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L'ESTADA LITERÀRIA AL MAS DE BERNIS
DÓNA ELS SEUS FRUITS

L'Ajuntament i el Mas de Bernis han sigut testimoni el dimecres 28 d'octubre de la doble presentació
del llibre La recerca del Flamenc. Marc Romera fundador i editor de LaBreu edicions i el senienc
Joan Todó un dels autors del llibre, acompanyats del regidor de Cultura Albert Borràs i el gerent
del Mas de Bernis Albert Hernández, presentaven el llibre a la casa de la Vila.
La presentació continuava divendres 30 d'octubre al Mas de Bernis amb el trident literari format per
Sebastià Portell (Caimari, Mallorca), Jaume C. Pons Alorda (Ses Salines Mallorca) i Joan Todó
(La Sénia, Terres de l'Ebre). Els autors han escrit 3 contes inquietants on la bellesa estètica es
transmuta en una veritat punyent i els personatges tenen a tocar la clau que els pot canviar el destí.
L'estada literària del Mas de Bernis ha donat els seus fruits amb el llibre La recerca del Flamenc i la
col·lecció Cicuta de Bernis, un recull de contes que us recomanem perquè tingueu a la vostra
biblioteca particular.

GRAN EXPERIÈNCIA PER A
ANOUK VIZCARRO A L'ESTATAL ALEVÍ
La

categoria més jove del Club Patí

L'Aldea va viatjar amb la selecció
espanyola fins a Zaratán (Valladolid) per
participar, el penúltim cap de setmana
d'octubre, al campionat d'Espanya de
categoria Aleví.
Anouk Vizcarro va executar un disc curt
completament correcte obtenint una
setena posició provisional. Al disc llarg va
cometre alguns errors que la van fer baixar
fins a la quinzena plaça definitiva.

L'or en lliure femení va estar per Lucia Fernández del CP. Oleiros, la plata per Ariadna
Garrasino del CP. Lloret i el bronze, Elna Francès del Ripollet CPA.
Anouk, però, va gaudir de la gran experiència que suposa una competició a nivell estatal i de la
convivència amb patinadors i patinadores d'arreu d'Espanya.

ALEIX BORRÀS MEDALLA D'OR A BENICÀSSIM
El taekwondista aldeà Aleix Borràs, va
aconseguir aquest cap de setmana del 24 i
25 d'octubre la medalla d'or al X Open
Nacional de Taekwondo Ciutat de
Benicàssim. Un total de 1100 esportistes
nacionals i internacionals competien amb
10 pistes, i comptaven amb la utilització
dels protectors de tronc electrònics
DAEDO, el mateix sistema que s'utilitza per
les competicions olímpiques, es donaven
cita al pavelló municipal de Benicàssim.
Aleix Borràs del Club Ampostí Taekwondo Alfaro amb una gran actuació aconseguia la
medalla d'or amb la categoria Pre-Cadet.

L'atleta Aldeà de 10 anys ja compta amb la Medalla Plata campionat Catalunya Infantil 2015,
Medalla Plata open internacional d'Andorra 2015 i Medalla d'or al X Open Nacional de Taekwondo
Ciutat de Benicàssim. Enhorabona per aquest nou triomf aconseguit.

FINALITZA LA TEMPORADA
AMB BONS RESULTATS PER ALS
GRUPS XOU TARRAGONINS

L'últim

cap de setmana d'octubre es va celebrar al pavelló “Barris Nord” de
Lleida la COPA DE LES NACIONS DE GRUPS XOU I DE PRECISIÓ. La competició començà
el divendres 30 d'octubre amb els grups de precisió i continuà amb els grups xou petits. En
aquesta modalitat va participar-hi el grup xou del Club Patí L'Aldea amb la coreografia de
Manel Villarroya “CRASH” amb la qual va aconseguir la plata. L'or va estar per al grup
francès Black Rocks amb el disc “TRAUMA” i el bronze per al C.H. Juneda amb
“SEVERAL DROPS OF PERFUME SMELL”.
El podi en la modalitat de precisió va estar format per tres equips italians: l'or per P.F.
Progresso Fontana Bologna amb “MALAGUEÑA”, la plata per P. D. O. Skaters Rovigo amb
“GUERRILOS” i el bronze per Pattinaggio Artistico Riccione amb “LA DANZA DEL SOLE”.
El dissabte va tenir lloc la competició de quartets, grup xou juvenil i grup xou gran. El Reus
Deportiu, amb la coreografia “SCANDAL” del grup juvenil i “ INFINITY” del grup xou gran,
va aconseguir alçar l'or en les dues modalitats.
En la modalitat xou juvenil van completar el podi amb la plata l'equip italià Bassano New
Skate A.S.D amb “VANITY” i el bronze un altre equip català, el C.P.A. Olot amb
“NIGHTMARE”. En la modalitat de xou gran la plata va estar per Bassano New Skate A.S.D
amb “BEYOND DREAMS” i el bronze per Patinatge El Masnou amb “THERMOMETER”. En
quartets, l'or va ser per al CP. Parets amb “PRELUDE” i la plata i bronze per als italians
Pattinaggio Artistico Azzanese amb “PIERROT LUNAIRE” i Bassano New Skate A.S.D. amb
“REFLECTION”.
Aquesta competició tanca la temporada amb uns resultats excel·lents per als equips de les
nostres terres.

CARRIL BICI AL COL·LEGI Mª GARCIA CABANES

Dimecres 11 de novembre començaven les obres del carril bici que comprèn un tram del carrer
Sindicat des del carrer Sant Genís fins al CEIP Mª Garcia Cabanes. Amb aquesta obra els dos
col·legis de la població ja disposaran d'una via ciclista per poder accedir –hi.
Una obra realitzada per l'empresa CANAL DELTA SLU que començava amb el procés
d'enquitranament, i finalitzava amb el carril pintat per l'empresa PINDEC, amb un cost total de
l'obra de 22.687,50 €.
Un nou servei per l'Aldea que cobreix les necessitats dels molts alumnes que es desplacen als
col·legis amb bicicleta.

NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE PODA

La regidoria de Medi Ambient ha posat a l'abast un nou servei exclusiu per tots els Aldeans a la
deixalleria de l'Aldea. Des d'aquest passat mes de novembre ja es pot utilitzar el servei de recollida
de poda amb la instal·lació d'una caixa de recollida a l'abocador.
Aquest servei no es podia realitzar a la població, i els pagesos i jardiners es tenien que desplaçar
fins la planta de transferència EDAFO de Camarles, a més de ser un servei de pagament. Amb la
instal·lació d'aquest nou servei ja es podrà disposar del servei de recollida de poda i de forma
totalment gratuïta.

NOVA FORNADA DE
MONITORS I DIRECTORS DE LLEURE
El

passat dissabte 28 de
novembre es donava per
finalitzat el curs de directors de
lleure, un curs que començava
al mes març amb 22 alumnes
de poblacions com Amposta,
Deltebre, Tortosa, Jesús,
Roquetes i Camarles i dels
quals 6 aldeanes en formaven
part. Ara els integrants del curs
que s'ha realitzat al Casal de
Joves de l'Aldea ja disposen del
títol de Directores de Lleure i
podran exercir les competències oportunes a esplais amb activitats dirigides a joves i infants.
El curs ha esta impartit per professors de l'Escola Esplai de Tortosa. Enhorabona a tots per
aquests títols aconseguits!

DIA INTERNACIONAL
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Dissabte 28 de novembre tenia lloc els actes del dia internacional de la violència de gènere,
un acte organitzat per la regidoria de Benestar Social i Família i amb la col·laboració de
l'Associació de Dones.
Els actes començaven amb la xerrada a càrrec de la psicòloga infantil Mònica Vallès Sogues
“Com afecta el maltractament i la violència de gènere als infants”, i finalitzaven amb l'obra de
Teatre al Pavelló Poliesportiu amb el grup de teatre Terra Baixa amb l'obra “Adrià un torero
Català”.

CONCERTS DE LA BANDA

Un any més arribava el tradicional concert de Santa Cecília a la nostra població; el dissabte 21 de
novembre vam gaudir d'una primera part del concert amb l'actuació de la Coral, seguida de la
Banda Musical Verge dels Prats. Un vídeo amb records dels 20 anys de música al nostre poble seguit
de la cloenda dels xiquets dels col·legis 21 d'Abril i Mª Garcia Cabanes cantant rondalles,
confeccionaven un concert de Santa Cecília organitzat per l'associació musical Verge dels Prats. Però
l'actuació de la nostra banda no acabava aquí ja que el tradicional concert d'any nou és realitzava a
la SCRUA el passat dissabte 16 de gener a les 20.00h, un concert interpretat per la Banda i la Banda
Jove verge dels Prats.
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MACRO MOBILITZACIÓ AL TERRITORI
Els

Alcaldes de la N-340 es

reunien divendres 20 de novembre a la tarda a l'Aldea i anunciaven una gran mobilització per
l'11 de desembre a les 15.00h,
amb una tallada simultània de
carretera a cada una de les 8
poblacions Ebrenques afectades
pel pas de la N-340.
El tall de carretera es va realitzar
amb el suport del moviment
veïnal, liderat per la Federació
d'Associacions de Veïns d'Amposta, el suport de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa i els
transportistes de la Federació Empresarial d'Auto Transport (FEAT) a Tarragona. Després de no
veure respostes concretes els Alcaldes demanaven una única petició, la gratuïtat immediata
de l'AP-7.
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L'ALDEA AMB LA MARATÓ DE TV3

El Centre l'Onada de l'Aldea amb el suport de la regidoria de Benestar Social i Família i la
col·laboració de les Entitats i Comerços de la població van organitzar una festa benèfica el
passat dissabte 12 de desembre al Pavelló Poliesportiu. La festa va servir per recaptar fons
per la Marató de TV3.
Una festa solidària on es van realitzar actuacions de les entitats del poble, a més de la rifa
d' una macro cistella solidària, on els beneficis van anar destinats la Marató de TV3.

NOVETATS AMB EL PARC DE NADAL
Pel desembre va arribar i com ja va sent habitual el Parc de Nadal i enguany el Parc ha
realitzat una proposta innovadora amb la realització de diferents tallers diaris: de màgia,
de decoració, de llaminadures, de patinatge ..., entre d'altres. Xocolatada, arribada dels
patges i festa exclusiva de cap d'any per als menuts, han estat algunes de les novetats del
Parc de Nadal, que a més enguany l'horari d'entrada al Parc dels infants ha estat lliure.
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PROJECTE SOM TERRA I AIGUA
Durant aquest curs 2015-2016 a l'Escola Bressol del Delta han realitzat el projecte “Som Terra i
Aigua” els petits de l'escola han pogut aprendre a través de la manipulació, experimentació i de la

seua pròpia vivència, una activitat típica i tradicional al nostre Delta com és el procés de
transformació de l'arròs.
Els petitons de la nostra escola han après de primera mà, que l'arròs no és blanc, ni surt de la botiga,
sinó que nosaltres vivim envoltats d'aquest aliment que tant els agrada menjar. Han pogut endinsarse amb l'elaboració de forma tradicional des de la sega, passant per la batuda a potes del matxo, la
separació del gra de la palla mitjançant l'aré, coneixent els estris tradicionals per a fer aquestes
feines; pesant amb balances de cabassos i pedres i finalment separant el gra de la seua closca amb
el caduc, per finalment veure l'arròs blanc i poder-lo ensacar. Amb una totalitat de 147 saquets
l'Escola Bressol es va solidaritzar per una bona causa, com la Marató de TV3, i per això els diners
recaptats es van destinar íntegrament en aquest acte benèfic, un cop més l'Onada Bressol es
solidaritza per una bona causa.
Des de l'ajuntament de l'Aldea i des de la direcció de l'Escola Bressol del Delta volem agrair la
col·laboració rebuda per part dels pagesos que ens van explicar com es realitzava la sega
antigament, així com al Molí de Rafelet de Deltebre, els quals de forma totalment
desinteressada han fet possible que aquest projecte hagi estat tot un èxit. En general,
moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible.
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34 enes JORNADES CULTURALS
Del 11 al 13 de desembre tenia lloc les 34 enes Jornades Culturals organitzades per la SCRUA. Simultànies
d'escacs, la projecció el documental “Panxampla”, activitats solidàries amb la Marató, teatre, festa infantil,
trobada de cotxes clàssics o el 1er concurs de fotografia “Racons de l'Aldea” són alguns dels molts actes de les
Jornades Culturals. Enguany la SCRUA també incorporava la Primera Edició del guardó "Reconeixement a la
Tasca Cultural", a una entitat del poble.
Aquest any el reconeixement ha estat per l'Associació Musical Verge dels Prats. Les jornades s'inauguraven
divendres 11 de desembre a càrrec del Regidor de Cultura Albert Borràs i del Sr. Fernando Rico i es
clausuraven diumenge 13 de desembre càrrec de l'Alcalde de l'Aldea Dani Andreu.

5a CURSA MARXA SANT SILVESTRE
Amb una altra edició de la cursa Sant Silvestre finalitzada i amb la sensació d'haver fet un treball molt digne,
tota la organització i tots els voluntaris, ens sentim molt satisfets per haver-ho fet possible un any més. Per
haver fet possible oferir un producte modest però de bona qualitat. Hem consolidat una cursa que ja es pot
posicionar al costat de qualsevol cursa “deu mil” del nostre territori, amb un bon equip organitzatiu, amb un
recorregut obert i vistós i amb una bona participació tant de corredors com de caminadors locals i forans.
Uns 140 participants entre la cursa, la marxa i la cursa dels benjamins, van córrer pels camins i carrers del
nostre poble, gaudint d'un matí d'esport i de molts reptes personals.
Des de la regidoria d'Esports donem les gràcies als voluntaris i col·laboradors, però de veritat, sense ells no
ho podríem fer possible, per tant un any més moltes gràcies a tots. També una sincera felicitació a tots els
corredors, corredores, caminadors i caminadores per vindre a participar un any més a la cursa marxa Sant
Silvestre de l'Aldea.
I com no, felicitar a tots els guanyadors
de les diverses categories, als corredors
locals, als més petits que van fer una
gran cursa, i a tots els que varen ser
afortunats a la rifa patrocinada pels
comerços de l'Aldea.
Per consultar els temps i classificacions
podeu consultar a aquesta adreça:
www.casaljovescurses.blogspot.com.es
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ELS REIS MAGS D'ORIENT
PORTEN UNA GRAN CAVALCADA
Il·lusió, regals, implicació, treball i molta feina per una gran Cavalcada Reial per la nostra
població. Enguany el poble començava el 2016 amb l'arribada dels Reis acompanyats dels
personatges coneguts pels més petits com Bob Esponja, Patricio, Dora l'exploradora, Els
Minions, Daisy, el Pato Donald i Doraemon, que van ser les delícies de tots els nostres xiquets i
xiquetes, i que veien enguany una cavalcada realment espectacular.
Enhorabona a tot l'equip que ha fet possible que enguany els Reis vinguessin de l'Orient amb un
acompanyament digne d'un gran poble.
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MERCÈ MARTÍ
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XII PREMIS ESPORTIUS DEL BAIX EBRE
El passat 19 de desembre al casal Municipal de Xerta tenia lloc els XII Premis Esportius del
Baix Ebre uns premis que reconeixent l'esforç de més de 700 esportistes que han destacat a la
comarca del Baix Ebre amb els seus títols. Els remers tortosins Pau Vela i Alexander
Sigurbjornsson en categoria absoluta, el remer aldeà Yago Gavilan en escolar-federat, i la
nedadora de l'Ametlla de Mar, Laia Núñez en escolar, van ser escollits dissabte a Xerta com a
Millors Esportistes del Baix Ebre 2015. Uns premis anuals organitzats pel Consell Comarcal i
el Consell Esportiu del Baix Ebre.
La nostra fàbrica de cracks continua fent de les seues i continua col·leccionant èxits i títols que
eren reconeguts als XII Premis Esportius del Baix Ebre.

TWIRLING . Nerea Fabra
Individual: 7ª Campionat Semi - final Catalunya Sud, 6ª
Campionat Final Catalunya Sud, 2ª Campionat Copa
Catalana de Clubs, 4ª Campionat de Catalunya, 5ª
Campionat Europeu Irlanda 2015.
Parella: 5ª Campionat Semi - final Catalunya Sud, 4ª
Campionat Final Catalunya Sud, 2ª Campionat Copa
Catalana de Clubs, 4ª Campionat de Catalunya, 3ª
Campionat Europeu Irlanda 2015.

ATLETISME. Josep Gilabert
3r classificat en salt de perxa al
campionat d'Espanya.
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TAEKWONDO

Albert Curto
1r al campionat de Catalunya,
promoció cadet, i
2n al de Catalunya infantil

Martí Curto
1r al campionat de Catalunya
infantil

Aleix Borràs
2n al campionat de Catalunya
infantil

REM
Yago Gavilan
1r al C. d'Espanya 4 scull juvenil, i
3r en dos sense.
1r al C. de Catalunya 4 scull i 4 sense,
6è classificat amb la selecció espanyola
al campionat del món.
Xavi Royo
1r al C. d'Espanya 4 scull juvenil i
1r al de Catalunya i 1r en 4 sense
3r al de Catalunya categoria
sènior de 8 amb timoner
Iker Montoya,
3r al campionat d'Espanya
de rem doble scull

PATINATGE
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Club Patí l'Aldea
Anouk Vizcarro, en aleví, 1ª al Campionat Territorial, 6ª de Catalunya i 15ª d'Espanya.
Gemma Curto, en infantil, 2a al Campionat Territorial i 22a de Catalunya.
Elisa Tomàs, en juvenil, 1ª al Campionat Territorial, 2ª de Catalunya, 3ª d'Espanya i 11ª d'Europa.
Núria Gas, en sènior, 1ª al Campionat Territorial, 6ª de Catalunya, 9 d'Espanya i 10ª a la Copa Itàlia.
Andrea Silva, en cadet, 1a al Campionat Territorial, 4a d'Espanya i participant a la Copa d'Europa.
Grup Xou Petit, amb l'actuació “Crash”, 1r Campionat territorial grups, 1r Campionat Catalunya
grups, 1rs Campionat d'Espanya grups , 4t Campionat d'Europa grups xou, 6è al Campionat del Món i
2n a la Copa Nacions grups xou i precisió.
Grup Xou Juvenil, amb l'actuació “Desig”, 2n Trofeu grups xou Pla de Santa Maria i 3r Copa Catalana
grups xou.
FUTBOL

Associació de Veterans UE Aldeana

Campions de la Lliga Intercomarcal

FE D'ERRATES

A l'edició nº 31 d'Infoaldaia, a la pàgina núm. 8, a l'escrit resultats al Parlament de Catalunya figurava
27 vots al PSC quan en realitat va extraure el PSC a les eleccions del 27 de setembre 227 vots amb el
10,96%, que sí era correcte.
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ÚLTIMA SORTIDA DE L'ANY

Diumenge 27 de desembre se realitzava
l'última sortida a la
natura de l'any amb la
tradicional excursió a
la Serra de les Veles,
una caminada que
finalitzava com ja va
sent habitual amb cava
per tothom.

LA TORRE GUANYA EL PROCÉS PARTICIPATIU
Des de la regidoria de Participació Ciutadana de l'ajuntament de l'Aldea us informem que amb la
reunió del Consell de Participació Ciutadana de dijous 17 de desembre a les 21.00 h, celebrada al Saló
de Plens de la Casa de la Vila, el Tinent Alcalde Simón Falcó va fer públics els resultats de l'enquesta
participativa sobre la rotonda de l'Avinguda Catalunya de l'Aldea. Us adjuntem els resultats:

Podeu consultar l'acta de la reunió nº 40, i totes les reunions de l'any 2015 del Consell de Participació
des d'aquest enllaç:
http://www.laldea.org/participacio-ciutadana-p134.htm
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RESULTATS ELECCIONS GENERALS 2015
CONGRÉS

ERC 446 Vots
EN COMÚ (PODEM) 346 Vots
PSC 277 Vots
DL 245 Vots
PP 221 Vots
C'S 135 Vots
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 26 Vots
PACMA 14 Vots
ESCONS EN BLANC 5 Vots
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 3 Vots
PCPC 3 Vots
UPYD 1 Vot
SENAT
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Vots en Blanc 107
Vots Nuls 92
Participació 59,90 %
Votants 1.742 (59,90%)
Abstenció 1.166 (40,10%)

PLENARI AJUNTAMENT DE L'ALDEA
21/12/2015
Durant la sessió plenària que va tenir lloc el 21/12/2015, es van aprovar tot un seguit de
punts entre els quals hi havien les ordenances de bases per a subvencions adreçades a
entitats municipals per la rehabilitació de façanes i tancament de solars i els ajuts per als
usuaris del Centre de Dia.
El punt més important però eren els pressupostos generals 2016, fruit de les converses
efectuades durant els últims mesos i com a conseqüència dels acords que reflectien les
aportacions del grup de CiU i acceptades per l'equip de govern, els pressupostos 2016
van estar aprovats per unanimitat.
Es va aprovar un pressupost de despesa de 3.530.521,03 €, un document de contenció,
estalvi, realista i amb vocació de millorar i adequar els serveis cap a la població sense
augmentar gens ni mica els impostos que segueixen essent dels més baixos de les nostres
Terres. Temes com la creació directa de llocs de treball a través de la brigada de neteja
viària que diversificaran les seues activitats, l'enderroc total de la granja del Trinquet, la
implantació de noves instal·lacions infantils a les places, millora de l'enllumenat públic, el
suport al comerç municipal, les transferències a llar d'infants, Centre de Dia, llibres de text
i ajuts a les entitats, la implantació de nous serveis i adaptació al “ Portal de la
Transparència” dins la pàgina Web i de tots els serveis municipals i un augment del
PL'AMET que permetrà continuar amb les polítiques de implantació d'empreses, suports a
la contractació i promoció de l'economia municipal.
De la mateixa manera durant el plenari es va posar de manifest la voluntat dels dos grups
municipals, ERC ( 8) , CIU ( 3) de treballar plegats amb iniciatives de vital importància per
al nostre municipi, acordar estratègies de gran calat per temes fonamentals per al futur de
l'Aldea, qüestions com ara la cessió de la N-340 , les gestions amb INCASOL per impulsar
els polígons Catalunya Sud i Estació de Mercaderies, les converses en ADIF per tractar el
tema de les seues propietats o l'aposta per continuar creant perfil propi “MARCA DE
POBLE” baix els eixos marcats per l'estudi “ L'ALDEA ESTRATEGIA XXI”, treball realitzat per
la Càtedra d'Economia de la URV.
Tot el consistori Aldeà celebra aquesta disposició a unir esforços, desitgem que aquest gest
comú sigui exemple del que pensem tots onze que ha de estar la generositat política de
qualsevol representant municipal i a ben segur suposaran una millora de la qualitat de
vida de tots els Aldeans i Aldeanes.
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INSTAL·LACIÓ DE DOS PARCS INFANTILS
L'Ajuntament de l'Aldea ha instal·lat dos parcs infantils a les places dels Infants i Estació amb
un import total de 34.000 €. Aquestes obres han estat executades per l'empresari Aldeà el Sr.
Gerard Tomàs, i milloraran el servei de lleure infantil a aquests espais.
El Govern de l'Aldea té previst millorar les instal·lacions infantils a totes les places durant la
propera legislatura.

Parc Plaça Estació
Parc Plaça dels Infants

SORTEIG L'ALDEA COMERCIAL

Dimecres 13 de gener a les 10.00 h i als estudis d'Antena Aldaia i davant la presència de la
presidenta de l'Associació l'Aldea Comercial Mercè Tafalla i la dinamitzadora de Comerç
Sandra Bertomeu s'ha fet el sorteig d'una televisió de 32 polsades, de la Campanya de Nadal.
La guanyadora ha estat Oksana Shakhoval, enhorabona pel premi.
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DADES DE L'OFICINA
DE TURISME
Des de la regidoria de Turisme de l'ajuntament de l'Aldea us adjuntem les dades que ens
ha facilitat l'oficina de Turisme, en referència a
les visites que ha rebut la nostra població durant
aquest passat any 2015.
Aquest passat any 2015 l'oficina de turisme de
l'Aldea ha rebut 133 visites amb un total d' unes
470 persones aproximadament. La procedència és d'arreu del territori Català, Espanyol i
també estrangers. Majoritàriament molta gent
de Barcelona i rodalies, també de Tarragona i
tot el sud de Catalunya. També hi han passat
gent de la Comunitat Valenciana, Madrid,
Galicia i estrangers, Anglesos, Francesos i
Alemanys.
La gran majoria visiten el Delta i ja han estat,
altres ja van a un punt en concret (Riumar o
l'Encanyissada) i d'altres necessiten assessorament per començar la seua visita. Amb el
recurs de la via verda, aquest any hem acollit
molts ciclistes i molta gent que es porta la bici al
tren fins l'Aldea i després comença la volta pel
Delta al nostre poble.
Els visitants majoritaris són els de mitjana edat,
sense nens, després parelles joves, seguit de les
famílies amb nens i per últim les visites de gent
gran són les més minoritàries, moltes d'aquestes
visites es redueixen a visitar l'ermita, l'església i
fer un vol pel voltant. La gran majoria dels
turistes que passen per l'ermita pugen a la torre i
entren a veure l'església. Els practicants del
cicloturisme són els que menys visiten el patrimoni del nostre poble. També hi venen fotògrafs
i gent que fa la ruta de les torres de guaita, a
més a més d'antics veïns de l'Aldea que ara
viuen fora i algun diumenge van a veure
l'ermita la torre i l'església.
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SORTEIG RUTA DE TAPES DE TARDOR
Dilluns 21 de desembre a les 21.00 h es feia l'entrega oficial del premi del val de 100 € a Maria Pau Clua
Arasa. El sorteig es va realitzar entre tots els vals segellats pels establiments Bar Espanyol, Bar Metròpolis,
Pizzeria Les Xiques, Bar Pòdium, Bar Societat i Bar la Llar, que oferien als clients tapa i beguda per 2'5 €,
amb motiu de la Ruta de Tapes de Tardor. El val servirà per consumir-lo als comerços de la població .

RECONEIXEMENT A LES BODES DE PLATA I OR

L'Ajuntament feia entrega dels obsequis i plaques a les parelles de la població que feien 25 i 50 anys
de c asats. Enhorabona!.
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PRIMERA ALDEANA
DE L'ANY

FESTA DE
SANT ANTONI

El Govern aldeà visitava i portava un present a

Diumenge 24 de gener tenia lloc la Festa de

la Núria Puig Bertomeu, aquesta aldeaneta va
nàixer el 7 de gener de 2016 i es convertia així
amb la primera aldeana de l'any.

Sant Antoni amb la Missa a l'Ermita a les
12.00h, la processó pels voltants, la benedicció
dels animalets, i la renovació del matrimoni a
les parelles de 25 i 50 anys de casats.

CALENDARI PAGAMENT 2016
CONCEPTE

TIPUS MERITAMENT

PER.

PERÍODE

600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA

Anual

1

31/03/2016 - 31/05/2016

500 - IBI URBANA

Anual Fraccionat

1

29/04/2016 - 30/06/2016

500 - IBI URBANA

Anual Fraccionat

2

31/08/2016 - 31/10/2016

501 - IBI RÚSTICA

Anual

1

30/06/2016 - 31/08/2016

010 - IAE

Anual

1

29/07/2016 - 30/09/2016

100 - TAXES - PREUS PÚBLICS

Anual

1

29/07/2016 - 30/09/2016

503 - IBI CARACT. ESPECIALS

Anual

1

29/07/2016 - 30/09/2016

840 - CONSERVACIÓ CEMENTIRI

Anual

1

29/07/2016 - 30/09/2016

(ESCOMBRARIES, GUALS, ...)

(NÍNXOLS)
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AVUI PARLEM DE ...
A

quest any 2016 InfoAldaia estrenem amb el primer nº de l'any la secció Avui parlem de ..., una secció on
donarem a conèixer a cada revista la gent que fa poble.
El primer que ens vam plantejar és començar per aquelles entitats, que potser no són tan conegudes tant a
nivell de poble com a nivell de mitjans però que es mereixen tots els reconeixements.
Entitats, gent, persones ..., una contraportada que donarà llum a tot el teixit associacionista del nostre poble, i
avui parlem del Club Ciclista de l'Aldea.

Nº de socis: 32 socis
Any formació entitat: Es va formar el 1992
President: Marc Benito. Vicepresident: Carlos Bertomeu
Tel. contacte: 650 116 116
Correu electrònic: clubciclistalaldea@gmail.com
Adreça web: www.facebook.com/ClubCiclistalAldea
www.cciclistalaldea.blogspot.com.es
Actes que es realitzen durant l'any: Durant l'any es van realitzant sortides tots els caps de setmana ja sigui
amb BTT (bici tot terreny) o amb bici de carretera.
Els actes més importants del club són la QDD BTT que es realitza per fires d'abril de l'Aldea, que s'organitza
juntament amb el Casal de Joves i Carlos Carles, la sortideta de festes del barri de l'Hostal a finals de juliol, on
es fa una gimcana amb bici per als més petits i una sortida BTT per als més grans i després la sortida de Festes
Majors d'agost on sempre es busca un recorregut amb poca dificultat assequible per tothom i es finalitza amb
un esmorzar popular.
Quota de soci i avantatges de ser o no: La quota de soci és de 20€/anuals. Els principals avantatges són que
es disposa d'un local amb diferents màquines de gimnàs, el soci es pot treure la llicència federativa catalana de
ciclisme des del club i també té descompte amb l' equipament del club.
Actualment el club està treballant pel primer trimestre del 2016 fer equipaments nous per tots el socis. El club
ciclista està obert a tot tipus de gent des dels més joves fins als no tan joves, però tots amb les mateixes ganes de
pedalar i passar-ho bé dalt la bici. També cal destacar el nostre grupet de veterans "Pedals Rovellats"
que seu passen igual o millor que els joves!!!
Us animem a tots a formar part d'aquesta gran entitat del poble.

Després de fer la xarrada amb els menja quilòmetres ja coneixem una mica més aquest grup tan dinàmic i actiu.
Ens retrobem a la nova edició d'infoAldaia amb una nova entrega del Avui parlem de ...

