
Excursió que ens portarà a veure els espais 
d’interès i el patrimoni de l’Aldea, la sortida 
s’efectua des de l’oficina de turisme i comparteix 
trams del carril bici i també trams amb trànsit 
compartit de vehicles.

Es pot fer amb nens si aquests estan acostumats a 
fer excursions amb bici. 
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 Ruta 3/  Pins centenaris i bassa de Cervero

Ruta circular, on es troben ubicats uns dels arbres més 
grans del municipi. Hi ha tres pins centenaris, un d’ells 
presenta una capçada espectacular.

També s’hi pot enllaçar la visita a la bassa del Cervero, 
un petit aiguamoll a prop de la carretera C42.

                   www.laldea.cat/poble

                   
     Ruta 4/  Olivera monumental

Podrem visitar:

•	 L’olivera monumental de la finca de Pino
•	 Antics cultius de secà en desús
•	 Bonic racó dins del barranc de Rocacorba

Desnivell: molt poc

Dificultat: moderada

Distància: 6, 5 km

Temps: 80 minuts

Apta per 

                   www.laldea.cat/poble

                   
     Ruta 5/ Volta per l’Argiler d’Anguera

La ruta recorre dos bonics senders i un bon tram de 
pista de baixada, apta per a totes aquelles persones 
que caminin amb freqüència, inclús es poden portar 
nens si aquests estan acostumats a fer alguna excur-
sió. Podreu caminar per senders entre petits boscos de 
pi blanc  

Podrem visitar:

•	 Diversos aiguamolls d’interès biològic i de gran bellesa 
natural

•	 El mirador de Barea situat per sobre d’un aiguamoll
•	 La restauració de l’antiga cantera per afavorir la fauna i 

la flora de l’espai natural

Desnivell: molt poc

Dificultat: moderada

Distància: 11 km

Temps: 110 minuts

Apta per 
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Accés amb vehicle al punt de sortida 
de les rutes de muntanya

. 

                   www.laldea.cat/poble

Excursió de dificultat fàcil que ens portarà a veure 
els espais d’interès i el patrimoni de l’Aldea, la 
sortida s’efectua des de l’oficina de turisme i quasi 
tota la ruta transita pel carril bici.

Per a fer amb bicicleta o caminant. És molt 
apropiada per a fer amb nens i a més, és totalment 
plana sense desnivells.

Podrem visitar:

•	 La Coetera de Ravanals.
•	 L’ermita i Torre de Guaita de l’Aldea.
•	 Mas de Bernis amb la casamata de la guerra civil i 

els seus arbres monumentals.
•	  La Torre de Guaita de Burjassénia.

Podrem visitar:

•	 La Coetera de Ravanals.
•	 L’ermita i Torre de Guaita de l’Aldea.
•	 El passeig de la via.

Podrem visitar:

•	 Tres monumentals pins (pi blanc)
•	 Aiguamoll i la seva biodiversitat
•	 Bonics trams de senders

Sense desnivell

Dificultat: Fàcil

Distància: 4’5 km

Temps: 70 minuts

Apta per 

Excursió que ens portarà a veure una gran olivera 
monumental recuperada l’any 2019, la zona es 
anomenada com l’Argiler d’Anguera, on la recorren 
una bona xarxa de senders i camins rurals. Aquest 
recorregut transita per alguns dels senders i per una 
pista forestal en el sentit de tornada.

                   Ruta 1/  Ruta pels espais d’interès de l’Aldea

                       Ruta curta 7 KmRuta llarga 11 Km

                   
Ruta 2/  Ruta pels espais d’interès de l’Aldea

Sense desnivell

Dificultat: Fàcil

Distància: 11 km

Temps: 90 minuts

Apta per  

Sense desnivell

Dificultat: Fàcil

Distància: 7 km

Temps: 60 minuts

Apta per

Ruta de muntanya 4’5 km Ruta de muntanya 6’5 km Ruta de muntanya 11 km Excursions i rutes a peu i en bicicleta

Accés al punt de sortida de les rutes de muntanya, sortint 
amb el vehicle des de l’oficina de turisme de l’Aldea. Hem 
d’agafar la carretera C42 direcció a Tortosa, i a la rotonda 
de la sortida de l’autopista de l’Aldea haurem d’agafar la 
via de servei paral·lela a la C42 i conduir 1’5 km, podreu 
deixar el vehicle allí mateix i ja esteu al punt on surten les 
excursions.

Aproximadament hi ha uns 3 km des de l’Aldea  
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Tram 1  Ajuntament /Ermita de l’Aldea Tram 2  Ajuntament /Pont de Rodes  Tram 3 Ajuntament/Passeig nou de la via

                   
Trams del carril bici de l’Aldea 

Tram genèric

•	 Xarxa completa de tot el carril bici que hi ha en 
funcionament, juntament amb el que hi ha previst 
realitzar en breu, ja que alguns trams encara son 
projectes. 

•	 Ens permetrà circular a través dels llocs emblemàtics 
del poble, com pot ser l'ermita i el passeig nou de la via, 
recentment inaugurat. 

•	 Són recorreguts aptes per a famílies i en tot moment 
les bicicletes circulen delimitades de la resta de 
vehicles a motor. 

•	 Quan estigui tot en funcionament, hi hauran 
aproximadament uns 20 km de carril bici al municipi.

                   www.laldea.cat/poble

                   
       Trams del carril bici de l’Aldea 

                   
          Trams del carril bici de l’Aldea 

                   
             Trams del carril bici de l’Aldea 
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•	 Tram de carril bici que compren des de l'oficina 
de turisme fins a l'ermita de l'Aldea. Passant per 
l'emblemàtic camí del xoperal per arribar a l'ermita i a la 
seva torre de guaita. Es pot recórrer tant en bicicleta com 
caminant, i la dificultat és molt fàcil.

•	 Distancia: 2 km
•	 Temps: 10 minuts aproximadament

•	 Tram de carril bici que compren des de l’ajuntament al 
Pont de Rodes. Passant pel complex esportiu de l’Aldea. 
Es pot recórrer tant en bicicleta com caminant, i la 
dificultat és molt fàcil.

•	 Distancia: 1 km
•	 Temps: 5 minuts aproximadament

•	 Tram de carril bici que compren tot el passeig nou de la 
via. Es pot recórrer tant en bicicleta com caminant, i la 
dificultat és molt fàcil.

•	 Distancia: 800 metres
•	 Temps: 4 minuts aproximadament


