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SETEMBRE - OCTUBRE 2015

L'ALDEA CREIX

LA CAIXA SIGNA UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS

Càritas i La Caixa han signat un conveni de col·laboració amb la voluntat de continuar destinant
recursos i ajudes a la gent més necessitada del nostre municipi.
En l'acte de signatura van estar presents el Sr. Sergi Roda, director de l'oficina de La Caixa de
l'Aldea, Àngels Pradas, presidenta de Càritas de l'Aldea, Josep Prades, coordinador de
Càritas de l'Aldea, i els van acompanyar l'Alcalde Dani Andreu i la Regidora de Benestar
i Família Nati Bernal.
La vocació de col·laboració en totes les activitats municipals per part de la Caixa ha estat, una
vegada més demostrada en aquest acte, en el qual també s'ha posat de manifest el profund
esperit de col·laboració entre la entitat financera, l'administració local i la entitat que,
vocacionalment, destina tota la seua activitat a millorar les condicions de vida dels ciutadans més
desvalguts.

CONNEXIÓ RAVAL DE LECHE
Seguint les recomanacions del
Pla Local de seguretat viària de
l’Aldea, que l’Ajuntament està
elaborant en conveni en el
servei català de Trànsit, s’ha
millorat per fer més segura la
connexió del Raval de Leche
amb el nucli urbà.
L'obra s’ha realitzat totalment a
càrrec de la brigada municipal.

L’AJUNTAMENT INCENTIVA
LA IMPLANTACIÓ D'EMPRESES I AJUDARÀ A
LA GENERACIÓ DE NOUS LLOCS DE TREBALL
L'Ajuntament de l'Aldea amb l'objectiu d'incentivar l'activitat econòmica al nostre municipi, ha
disposat d'una extensa bateria de propostes, la majoria de les quals van estar aprovades durant
l'última sessió del Ple municipal.
Des de l'àrea de dinamització econòmica es pretén incentivar la implantació d'empreses al nostre
municipi i ajudar a la generació de nous llocs de treball.
Entre les mesures en vigor i altres aprovades al Ple, destaquem la subvenció del 100% de la
llicència d'activitat (ANNEX III), ajuts per a la contractació de treballadors en situació d'atur (fins
1000€), subvenció del 100% de la llicència d'obres per arranjament de façanes i tancament de
solars, també tindran el 50% de bonificació les obres destinades a eliminar barreres
arquitectòniques per propietaris amb disminucions físiques i bonificació del 25% sobre l'ICIO per
edificis de protecció oficial.
A més un conjunt de bonificacions directament adreçades a la generació de llocs de treball,
bonificació del 25 % de la llicència d'obres per aquelles construccions que generin entre 1 i 4 nous
llocs de treball, del 50% entre 5 i 10 llocs i del 95% per aquelles construccions que suposin més de
10 llocs de treball.
Al mateix temps el govern aldeà rebaixa del 4% al 3,8% el tipus de gravamen de l'ICIO general
per tot el municipi.
L'Ajuntament continuarà amb el seu programa de treball social que permet assolir un lloc de
feina durant 3 mesos a sis persones del municipi, que rotativament van assolint tasques de neteja
pública.
Apostem formalment per a que totes aquestes mesures puguin servir per incentivar la nostra
economia, afavorir l'activitat empresarial i facilitar l'accés al treball de la nostra població.

COMENCEN LES OBRES
DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA
Dilluns

7 de setembre, han
començat les obres de regulació
semafòrica a la perillosa cruïlla
de l'Avinguda Catalunya amb el
c/ de l'Estació.
Una cruïlla que ha estat present
en molts accidents de trànsit i que
deixarà de ser perillosa quan la
circulació sigui regulada pels semàfors que s'instal·laran a l'esmentada cruïlla.

11 DE SETEMBRE
Un any més hem celebrat la Diada Nacional de Catalunya, enguany la rebuda d'autoritats,
pubilles, pubilletes, hereus i hereuets s'avançava fins les 09.45h perquè hi havia molts aldeans
que es desplaçaven fins la DNC de Barcelona.
Un petit concert a càrrec de la Banda Musical i la Coral Verge dels Prats, seguits de la hissada de la
Senyera al so de l'Himne dels Segadors i l'actuació dels Dansaires del Penedès i Cobla Rapitenca
completaven els actes institucionals de l'11 de Setembre.

COMIAT DE MOSSÈN VICTOR
Diumenge 20 de setembre al migdia a l'Ermita s'organitzava una Missa especial amb motiu del
comiat de Mn. Víctor, el nostre mossèn que portava 9 anys amb el poble i 22 anys exercint de
capellà.
Mossèn Víctor va ser nomenat el passat 28 d'agost pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, el qual
desenvoluparà tasques d'ecònom diocesà i delegat diocesà de Mitjans de Comunicació al Bisbat
de Tortosa a més de ser el rector de Campredó.
Molta sort amb la seua nova tasca!.

BARRANC DELS PIXADORS
Diumenge 20 de setembre, tenia lloc la tradicional sortida al Barranc dels Pixadors. La caminada
estava organitzada per la regidoria de Joventut i el Grup Excursionista 4 Torres.

EL CENTRE DE DIA JA ÉS OPERATIU
Dijous 24 de setembre a les 17.00 h, va arribar el dia que tothom esperava des de fa molts anys,
el nou Centre de Dia l'Onada de l'Aldea ja obria les portes definitivament, per donar un servei més
que necessari al nostre poble i als nostre iaios.
Recordem que el passat 5 de maig es signava el contracte de gestió del nou centre amb l'empresa
l'Onada i l'Ajuntament.
L'empresa l'Onada, que gestiona el nostre Centre de Dia, posa a disposició de la gent gran de
l'Aldea el programa APROPA'T pel qual podran, DE MANERA TOTALMENT GRATUÏTA, utilitzar
els serveis del Centre de Dia durant cinc dies, de dilluns a divendres tota la jornada. A més al
Centre de Dia hi han places subvencionades per la Generalitat i el nostre Ajuntament.

Curs conciliació de la Vida Laboral i Familiar
Dissabte 26 de setembre, començava el curs de conciliació de la vida laboral i familiar amb la
Ruth Freixeras, aquest curs finalitzava el 31 d'octubre. El curs tenia un preu de 15 € per als aldeans
i ha estat subvencionat pel Desplegament del Pla local de Dones i l'Ajuntament de l'Aldea, i ha
comptat amb la col·laboració de l'Associació Dones L'Aldea i l'institut Català de les Dones de la
Generalitat de Catalunya.

9ena TROBADA DE XAPES DE CAVA

Diumenge 27 de setembre tenia lloc de 9.00 a 14.00 h, la 9ena. Trobada de Xapes de Cava al
restaurant Hèctor Roda - Llar de Jubilats.
A la Trobada es podia aconseguir el cava Torreblanca amb una xapa commemorativa de
l'acomiadament de la N-340 al seu pas per la població.

1era CONCENTRACIÓ VAG + STANCE
i 3er MOTOR FESTIVAL

El cap de setmana del 26 i 27 de setembre tenia lloc la 1era Concentració Vag + Stance i el 3er
Motor Festival darrera l'Ajuntament, a la pista de ball. Una setantena de cotxes tuning vinguts de
totes parts de Catalunya omplien l'Aldea de neons, motors i gasolina. Una concentració que
comptava amb proves d'il·luminació, proves SPL, prova del maleter més sorollós i prova
d'escapament (dièsel/gasolina).
La concentració tuning l'organitzava Carlos Andreu el màxim exponent de l'associació Black
Diamond Tuning Cars .
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RESULTATS ELECCIONS AL
PARLAMENT DE CATALUNYA
Resultats electorals de les eleccions del 27 de setembre al
Parlament de Catalunya a les taules electorals de l'Aldea.

JUNTS PEL SÍ

1184 vots

57,14 %

PSC

27 vots

10,96 %

PP

193 vots

9,31 %

C'S

162 vots

7,82 %

CUP

90 vots

4,34 %

UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

76 vots

3,67 %

CATALUNYA SÍ QUE ES POT

75 vots

3,62 %

PACMA

9 vots

0,43 %

GUANYEM CATALUNYA

9 vots

0,43 %

RECORTES CERO-ELS VERDS

2 vots

0,1 %

INAUGURACIÓ DE L'AULA DE
PSICOMOTRICITAT DEL COL·LEGI 21 D'ABRIL
Divendres 2 d'octubre, a les 19.00 h tenia lloc la inauguració de l'aula de psicomotricitat del
col·legi públic 21 d'Abril.
La construcció d'un nou edifici multiús era totalment necessària i des de l'Ajuntament s'ha apostat
per aquesta obra per donar un millor servei als alumnes del col·legi. En reconeixement al món
educatiu del nostre poble i en reconeixement a la gran tasca feta durant molts anys per la senyora
Luisa Espuny de Pablo, aquesta sala porta el seu nom.
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CURS DE PINTURA FERNANDO RICO
Una de les activitats que es continua fent al poble és
el curs de pintura i dibuix, a càrrec de l'artista aldeà
Fernando Rico. El curs està adreçat a joves, adults i
nens i nenes; al curs s'ensenyen tècniques de dibuix,
oli, pastel, aquarel·la i acrílics. L'Escola d'Art de l'Aldea
té un total de 14 alumnes repartits per curs d'iniciació
(5 alumnes), segon curs (3 alumnes), tercer curs (3
alumnes) i quart curs (3 alumnes). El passat 3 d'octubre
els alumnes de Fernando Rico viatjaven al museu
Picasso de Barcelona per veure l'art amb primera
persona.
El curs de pintura actualment s'està realitzant de
dilluns a dijous, de 19 h. fins a les 22 h.

PIRAGUADA
La regidoria de Joventut organitzava el passat diumenge 4 d'octubre la Piraguada 2015,
enguany es realitzava una ruta circular pel mar amb sortida des de la finca de Rabassa
(zoalfacs), bordejant la costa, passant per les muscleres i el canal Sant Pere (Encanyissada).
3 hores navegant pel Delta amb companyia dels Aldeans aventurers.
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34 ena TROBADA DE BANDES DE CATALUNYA
Ni

la llevantada ni la pluja van poder
aigualir la 34ena Trobada de Bandes de
Catalunya que enguany se celebrava al
nostre poble, el passat dissabte 4 d'octubre.
1200 músics vinguts de tota Catalunya es
van donar cita a l'Aldea, a més es commemorava el 20è aniversari de la Banda
Musical Verge dels Prats.
Finalment les cercaviles de les Bandes pels
carrers es van anular per la pluja i les
actuacions es van realitzar íntegres al
pavelló poliesportiu, fent una peça per
banda amb la posterior imposició de
banderins, realitzada per una amplia
representació d'autoritats Ebrenques,
encapçalades per Dani Andreu, Alcalde de
l'Aldea i President del Consell Comarcal i
Assun Baixauli, Presidenta de l'Associació
Musical Verge dels Prats.
Un deu per l'organització, un deu per trobar solucions immediates al mal temps i un deu pels
voluntaris que van realitzar la seua feina a la perfecció. L'any vinent la 35ena Trobada de Bandes se
realitzarà a la veïna població de Deltebre.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DEL
TANATORI DE L'ALDEA
L'empresa Remsa exposava els detalls d'aquesta
instal·lació que ve a complir amb unes necessitats
llargament requerides per la ciutadania del nostre
municipi. La instal·lació, ubicada a la zona de serveis
municipals, tindrà una inversió d'uns 750.000 € i
l'objectiu de l'empresa és iniciar en breu la execució
de les obres.

El passat dijous dia 8 d'octubre a les 21 hores
tenia lloc al saló de plens de l'ajuntament de
l'Aldea la presentació del projecte del tanatori.
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1era RUTA DE TAPES DE TARDOR
Del 9 al 12 d'octubre i del 16 al 18 d'octubre ens hem llepat els dits amb els restauradors del nostre
poble que han confeccionat una exquisida selecció de tapes. Al Bar Espanyol, Bar Metròpolis,
Pizzeria Les Xiques, Bar Pòdium, Bar Societat i Bar la Llar per 2,5 € podies gaudir de tapa i
beguda.
Complementant la Ruta de tapes els degustadors entraven al sorteig d'un xec regal per valor
de 100 € a gaudir en qualsevol dels establiments de la ruta de tapes. Al pròxim número d'InfoAldaia
publicarem la persona guanyadora del xec regal.

#MOBILITAT2015
El passat divendres 9 d'octubre els col·legis 21
d'Abril i Mª Garcia Cabanes van veure alterades

les seues respectives programacions escolars
amb la caminada a l'Ermita, aquest era el primer
dels actes programat dins de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura, organitzada per la
Policia Local, la regidoria de Medi Ambient i la
regidoria d'Esports. 400 Aldeanets van passar un

El segon dels actes programats tenia lloc el
diumenge 18 d'octubre amb la Pedalada 2015.
Els ciclistes es van concentrar davant
l'Ajuntament per anar fins la recent inaugurada
Torre de la Candela de l'Aldea, després de
repartir els regals de la #Mobilitat2015 i de fer
un petit refrigeri la marxa cicloturista va tornar
cap a casa.

divendres envoltats de natura i regals.
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INAUGURACIÓ OBRES REHABILITACIÓ
TORRE DE LA CANDELA I ÀREA DE LLEURE
Dissabte

10 d'octubre tenia lloc l'acte
d'inauguració de les obres de rehabilitació
de la Torre de la Candela i l'àrea de lleure
del nostre municipi.
La inauguració va ser realitzada pel
Marquès de Santa Coloma Il·lm. Sr. Carlos
Alzola.
Una tarda nit que es va completar amb
actuacions de la Rondalla Aldeana i ball de
Jotes de l'Aldea, Guardet lo cantador i la
seua rondalla, actuació jotes a més dels
concerts de Montse Castellà i Boira.
Durant el transcurs de les actuacions es van
repartir entrepans i begudes i els menuts
van gaudir d'inflables.
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LA CAIXA I L'AJUNTAMENT
UNITS PELS MÉS NECESSITATS
Amb l'esperit de mútua col·laboració entre “la Caixa” i l'Ajuntament de l'Aldea s'ha signat
aquest matí de divendres 9 d'octubre un nou conveni adreçat a cobrir necessitats bàsiques del
nostre municipi. “La Caixa” i l'Ajuntament de l'Aldea, renoven aquesta estreta complicitat
que permetrà assolir objectius bàsics com facilitar a les famílies més necessitades treball, ajuts
per a la educació dels seus fills o cobrir prioritats com una alimentació de qualitat.
La Sra. Tatiana Caro Le-Gal , directora d'institucions a Tarragona i el Sr. Sergi Roda,
director de l'oficina de l'Aldea, en representació de “La Caixa” han estat acompanyats pel
tinent d'alcalde Sr. Simón Falcó, la regidora responsable de l'àrea de benestar i família
Sra. Nati Bernal i l'alcalde Sr. Dani Andreu per formalitzar la signatura d'un document que
dona satisfacció pels objectius que ajudarà a cobrir.
De la mateixa manera la entitat financera “la Caixa” amb molts d'anys d'implantació al nostre
municipi, vol reafirmar la seua voluntat de col·laborar estretament amb les iniciatives
municipals tant en la vessant social com de cultura i afavorir els interessos de la població posant
a disposició la seua amplia gama de serveis i productes financers, alguns dels quals son dirigits
específicament al sector de la pagesia de l'Aldea.
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11 ROTONDES AL TRAM EBRENC

Foment construirà 11 rotondes al tram de l'Ebre de l'N-340 per reduir la sinistralitat
d'aquesta carretera, i limitar la velocitat màxima a 80 km/h, entre l'Hospitalet de l'Infant i
les Cases d'Alcanar, per convertir-la en una via interurbana, a més d'eliminar girs a
l'esquerra dificultarà els avançaments. Els alcaldes de les Terres de l'Ebre de la N-340 que
es van reunir el passat 20 d'octubre, amb el subdelegat del govern Jordi Sierra, continuen
reclamant la gratuïtat de l'AP-7.
4 dies abans els Alcaldes afectats es trobaven d'urgència a l'Aldea per demanar mesures
immediates a la problemàtica de la carretera, una problemàtica que es pot veure
finalitzada a finals de l'any 2016 amb una obra que costarà 10 milions d'Euros.

14

RESULTATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SOBRE L'AVINGUDA CATALUNYA
A principis de l'any 2015 el Govern Municipal va iniciar un procés de participació ciutadana
encaminat a conèixer l'opinió de la ciutadania de l'Aldea vers quin model urbanístic voldrien
implantar al futur projecte de l'Avinguda Catalunya.
Aquest procés participatiu es va tancar durant l'agost, a la festa major del 2015.
Es proposava a aldeanes i aldeans elegir entre dos grans propostes genèriques, el model A:
amb circulació central, voreres més amples i major fisonomia comercial.
L'altre, el model B: amb un passeig central, voreres més estretes i amb un ambient més de
lleure i es copsava l'opinió sobre diferents elements urbanístics.
El resultat del procés de participació ciutadana ha estat que de entre els 469 participants, 90
vots han triat el model B, 34 no van definir cap opció i 345 van escollir la proposta A.
De la mateixa manera la gent de l'Aldea va apostar majoritàriament perquè la futura Avinguda
Catalunya hi hagués presència d'arbrat i carril bici, mobiliari urbà i enllumenat en noves
tecnologies d'estalvi energètic.
Una altra pregunta que es va fer durant el procés va ser l'opinió que li mereixia a la ciutadania
la possibilitat d'enderrocar el pont de l'antiga via del ferrocarril i majoritàriament 263 persones
van creure en la necessitat d'eliminar aquesta infraestructura, 88 es van definir per conservar-la
i la resta no es va voler expressar.
Escoltada l'opinió de la nostra gent, iniciarem el procés necessari per tal de redactar el projecte
de l'Avinguda Catalunya amb els paràmetres bàsic que la ciutadania aldeana ha tingut a be
escollir.
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L'ALDEA DE LES POBLACIONS AMB ELS
IMPOSTOS MÉS BAIXOS DEL TERRITORI
Al 2012 per una llei del govern central, Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, es va anar
pujant l'IBI del 0,4 al 0,6; un cop eliminada l'aplicació obligatòria del Decret, el govern municipal
decideix mantindré al mateix tipus de coeficient per tal de garantir la continuïtat i sostenibilitat dels
nombrosos serveis i prestacions que durant aquests anys de crisi el nostre Ajuntament ha anat destinant
a iniciatives socials, educatives, culturals i de primera necessitat.
Són moltes les partides pressupostaries que el nostre govern destina a les prioritats socials del municipi.
Aquestes necessitats es cobreixen amb els nostres impostos que, per altra banda, són dels més baixos
del territori tal i com podem comprovar al quadre que els adjuntem.

Posarem com a exemple totes aquelles partides destinades a engegar projectes educatius com la recent
inaugurada aula Lluïsa Espuny de Pablo, com l'augment en l'aportació als llibres de text, beques, ajuts
aliments a famílies necessitades, estudis a distància, PL'AMET III, com les subvencions per a les entitats
municipals, per al finançament de la llar d'infants, per a l'esport, per al programa de treball social de
neteja viària o entre d'altres, per a subvencionar el servei del nostre Centre de Dia a l'Aldea.

Sorea (Lectura comptadors): 900 816 101
(disponible les 24 hores)

a la planta baixa de l’Ajuntament)

AJUNTAMENT L’ALDEA

