-Termini: el termini d’admissió de les obres s’iniciarà l’1 de febrer del 2012 fins 

el 31 de març de 2012. Les obres es podran presentar en horari de 10 a 14h a 
l’Ajuntament de l’Aldea.Finalizat el període de presentació, l’Alcalde-President, i 
en el seu nom, el Regidor de Cultura d’aquest Excm. Ajuntament de l’Aldea,dictarà 
resolució,declarant aprovada la llista dels treballs presentats a Concurs dintre del 
termini fixat en aquesta base. -Els premis no seran divisibles. -Cada autor podrà pre-
sentar un màxim de tres obres. -Amb les obres rebudes es farà una selección i moltes 
seran exposades per l’Ajuntament de l’Aldea, en un espai habilitat. -L’Ajuntament de 
l’Aldea tidrà cura de la conservación i vigilància de les obres, però no es farà respon-
sable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es puguin podruir  durant el trasllat 
de les obres i declina tota responsabilitat derivades d’accident o fortuït o força major. 
-Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat 
que patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes.

-En tota informació que es faci d’aquest concurs, es farà constar:
Organitza i col.labora:Ajuntament de l’Aldea- Regidoria de Cultura,Generalitat de 

Catalunya,Diputació de Tarragona,La Caixa de Pensions,Catalunya Caixa i Banc Po-
pular.

-Jurat: 1.-La selecció i concesió dels premis del Concurs , es realitzarà a proposta 
d’un jurat nomenat per resolució municipal de l’Alcaldia -Presidència, i en el seu nom 
de la Regidoria  de Cultura, i estarà constituït de la següent forma: President:Tècnica 
de Cultura. Vocals:un mínim  de quatre vocals que tinguin un lligan estret  en l’Art i la 
Cultura de les Terres de l’Ebre. Secretari:Actuarà com a secretari un funcionari muni-
cipal. 2.-El jurat es constituirà i reunirà un cop que es faci pública la llista de treballs 
presentats, a l’objecte d’emetre el seu veredicte. 3.-El jurat podrà declarar desert un 
o més premis en el cas de considerar que cap  dels treballs presentats reuneixen els 
mèrits per a ser premiats. 4.-Les decisions del jurat seran en tot cas inapel.lables.
Els concursants,solament  pel fet de participar en aquest concurs,renuncien expre-
sament a l’exercici de tot tipus de reclamacions contra les resolucions d’aquell. 5.-El 
jurat elevarà a l’òrgan municipal competent la proposta dels premis que correspongui 
atorgar. 6.-La decisió del jurat es farà pública,juntament amb els noms de les perso-
nes que el composin,en el Tauler d’Edictes d’aquest  Ajuntament, sense perjudici de 
la corresponent notificació als guanyadors del Concurs.

Publicitat:
1.- La convocatòria i les seves bases es publicaran en el Tauler d’Edictes d’aquesta 

Corporació municipal. La convocatòria s’anunciarà també en el Butlletí Oficcial de la 
Provincia i se’n farà una referència en el DOGC. 2.-Els successius anuncis relatius al 
concurs es publicaran únicament en el Tauler d’Edictes de l’Ajunatment de l’Aldea.

Normes Finals:
1.- El fet de participar en el concurs implica l’acceptació per tots els concursants  

de les presents bases, motiu pel qual no podran impugnar-les un cop formalitzada la 
presentació. 2.-Els òrgans competents, en cada cas, restaran facultats per a resoldre 

els dubtes que es presentin i pren-
dre els acords necessaris per al bon 
ordre del concurs,en tot el no previst 
en aquestes Bases. 3.-La vigència de 
les presents bases es considera inde-
finida fins que per part de la Junta de 
Govern Local no s’acordi la seva revi-
sió o derogació

Organitza i col.labora: Ajuntament 
de l’Aldea-Regidoria de Cultura – Ge-
neralitat de Catalunya Departament de 
Comerç Turisme i Consum – Diputació 
de Tarragona – La Caixa de Pensions – 
Catalunya Caixa – Banco Popular

Per més informacció trucar al:
977 45 00 12 
cultura@laldea.org


