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VALORACIÓ FIRA GASTRONÒMICA,
I FESTA DE LA PLANTADA I
IX DIADA DE L'ARRÒS COL I FESOLS

Un cap de setmana carregat d'actes envoltats amb la cultura de l'arròs que han tingut
lloc al nostre poble dissabte 28 i diumenge 29 de maig i que començaven amb la festa de
la I plantada que l'Alcalde de l'Aldea Dani Andreu qualificava de “deute històric amb els
nostres avantpassats i els donem la importància que toca a tota aquella gent que patint i
molt, van tirar avant a les seus famílies, i van saber donar productivitat a una terra erma.
Em sentia avergonyit de no poder tindre la plantada com tenen pràcticament tots els
pobles del Delta. Un dia per gaudir, celebrar i sobretot recordar .”

Després de la plantada, la Fira Gastronòmica, el maridatge musical i la Diada de l'Arròs
Col i Fesols tancavem un cap de setmana multitudinari de participació.
Míriam Ferrando regidora de Turisme. ”Gairebé 1000 tiquets de degustació es van
vendre al llarg de la I Fira Gastronòmica de l'Aldea. Tot això sense tenir en compte les
150 persones que van assistir al maridatge, on es van servir al voltant de les 750 tapes
elaborades per la Carnisseria Melonet, la Pizzeria Les Xiques, el Restaurant la Llar, i
Joan Estellé com a Assessor Gastronòmic.
Tot un èxit, tant la degustació d'arrossos del dissabte a migdia, on es van servir tots els
arrossos que tenien preparats, fins i tot en van haver d'elaborar a corre-cuita
donada la forta demanda.
El maridatge va ser tot un èxit tan de participació com de valoració per part dels assistents
de les tapes servides, i la festa final a càrrec de Lluís Torralbo va posar la cirereta d'un
dissabte redó per a tots els aldeans i aldeanes que es van quedar fins al final. Diumenge
al matí també vam tenir gran afluència de públic al Vermut Gastronòmic amenitzat per la
Xaranga Suc d'Anguila; un cap de setmana replet d'activitats on gastronomia local i
xalera van anar lligades de la mà.

Agrair a tots els expositors:
CUINA JOAN ESTELLÉ - RESTAURANT LA LLAR - VI ORIGEN CAL MENESCAL - CERVESA
NEL - CERVESA MESTRAL - ESPLAI 4 TORRES - PASTISSERIA ADELL TORRES COOPERATIVA L'ALDEA - ROTLLETS SENSE GLUTEN - CARNISSERIA MELONET RESTAURANT LES XIQUES

i animar-los a col·laborar amb la nostra festa l'any vinent que, per suposat, la tornarem a
repetir.

L'Acte final del cap de setmana intens dedicat a l'arròs el tancava la IX Diada de l'Arròs, Col
i Fesols.
Montse Mola regidoria de Festes “Aquesta novena diada de d'arròs, col i fesols, celebrada
el passat diumenge 29 de maig, ha tornat a captivar com cada any a tots els assistents amb
una magnífica participació de gairebé 800 persones que van degustar el plat estrella de
jornada gastronòmica al poble de l'Aldea. A les 14.00h del migdia el cuiner, especialista
amb menjars populars cuinats a la llenya, va servir un per un els plats dels assistents amb
una gran exhibició de bona coordinació i feina ben feta per part de tots els organitzadors
de l'acte. Un any més s'ha fet ressenya d'aquesta diada que s'enriqueix i creix any rere any
com ho ha demostrat mitjançant la primera edició de fira gastronòmica i novena diada de
l'arròs col i fesols durant un suculent i heterogeni cap de setmana.”

RESUM VISITES OFICINA DE TURISME

Des de la regidoria de
Turisme de l'Ajuntam e n t d e l 'Al d e a us
informem del resum de
visites de l'oficina de
Turisme corresponent als
mesos de Gener a Abril
2016.
Un total de 120 turistes han visitat l'oficina de turisme. Barcelona, València, Cambrils,
França o Andorra són alguns dels turistes que han vistat durant aquests mesos la torre i
l'ermita de la Mare de Déu de l'Aldea, a més dels tradiocinals visitants ebrencs que també
visten els voltants.
Els caps de setmana pel Delta o la ruta de les Torres són els millors itineraris que trien els
visitants per veure la Torre i l'Ermita de l'Aldea.

EL DREAM TEAM ALDEÀ TRICAMPIONS
Després d'aconseguir el títol de lliga l'Associació de Veterans de la U. E. Aldeana
aconseguia el títol de la Super Copa i la Copa Terres de l'Ebre.
Enhorabona TRIcampions !

FLAMA CANIGÓ
Enguany la flama del Canigó arribava al
nostre embarcador amb llagut a les 17.30 h
el dia de la revetlla de Sant Joan, on posteriorment es quedava en espera a la Torre de
la Candela fins les 19.15 h on era rebuda
com es mereixia per les autoritats locals,
Pubilles, Pubilletes, Hereus i Hereuets amb el
so dels Tabalers dels Diables d'Aldaia.
El trasllat de la Flama fins l'Ajuntament amb
cotxes d'època, el repartiment de la Flama a
tota la població i l'exposició de cotxes d'època
a l'Ajuntament tancaven els actes de tarda per
reobrir-los unes hores més tard amb el ball de
Sant Joan amb l'orquestra Pensilvania, seguit
de la presentació de les Pubilles i Hereus
2016.
Finalitzaven els actes de la revetlla de Sant
Joan amb l'encesa de la foguera amb la
Flama a càrrec dels Diables d'Aldaia.

GIMCANA NOCTURNA
El passat 8 de juliol els carrers de la població s'omplien de jóvens amb ganes de xalera i
de resoldre les proves, enigmes i misteris de la quinta gimcana nocturna.
La regidoria de joventut valorava molt positivament l'alta participació i implicació del
jovent aldeà.

Grup Guanyador

Samarreta més original

Segon grup

MULLA'T
Diumenge, 10 de juliol tenia lloc el Mulla't per l'Esclerosi Múltiple a la piscina municipal.
Des de les 10 fins les 13.00 h amb l'entrada gratuïta vam tindre un any més aquesta festa
solidària amb regals, i amb Aqua Zumba per tots els assistents.

FEST'IU'16
La regidoria de Cultura presentava el FEST'IU ' 16, una proposta enfocada per viure les
nits d'Estiu a l'Aldea amb familiars i amics. Monòleg, cinema a la fresca o dansa
són alguns dels actes que començaven el 23 de juny i finalitzaven amb l'acabament de
l'estiu, el 27 d'agost .

7

CADIRA HIDRÀULICA
PER LA PISCINA MUNICIPAL

L'Aldea ja disposa d'una cadira hidràulica a la piscina. El cost ha estat subvencionat amb un 80%
per la Diputació de Tarragona i un 20 % per fons propis de l'Ajuntament. La cadira ja està
instal·lada i en funcionament, tanmateix les persones amb mobilitat reduïda, podran gaudir
d'aquest servei instal·lat a la piscina.

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE “Regulación Catastral”
El passat dijous, dia 10 de novembre,(Ja es va fer una altra reunió cadastral el passat 3 d'agost),
al saló de plens del nostre Ajuntament, i dins del consell de participació ciutadana, es va tractar
com a primer punt de l'ordre del dia una explicació de l'augment dels valors cadastrals efectuats
pel govern central a tota Espanya.
L'explicació a càrrec del Sr. Ramon Gutiérrez, ex-tècnic del cadastre, va fer èmfasi sobre tot en què
quan es reben aquestes notificacions cadastrals, que poden significar importants errors o
augments dels rebuts del IBI rústic per al món de la pagesia i propietaris de finques, és important
que revisi per part dels afectats per poder presentar les al·legacions pertinents en un termini
màxim de 15 dies.
Cas de no ser ateses les al·legacions per la “Gerencia Territorial del Catastro en Tarragona” es
podrà presentar recurs de reposició, passats aquest dos terminis ja no tindrem possibilitat de
reclamar i els agents cadastrals donaran per bo el que han enviat als afectats.
Per la qual cosa és de vital importància quan es rebi aquesta notificació (que altres pobles del
Delta ja han rebut i que arriba juntament amb una taxa de 60 €), efectuar el pagament dels 60 € i
revisar tot el que la notificació digui per poder queixar-nos si no tenim clares les dades de la
butlleta. Per qualsevol dubte dirigir-vos a les oficines municipals que us indicaran el procediment a
seguir.
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EL FESTIVAL DELS COLORS
Dissabte 2 de juliol tenia lloc a l'Aldea per segon any consecutiu el festival dels colors (Holi
Festival). Una festa per tothom amb dos edicions bens diferenciades, per la tarda amb entrada
gratuïta i l'edició nit amb entrada de pagament.
Les famoses festes Holi o Festival de Colors són festes típiques a la Índia, Nepal o Sri Lanka que es
realitzen amb l’arribada de la primavera. Una antiga festa religiosa Hindú que s'utilitza per que
les persones s'alliberen dels errors del passat i puguin perdonar i oblidar.

4A TROBADA DE PERCUSSIÓ
Dissabte 16 de juliol tenia lloc a la nostra població la 4A Trobada de Percussió, organitzada pels
Diables d'Aldaia i la regidoria de Cultura.
Una trobada que va comptar amb la presència de les colles de percussió: Tabalers dels
Amics de la Colla Coca (Constantí), TYMPANVM (Tarragona), Banda Cornetes i Tambors
Joves Lligallencs (Lligallo), Lucifers (Roquetes), Engrescats (Tarragona), Banda Cornetes, Tambors
i Bombos La Verónica (Reus), Perkusound (Remolins) i els Tabalers Diables d'Aldaia (l'Aldea).

Les colles van fer una actuació a cada plaça del poble, i rua per l'avinguda Catalunya fins
arribar a la plaça de l'Ajuntament, on novament actuaven per al públic assistent.
La festa continuava a la mateixa plaça amb el sopar de percussió i festa gratuïta amb els
deejays: Sergi Simón, T Riber i Dj J-Nathan.
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MARISA CHAVARRIA
guanyadora
concurs dolcet FEMLA16
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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

El Grup D'ERC de l'Aldea d'acord amb la seva filosofia de no polititzar la revista InfoAldaia no farà ús
d'aquest espai per finalitats de política de partit i el destinarà a informació general del municipi i a
disposició de les entitats de l'Aldea que en vulguin fer-ne ús.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMOCRATA CATALA

Ens complau comunicar-vos que a partir d'aquest
NOVA ETAPA AL
SERVEI DEL POBLE

Amb la Pregonera de Festes Majors Núria Codorniu
14

número d’INFOALDAIA el grup municipal de
Convergència, actual PARTIT DEMOCRATA CATALÀ
tindrem un espai públic per adreçar-nos a vosaltres i
informar-vos de les gestions i tasques que estem fent
en aquesta nova etapa com a Regidors de
l'Ajuntament de L'Aldea.
Aquest espai a InfoAldaia és fruit del nou Reglament
regulador de la participació dels regidors i grups
municipals en els mitjans d'informació i de difusió
municipals de l'Ajuntament de l'Aldea aprovat i
acordat amb l'equip de govern.
Us recordem que estem a la vostra disposició i oberts
a qualsevol aportació que ens pugueu fer, ja sigui
posant-vos en contacte amb nosaltres directament, o
si preferiu, al correu:
pdclaldea@gmail.com
o missatge via Facebook a la nostra pàgina:
www.facebook.com/pdc.laldea.

S'INICIEN LES OBRES DEL
TANATORI DE L'ALDEA
L'Ajuntament de l'Aldea informa que s'han iniciat les obres del futur Tanatori de l'Aldea.
Aquesta instal·lació, propietat de l'empresa REMSA, significarà una inversió de 750.000 € en
un espai de 1.000 m2, 600 dels quals seran de construcció i que estaran ubicats a la zona
central de serveis del nostre municipi.
Amb aquesta obra l'Aldea comptarà amb un important servei que permetrà un fàcil accés i
que la nostra gent pugui ser acompanyada en els moments en els quals més es necessita el
suport i el condol.

FE D’ERRATES
INFOALDIA número 33. Pàgina 15, a l’article Carta de poblament de l’Aldea. Era consistori i no pas consorci.
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PROTOCOL DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

D

intre del punt 7 de l'ordre del dia de la sessió de la Comissió de Seguiment de data 6 d'octubre de 2016, L'alcaldia
informa de la voluntat de l'equip de govern de realitzar una mena de prova pilot per implementar en l'elaboració del
pressupost municipal 2017 la participació ciutadana, considerant les experiències d'alguns ajuntaments propers, com
és el cas de l'Ajuntament d'Alcanar.
Els regidors del grup municipal de CIU recolzen aquesta iniciativa i també manifesten que són partidaris de fer aquesta
prova pilot en vistes a la confecció del pressupost municipal 2017.
Tot seguit els regidors i regidores dels dos grups municipals que integren dita Comissió acorden per unanimitat les
regles que regiran aquest procés participatiu, en els termes següents:
1.- l'Objecte d'aquest procediment és permetre que els
veïns i veïnes del municipi de l'Aldea puguin decidir sobre
una part de la despesa municipal.
2.- La partida destinada a aquest projecte per al
pressupost 2017 és de 50.000 euros.
3.- La selecció de les propostes d'actuació que se
sotmetran a consideració de la ciutadania, es farà de la
manera següent:
3.1 En la propera sessió de la Comissió de Seguiment,
cada regidor/a de l'Ajuntament de l'Aldea formularà dos
propostes d'actuació municipal per a l'any 2017, i quin
valor cadascuna d'elles no superi els 50.000 euros.
Aquestes propostes d'actuació poden ser despeses
d'inversió o bé despeses de caire corrent.
3.2 El membres de la corporació local per preparar i
elaborar dites propostes poden demanar la informació
que els resulti necessària als diferents serveis de
l'Ajuntament de l'Aldea. Cada proposta que presentin ha
de formular-se valorada econòmicament.
3.3 Del total de les 22 propostes formulades pels
membres de la Comissió de Seguiment, aquests
individualment n'he escolliran una, la qual pot ser una de
les propostes formulades pel mateix membre votant o bé
una de les propostes formulades per algun altre membre
de la Comissió de Seguiment, de manera que cada
membre de la Comissió de Seguiment elegirà una
proposta. El sistema de selecció obeeix al principi
democràtic: una persona, un vot. D'aquest sistema de
selecció en podran resultar fins 11 propostes elegides per
sotmetre a la consideració de la ciutadania, cosa que
podrà succeir en el cas que cada membre n'esculli una de
diferent. En un altre cas resultaran escollides totes
aquelles propostes que hagin obtingut al menys un vot,
de manera que el resultat de la votació pot comportar
que el número de propostes que finalment es sotmetin a
votació popular sigui inferior a 11.
Les 11 o en el seu cas el nombre inferior de propostes
elegides en el sí de la Comissió de Seguiment seran
presentades al Consell de Participació Ciutadana.
4.- Un cop escollides les propostes d'actuació, es farà
difusió de les mateixes per mig dels mitjans de difusió
municipal
5. Com a mínim s'ha de garantir un període de 15 dies
naturals per a que la ciutadania pugui votar dites
propostes, comptadors des del primer dia de publicació
de l'anunci de l'inici d'aquest procés a la pagina web de
l'Ajuntament de l'Aldea.
6.- Els anuncis d'aquest procediment de participació
ciutadana donaran a conèixer en tot cas, de manera
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certa, la data límit de participació; els dies, horaris i
ubicació de l'urna de votacions, així com la possibilitat
d'emetre votacions electròniques, amb la voluntat
d'afavorir i facilitar la participació ciutadana, i sempre
que l'Ajuntament pugui assegurar que l'ús d'aquest
mitjans electrònics ofereixin les mateixes garanties que la
votació presencial.
L'urna per exercir la votació presencial es trobarà en les
dependències municipals de la casa consistorial, en
l'àrea d'atenció al públic. En dissabtes aquesta urna es
trobarà dipositada al Casal de Joves.
Els dies per efectuar la votació presencial serà de dilluns
a divendres en horari d'atenció al públic, a les oficines de
l'Ajuntament de l'Aldea. Els dissabtes també es podrà
votar al Casal de Joves en l'horari d'atenció al públic.
7.- La votació s'efectuarà mitjançant una butlleta
disponible en paper i en format digital, que contindrà les
11 o nombre inferior de propostes seleccionades, de
manera que cada ciutadà podrà votar 1 de les diferents
opcions relacionades.
8.- Podran participar en aquesta votació totes aquelles
persones físiques empadronades a l'Aldea, amb edat a
partir dels 16 anys. Per poder votar serà necessari que les
veïns s'identifiquin amb el DNI/PASSAPORT/NIE.
9.- Un cop s'hagi produït l'escrutini, la Comissió de
Seguiment selecciona les propostes guanyadores en
funció dels vots obtinguts i fins esgotar el pressupost
disponible, d'acord amb el següent procediment:
Les propostes s'ordenaran per ordre decreixent en funció
del nombre de vots obtinguts i l'Ajuntament executarà
durant l'any 2017 totes les propostes que per ordre de
nombre de vots obtinguts no superin el valor de 50.000
euros.
El total de les propostes seleccionades per ser incloses en
el pressupost municipal 2017 mai podrà tenir un valor
superior a 50.000 euros.. En el cas que la suma del valor
de la proposta classificada en primer lloc i de la
classificada en segon lloc, superin els 50.000€, no
s'executarà la segona ni cap més.
10.- L'escrutini serà públic i realitzat per un membre de
cada grup municipal, amb l'assistència de la secretàriainterventora municipal.
11.- Els resultats d'aquests procés de participació
vincularan al govern municipal sempre que com a mínim
s'hagi produït una participació en aquest procés del 20%
de les persones censades amb dret de vot, i sempre que
les propostes elegides definitivament per la ciutadania
no esdevinguin inexecutables per raons sobrevingudes
de caire tècnic o legal.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS L'ALDEA 2017

Fruit del Protocol de Pressupostos Participatius , els dos grups de l'Ajuntament de l'Aldea, ERC i PDC, varen
consensuar, entre tots, 8 projectes per a que tots vostès poguessin elegir el que els sembli més atractiu i més
convenient per al nostre municipi. Preguem la major Participació Ciutadana per legitimar al màxim el
Pressupost que es destinarà a la partida o partides guanyadores.
1 . I N S TA L · L AC I Ó P I S TA F U T B O L- 7 G E S PA
ARTIFICIAL

5. CIRCUIT DE CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA I
SEGURETAT

Aquesta proposta consisteix en la ubicació d'un
camp de futbol de gespa artificial de 24 x 12 metres,
aniria acompanyat de la instal·lació de enllumenat .
La instal·lació s'ubicaria a l'Estadi la Unió a
disposició de tothom, de la mateixa manera que
podría servir per als usos que la Unio Esportiva
Aldeana li vulgues destinar.
Complementaria per tant una oferta per tots els
potencials usuaris del nostre poble i milloraria les
instal·lacions de l'Estadi Municipal.

Amb l'objectiu de millorar la seguretat al nostre
municipi, aquest projecte proposa la implantació de
càmeres de vídeo vigilància amb una centraleta de
control que s'ubicaria a la caserna de la Policia
Municipal.
Les càmeres es situarien en llocs estratègics de la
nostra població per tal de ajudar al control i
vigilància de carrers, habitatges i detecció de
possibles actes delictius.
En una primera fase se instal·laria la central i tants
de punts de vigilància com el pressupost proposat
pugues permetre, de la mateixa manera
s'aprofitaria aquesta instal·lació per ubicar mitjans
per informar a la ciutadania de la actualitat
municipal.

2. ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES,
MEGAFONIA I PISSARRES DIGITALS ALS COL·LEGIS
– REMODELACIÓ I MILLORES PLAÇA DELS INFANTS.

El projecte consisteix en la dotació de mitjans tècnics
(pissarra digital i altres), megafonia a l'Escola Maria
Garcia Cabanes, eliminació de barreres
arquitectòniques a l'Escola 21 d'Abril, i arranjament
de parc infantil: substitució del tobogan existent per
un de modern, col·locació de jocs tradicionals, i
pista de futbol i de bàsquet a la plaça dels infants.
3. ENLLUMENAT CAMÍ XOPERAL DE L'ERMITA

Es proposa il·luminar el camí de l'Ermita, aprofitant
l'ampliació del camí amb una distànica d'1.20m en
la banda dreta en sentit a l'Ermita es posaria el
cablejat elèctric soterrat amb un acabat de terra
vegetal per no produir cap impacte paissatgistic, i
com dic s'apliaria el pas per fer possible una millor
circulació de vianants, corredors i ciclistes que
disfruten del nostre terme municipal. Aquesta
circulació quedaria il·luminada per faroles de peu i
il·luminació de terra, alternant aquestes opcions per
no deixar els arbres en segon plà. Una intervenció
que donaria pas a la realització del tram de carril
bici per comunicar la Torre de l'Ermita i el nucli urbà.
4. PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL DE L'ALDEA

Implantació d'actuacions internes i externes per tal
d'impulsar l'activitat econòmica a L'Aldea.
Internes: Professionalització i formació.
Externes: Potenciar l'àrea comercial. Publicitat de
cada establiment. Publicitat en TV, ràdio i internet a
les poblacions veïnes. Possibilitat de vendre per
internet com una única àrea comercial. Potenciar
als productors i productes locals. Campanyes per
captar visitants conjuntament amb turisme, bars i
restaurants.

6. PUMPTRACK L'ALDEA

Es una instal.lació esportiva d'oci per la practica
d'esports sobre rodes com bicicleta, patins, skate,
bmx, … apte per a totes les edats. Seria la
instal.lació d'aquest tipus més gran de Catalunya.
És un circuit asfaltat una mica més gran que una
pista de futbol sala, ple de salts i peralts que el
converteixen en un espai divertit i segur per poder
jugar i practicar esports sobre rodes. Podeu veure
fotos i videos a www.pumptrack.es/galeria.
7. ENLLUMENAT TORRE DE LA CANDELA

Aquest projecte consisteix en l'iluminació de tota la
zona de la Torre de la Candela i de la propia Torre.
En primer lloc, il.luminació de la torre tant interior
com exterior i també l'iluminació de l'espai que
acompanyar a la Torre, per fer d'aquest lloc tant
especial un lloc únic per disfrutar.
8. DESFIBRIL·LADORS EXTERIORS ALS CARRERS

La proposta és de col·locar dos desfibril·ladors
d'accés per tothom ,al carrer ,,al costat de les dues
farmàcies mitjançant uns tòtems cardíacs.
La possibilitat de salvar vides, en una cosa tan
senzilla com això i que s'està desenvolupant a molts
municipis propers al nostre . La intenció es la de
combatre, aquesta ja cada dia més freqüent
malaltia com són les parades cardíaques sense cap
explicació.

Finalització termini votacions
10 de desembre de 2016
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l'A RUTA DE LES TAPES
Els caps de setmana del 8 al 10 i del 15 al 17
de juliol tenia lloc l'A Ruta de Tapes de l'Aldea.

Una vegada més hem tingut l'oportunitat de
gaudir d'una nova ruta, després de la gran
acceptació de la 1A Ruta de Tapes de Tardor, la
regidoria de Turisme apostava per l'època
estival per oferir una Ruta carregada de propostes dels nostres restauradors. Bar Pòdium,
Bar Coco Cafè, Restaurant La Llar i Pizzeria les
Xiques ens van fer gaudir de la gastronomia

Aldeana. Aquest cop els bars i restaurants ens
van oferir dos tapes per establiment, i tots els
que van completar la ruta de tapes optaven al
xec regal per valor de 100 €.

L'afortunat va ser el Sr. José García
Pellisé, al qual se li va fer entrega del
xec regal el 14 de setembre abans del
plenari ordinari al Saló de plens, amb
presència del Tinent Alcalde Simón
Falcó, el regidor de cultura Albert
Borràs, la regidoria de Turisme
Míriam Ferrando i la regidora de
Benestar Social i Família Nati Bernal.

CAP MENA DE DESPESA ELECTORAL
Els

grups municipals en representació a l'Ajuntament de l'Aldea, ERC i CDC, van
adoptar de comú acord la decisió de no generar cap mena de despesa electoral
destinada a la col·locació de cartells, pancartes, banderoles, etc..., durant la
campanya de les Eleccions Espanyoles del 26 de juny .
Aquest acord es va traslladà de manera oficial al plenari del passat 16 de juny,
amb aquesta decisió els grups municipals fan costat a la austeritat que demanda
la actual situació econòmica que no és ni molt menys la més apropiada per assumir
despeses generals que es creuen innecessàries.
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BALL NIT DE FI D'ANY

Davant les nombroses peticions rebudes, l'Ajuntament de l'Aldea te previst organitzar una vetllada
amb orquestra gratuïta per a tota la població la nit de Fi d'Any.
Tots aquells que vulguin portar-se el sopar tindran a la seva disposició taules i cadires per a que ells
mateixos puguin organitzar la revetlla de la millor manera possible.
Preguem a tots els interessats que s'inscriguin a les oficines de l'Ajuntament per concretar el número de
places que estaran disponibles per aquesta Festa.
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AVUI PARLEM DE ...
Avui parlem de l' associació Lliga contra el càncer que compta ni més ni menys que amb
10.000 socis, i 20 associats a la nostra població que paguen una quota anual de 15 €. La
Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre és una
organització no governamental, sense ànim de lucre constituïda 23 el juliol de 1993 que té
com a objectiu general realitzar activitats que millorin el control i la prevenció del càncer a
la població.
Les ajudes per aquesta gran tasca les aconsegueixen venen loteria per Nadal i participant
a la Fira de l'Arròs i el Comerç i a la Fira de Santa Llúcia.
Una de les activitats que els agradaria fer de cara a aquesta nova temporada seria
realitzar algun curs per poder formar als voluntaris de cara als malalts per poder
assessorar-los en tot moment. La lliga contra el càncer tenen en projecte poder organitzar
algun ball benèfic per recaptar fons per l'associació .
Xarrant amb els integrants del grup ens comentaven que tenen una gran satisfacció per
poder col·laborar i ajudar sobretot amb les recaptacions solidàries per poder destinar els
diners a investigacions de les malalties.
Ara ja coneixeu una miqueta més als de la Lliga contra el càncer. Si us voleu apuntar a
l'associació, teniu algun dubte o suggeriment o voleu col·laborar amb ells podeu adreçarvos a la Eva Ortiz, al correu:
evaortizbouet@hotmail.com o bé trucar-li al telèfon 606 51 88 70.

Ajuntament de l’Aldea

