


























Al Ple de data 11 març 2016 va ser aprovat el Reglament d'ús dels Mitjans de comunicació Locals 

que dona dret a utilitzar mitja pàgina del INFOALDAIA a cadascun dels grups polítics en 
representació  de  l'Ajuntament.

GRUP  MUNICIPAL  D'ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA

GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT  DEMOCRATA  CATALA 

Nova executiva de la Secció Local d'ERC-

L'Aldea per abordar els crucials moments que 
s'apropen i per fer front als difícils temps que 
estem vivim.

ERC-L'Aldea renova executiva amb el “fitxatge” de 
Susana Gómez la nova presidenta elegida per 
aclamació, una dona activa, compromesa i que 
per sort nostra des de fa temps té fixada la seua 
vida familiar al nostre municipi.

El grup municipal PDeCat, sense deixar de 

banda la política municipal, hem estat 
treballant per aconseguir portar a terme el 
referèndum autodeterminació per al 1 de 
Octubre.

Vam participar a molts actes i sobretot el que 
més ens van sorprendre foren els realitzats 
davant l'Ajuntament ja que molta gent 
s'aplegava per donar suport a les iniciatives 
que es portaven a terme per defensar la 
democràcia i lluitar per la nostra Nació 
Catalana.

Es van portar a terme unes xerrades en les 
quals, a part, de responsables polítics 
municipals vam comptar amb la membre de 
l' ANC Irene Negre i el diputat de Junts pel Sí, 
Germà Bel.

Tots ens van empènyer a omplir les urnes  l’1 
octubre  amb  vots  del  sí.
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Tindrà al seu costat “clàssics” de la nostra formació com Simon Falcó, Pau Alomà, Yolanda Meca i Kevin Bernal, 
que garanteixin, solvència personal, futur i experiència en política municipal. Tots els afiliats, col·laboradors, 
simpatitzants i votants segur ens podem sentir molt satisfets i engrescats de comptar amb aquesta nova direcció 
que com a repte inicial es planteja abordar la campanya de les eleccions del 21 de desembre per dedicar-s'hi 
amb totes les forces, abocant la màxima dedicació, convicció i la certesa de que “rebentarem de vots les urnes” 
del Pavelló municipal per recuperar les nostres institucions, salvaguardar la nostra llengua i caminar cap al 
reconeixement de la república catalana, molta sort i molt d'encert en la vostra/nostra tasca.Sempre ens tindreu al 
vostre costat per fer camí cap al progrés, treballar per L'Aldea i pel nostre país. Visca L'Aldea i visca Catalunya.

La nova secció Local d'ERC posa aquest espai a disposició de les nostres entitats i del municipi. 
Treballem  per  una  Aldea  millor.














