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Dret a decidir 
A llarg d'aquesta darrera setmana en molts       
consistoris dels pobles de Catalunya s'han celebrat       
plens extraordinaris per aprovar una moció de suport        
al pacte nacional pel dret a decidir. En canvi, en el           
nostre poble no hi ha hagut cap formació política         
que hagi reclamat l'aprovació de la moció       
esmentada. Valorant aquest fet, tenint en compte les        
despeses econòmiques que comporta un ple      
extraordinari i considerant que hi ha altres temes que         
reclamen l'atenció de l'equip de govern, s'ha decidit        
no convocar-lo. 
No obstant, l'equip de govern vol assenyalar:  
- que està a favor que els catalans i catalanes          
decideixin el seu futur, 
- que la decisió s'ha de prendre en una consultat          
legal i acordada, 
- que no hi haurà una solució definitiva de l'encaix          
de Catalunya i la resta de pobles d'Espanya que no          
passe pel vot dels catalans i les catalanes,  
- que donem suport a una reforma constitucional que         
reconegui una estructura federal de l'estat, blinde les        
nostres competències i es reconegui un pacte fiscal        
que assegure el principi d'ordinalitat. 
 
Només amb el diàleg, la negociació i el pacte es          
podrà avançar amb els anteriors objectius i treure'ns        
d'aquest carreró sense sortida en què ens troben a         
hores d'ara. 
 
Camins 
Fruit del conveni de col·laboració entre el Consell        
Comarcal i l'Ajuntament aquesta setmana s'ha iniciat       
l'arranjament del camí Vell d'Ulldecona que      
comunica el Lligallo Major amb el camí de        
Mitanplana. Es preveu donar forma de baden a uns         
200 m per conduir degudament l'aigua, realitzar un        
pas de formigó en un barranc que travessa el camí i           
dipositar una capa fina de rodadura tot-ú amb doble         
tractament superficial de reg. 
El pressupost total amb IVA ascendeix a 18.480,87        
€ dels quals l'Ajuntament es compromet a aportar-hi        
7.560,65 €.  
També, en aquests moments, s'està desbrossant el       
camí de l'Olla. Es preveu fer el mateix al camí de les            
Planes Noves i més tard, quant sigue possible, es         
formigonaran o es taparan amb asfalt en calent els         
clots del primer.  

 
 
 
 
Avis.  
L'espai per estacionar els cotxes al poble sempre ha         
estat un problema recurrent. A les legislatures       
anteriors es va intentar resoldre, encara que fos        
parcialment, habilitant nous aparcaments. Essent     
conscients que aquests no en són prou , l'Ajuntament         
reclama als veïns que no deixen el cotxe en llocs          
que puguen impedir la circulació dels altres. L'espai        
lliure ha de ser suficient per poder-hi passar un         
utilitari però, també, el de vehicles més amples com         
ara les ambulàncies. Malauradament s'han produïts      
casos en que aquests vehicles han trobat que no hi          
podien circular. Afortunadament no ha estat en       
casos d'emergència, la qual cosa hauria estat un fet         
molt greu. També recordem que no es pot estacionar         
davant de les portes de les cases i hem de deixar           
prou marge per a que els veïns puguen entrar o sortir           
sense impediments, també per evitar mals majors.  
 
Escales que pugen al cel. 
Per al 11 d'octubre, el nostre veí Josep (José Julián)          
Lleixà ha organitzat la 1ra trobada poètica,       
pictòrica/musical al nostre poble. Pel matí, a partir        
de les 12, s'iniciarà un recorregut per algunes de les          
escales dels nostres carrers on, in situ, diversos        
poetes procedents d'arreu dels territoris de parla       
catalana recitaran poesia. Per la tarda, a les 17 h, al           
Centre Cívic, es continuarà amb aquest recital on        
també actuarà un cantautor i un grup de tangos. A la           
vegada, al museu, s'exposaran obres pictòriques,      
fotografies de les escales de diverses èpoques i        
llibres dels participants a la trobada. El museu es         
podrà visitar a partir de les 10:30 h del matí i           
l'entrada és gratuïta. Invitem a tots els veïns a         
participar en aquesta jornada tan extraordinària. 
 
Moció per reclamar uns trens dignes al       
territori. 
En la moció es sol·licita a la Generalitat de         
Catalunya, organisme que té les competències      
transferides, els següents punts: 
- Incloure les Terres de l'Ebre a les Rodalies del          
Camp de Tarragona que comportaria disposar d'un       
tren cada hora. 
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- Convertir a Alvia o Intercity un Euromed, per         
aturar-se a l'estació de l'Aldea. Es proposa que el         
tren Alvia del trajecte Vinaròs-Madrid s'inicie i       
acabi a l'estació de l'Aldea. 
- Incorporà les Terres de l'Ebre a la integració         
tarifària de les comarques de Tarragona el què        
permet combinar amb un únic bitllet diferents       
transports públics. 
La moció va ser aprovada per unanimitat del tots els          
assistents al ple del 8 de setembre. 
 
Obres previstes 
En el ple esmentat a l'anterior punt s'ha acordat         
aprovar l'expedient de contractació de l'obra      
“Inversions al parc infantil de l'avinguda      
Catalunya” amb una quantia de 13.701,44 € i les         
clàusules administratives particulars que han de      
regir el contracte d'obres. També s'ha aprovat       
l'expedient de contractació , les clàusules      
administratives i la quantia de 81.065,76 € de l'obra         
“Reforma interior de l'Ajuntament i Centre      
Cívic”. En tots dos casos es sol·licitarà la oferta de          
3 empreses. 
 
Ajuts rebuts  
Fins aquest setembre, els ajuts atorgats al poble pels         
diferents organismes s'eleven a un total de       
199.117,86 € de 279.394,10 € que s'han demanat per         
finançar les diverses activitats i obligacions de       
l'Ajuntament. 
També, i finalment, la Generalitat ens ha transferit        
27.000 € de l'ajut pendent de l'any 2010.  
 
Subvencions a entitats del municipi. 
Les entitats del nostre poble legalment constituïdes       
reben anualment una subvenció sempre que aquestes       
aporten els justificants corresponents. Enguany, les      
justificacions per poder sol·licitar la subvenció del       
2014 s'hauran de presentar a l'ajuntament abans del        
30/11/2014 per raons normatives. 
 
Sant Antoni. Voluntariat 
Una altra vegada, es torna a iniciar el procés de          
preparació de la festa de Sant Antoni on els         
vertaders protagonistes són la mateixa gent del       
poble que hi col·labora. La festa ha esdevingut, cada         
vegada més, una festa que és referent del poble en          
totes les comarques de l'entorn. Per això, animem als         
veïns a participar en qualsevol activitat que més els         

plagui: dimonis, torxes, filadores, músics, recitadors      
de versosts, cantants de jota, i altres tasques        
complementàries necessàries per celebrar la festa. 
 
 
Parc Natural dels Ports 
El Parc ha informat a l'Ajuntament que a través de          
l'Obra Social “La Caixa” té previst recollir les restes         
de les antigues sèquies de la zona de la Font del           
Bosc que al llarg del temps la Societat d'Aigua havia          
anat construint i que actualment es troben en desús.         
Es preservaran alguns trams com a testimoni històric        
dels treballs fets a la sèquia. 
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