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AL·LEGACIONS 

CASETES

DE  CAMP
L'Ajuntament de L'Aldea ha 

formulat al·legacions al Pla 

Director Urbaníst ic de les 

c o n s t r u c c i o n s  a g r í c o l e s 

tradicionals aprovat inicialment 

per la Comissió Territorial  

d'Urbanisme en data 4 de febrer 

degut a que no contempla  

d i v e r s e s  de  l e s  e smene s  

sorgides del territori, i en 

Enderroc
cases
velles

particular  del  document  de  propostes  presentat  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  Ebre,  tal  com  ha  estat  

posat  de  manifest  en  sessió  del  Consell  d'Alcaldes  de  data  10  de febrer  de  2014.

El passat 2 de febrer tenia lloc 

l'enderroc de les cases velles 

s i t u a d e s  d a v a n t  d e  l a 

Cooperativa.

La mala imatge que donaven 

a peu de carretera s 'ha 

substituït per un terreny net i 

que contribueix a que l'Aldea 

sigui més neta i mes atractiva.



4rta PLANTADA AL XOPERAL

Diumenge 16 de març, tenia lloc la quarta Plantada al “Xoperal”, un dels paratges més 

bonics del nostre terme, poc a poc en l'ajuda de tots, especialment dels més menuts, anirem 
repoblant i recuperant aquella imatge tant bonica del camí de l'Ermita atapeït banda i banda 
d'arbres. Una tasca comuna i de molt valor ecològic però per damunt de tot amb una forta 
càrrega  de  sentiment  i  tradició.



CARNESTOLTES  2014

Des de la Regidoria de Cultura amb la col·laboració de l'AMPA del Col·legi Mª Garcia Cabanes, l'AMPA del 

Col·legi 21 d'abril i l'AMPA de l'Escola Bressol es va decidir de fer una rua de carnestoltes en carrosses per 

primera vegada al nostre poble per l'Avinguda Catalunya, donant com a resultat una participació de 10 

carrosses. També des de la Regidoria de Joventut juntament amb la col·laboració de  l'S.C.R.U.A. es va poder 

seguir al pavelló amb ball per als mes joves. Al final el temps ens va acompanyar i es va poder gaudir de l'acte 

ja  que  hi  havia  molta  il·lusió  i  molta  feina  feta  des  de  feia  setmanes  per  poder  lluir  les  carrosses  i  

les  disfresses. 



LLIURAMENT A 27 EMPRESES DE LES ACREDITACIONS
DE LA  CETS DEL PN DEL DELTA DE L'EBRE

El Parc Natural del Delta de l'Ebre 
del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural  ja compta amb 27 
empreses acreditades amb la 
Car ta  Europea de Tur i sme 
Sostenible(CETS). A més, la xarxa 
d'empreses que actuen com a punt 
d'informació del Parc s'amplia fins 
a les 86.
El lliurament va ser, 19 de març, a 
les 10 h, a l'Ajuntament de l'Aldea, 
i  va comptar amb l'assistència del 
director dels Serveis Territorials 
d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, 
Pere Vidal,  el  director i  la 
presidenta de la Junta Rectora del 
Parc Natural del Delta de l'Ebre, 
l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, i 
el  president de l'Associació 
d'Empreses de Serveis i Activitats 
Turístiques del Delta, Joan Capilla.
L'acte incloïa la renovació de 19 
empreses amb la Carta Europea 
de Turisme Sostenible, la nova 
acreditació de 8 empreses amb la 
Car ta  Europea de Tur i sme 
Sostenible i la nova acreditació de 
7 noves empreses com a punt 
d'informació del Parc.
En un primer terme, es van 
lliuraran les acreditacions a les 
empreses guardonades amb la 
CETS el 2010 i que l'any passat 
van renovar el seu compromís de 
treball i col·laboració amb el Parc i 
la mateixa CETS. En segon lloc, es  

van lliurar les acreditacions a les 
8 noves empreses que han 
decidit apostar pel compromís 
amb la CETS i han superat el 
p r o c é s  d ' a u d i t o r i a  p e r 
aconseguir aquest guardó.
Les empreses acreditades amb 
la CETS han d'aplicar una sèrie 
de mesures per tal de millorar el 
seu comportament ambiental, 
per mitjà de l'acompliment de 30 
accions obligatòries i un pla 
d'actuacions a 3 anys. Aquest fet 
comporta també una millora de 
la qualitat, i conseqüentment, la 
prestació d'un servei amb 
garanties per als usuaris. 
Finalment, es lliuraran les 
acreditacions a les 7 noves 
empreses que han superat el 
c u r s  p e r  e s d e v e n i r  P u n t 
d'informació del Parc. Al curs, 
s'hi van inscriure 22 alumnes i 
19 d'aquests el van superar.
A m b  a q u e s t e s  7  n o v e s 
acreditacions ja són 86 les 
empreses que actuen com a punt 
d'informació del Parc.
La Carta Europea de Turisme 
Sos ten ib le  (CETS)  és  una 
acreditació d'àmbit europeu, 
atorgada per la Federació 
EUROPARC, que certifica que el 
desenvolupament del turisme en 
un territori es realitzarà de forma 
sostenible d'acord amb els 
objectius de la Carta.

El Parc Natural del Delta de l'Ebre 
va rebre, el mes de setembre de 
2007, el certificat de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible, 
una acreditació de quali tat 
d'àmbit europeu que certifica que 
el desenvolupament del turisme 
en un territori es realitzarà de 
manera sostenible.
La Carta Europea de Turisme 
Sostenible als espais protegits és 
una de les línies d'actuació més 
importants promogudes per la 
Federació EUROPARC (entitat que 
aglutina els parcs nacionals i 
naturals de 32 països europeus), i 
distingeix els espais protegits que 
han definit una estratègia i un 
segui t  d 'actuacions per fer 
compatible el desenvolupament 
sostenible del turisme amb les 
t a s q u e s  n e c e s s à r i e s  d e 
con se r va c i ó  i  m i l l o r a  de l 
patrimoni natural i cultural que es 
protegeix.



X FESTA ESPORT ALDEÀ

Una nova nit de l'ESPORT a L'ALDEA, 

una vetllada plena d'agraïments per als 

integrants de la gran família esportiva 

aldeana, els d'ara, els d'abans i els que 

seran hereus del treball del present. 

Entre tots fem possible que l'esforç i el 

sacrifici siguin reconeguts com a valors 

imprescindibles de la nostra societat. En 

aquest senzill i emotiu acte reconeixem 

el treball dels col·laboradors, la 

organització, els voluntaris, les entitats, 

els esportistes, tothom qui fa possible la 

practica esportiva la que ens aporta 

salut, amistats, relacions, complicitat i en 

definitiva un poble millor. Gràcies per 

l'orgull que significa gaudir de gent sana 

que aboca temps i altruisme per 

aconseguir una societat més cohesio-

nada  i  de  millor  qualitat  de  vida. 

Nuria Gas del CP l'Aldea s'emportava el 

premi a la millor esportista de l'any 

Aldeà. Dani Andreu Alcalde de l'Aldea, 

Yolanda Tomàs Regidora d'Esports, i la 

resta de Regidors de la Corporació han 

estat els encarregats d'entregar els 

premis  que  tot  seguit  us  detallem:



NOU CAMÍ
ACCÉS RAVALS

Els veïns de les Ravals estan d'enhorabona, 

les masies aïllades que es connectaven amb el 
casc urbà pel camí de l'Ermita i pel camí de La 
Boquera a Amposta i Lligallos, ara ho podran 
fer pel nou camí d'accés a les Ravals que 
connecta  ja  amb  el  poble.

La sendera que només hi podien passar 
bicicletes, ciclomotors i vianants ara 
gaudeixen d'una amplada de 4,50 m. per 
poder passar-hi també els cotxes i altres 
vehicles.

Les Ravals, són zones de masies aïllades dins 
el terme municipal de l'Aldea, la seva connexió 
amb el casc urbà, es produeix pel camí de 
l’Ermita i el camí de La Boquera a Amposta i 
Lligallos, tot plegat uns 3 Km. de recorregut.

Existia una petita sendera d'uns 70 cm. 
d'ample  per 100 m. de llargada aproximada-
ment que solament hi passaven bicicletes, 
ciclomotors i vianants a peu, i que connectava  
les Ravals amb el casc urbà, ara aquesta 
sendera ha deixat de ser-ho per convertir-se 
amb un camí amb una amplada de 4,50m. 
per 100 m. de llarg per poder passar-hi també 
els  cotxes  i  altres  vehicles.

ARRANJAMENT
CAMÍ  ERMITA

El camí del Xoperal o camí de l'Ermita 

també necessitava un arranjament urgent  

degut a  les inclemències meteorològiques, 

el pas de maquinària agrícola pesada i el 

deteriorament de l'asfalt, fet que ha obligat 

a que s'arrangessin els clots perillosos que 

hi  havia  al  camí.

Un camí molt freqüentat per corredors, 

passejadors i caminadors que gaudeixen 

d'un  paratge  típicament  Aldeà.



EL JUTJAT DE TORTOSA ADMET LA
RECLAMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA

CONFORME BANKIA RETORNI ELS 

ESTALVIS ALS AFECTATS PER LA CRISI DE LA 
COOPERATIVA

El jutjat de 1ª Instancia i Instrucció de Tortosa ha acceptat la personació de l'Ajuntament de l'Aldea com a 

acusació  particular  per  depurar  possibles  responsabilitats  de  Bankia.

Dani Andreu, Alcalde de l'Aldea, es mostra satisfet de la decisió judicial i expressa que aquesta mesura 

permetrà defensar, de la millor manera possible, els interessos dels afectats per la crisi de la Cooperativa de 

l'Aldea que en un moment donat van confiar els seus estalvis al paraigua de confiança que significava el nom  

d’una  entitat  com  Caja  Madrid,  ara  Bankia.

L'equip de govern de l'Aldea té com a objectiu que els 4,7 milions d'euros procedents d'estalvis dels aldeans 

puguin  retornar  a  la  seva  butxaca.

L'equip de Govern de l'Aldea davant la percepció de que els interessos dels afectats han de ser degudament 

defensats posa tot el seu esforç polític i jurídic per tal de depurar responsabilitats i posar-se al capdavant de la  

defensa  dels  seus  ciutadans.

En la interlocutòria sembla desprendre's que Bankia va poder utilitzar la secció de crèdit de la Cooperativa de 

l'Aldea per beneficiar-se de forma irregular i que, com consta clarament, ha pogut estar un “cooperador 

necessari”  per  a  que  els  estalvis  dels  aldeans  estiguin  avui  en  dia  engarjolats  on  no  tindrien  que  

estar.

L'Aldea també es suma a l'esforç i la lluita pel que és nostre i pel nostre territori amb una pancarta ben 

grossa situada a la façana principal de la Casa de la Vila. La lluita pel riu continua i l'Aldea es suma a 

aquest  esforç  comú  per  la  vida  d'avui  i  la  vida  de  demà.

PANCARTA  "L'EBRE  SENSE 
CABALS  ÉS  LA  MORT  DEL  DELTA"



NOU  CONVENI  AMB
L'AJUNTAMENT  I  "LA CAIXA"

Satisfacció per la signatura del segon conveni amb “La Caixa” i l'Ajuntament 
de l'Aldea que dota de 7.000 € per les ajudes socials d'urgència de la població.

El passat 2 de desembre, a l'Ajuntament de l'Aldea es va signar un conveni amb “la Caixa”, que 

dotava a l'Ajuntament de 8.000 € destinats per la distribució d'aliments a les famílies més necessitades 
del nostre poble i també, part d'aquesta quantitat es destinaria a cobrir necessitats als dos menjadors 
escolars  de  les  escoles  de  l'Aldea:  Escola  21  d'Abril  i  Escola  Mª  Garcia  Cabanes.

5 mesos després tornem a estar d'enhorabona perquè la Sra. Ingrid Borràs Piñol, com a Directora  
d'Àrea de Negoci de la zona d'Amposta, en nom i representació de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona juntament amb la directora de la sucursal de “La Caixa” a l'Aldea la Sra. Maria Esther 
Ignacio, l'Alcalde de l'Aldea, Dani Andreu i la Regidora de Benestar Social i Família Yolanda Meca 
signaven  un  segon  conveni  per  valor  de  7.000 €.

L'aportació econòmica de l'Obra Social “La Caixa”, anirà destinada íntegrament a la distribució 
d'aliments per part de la Regidoria de Benestar i Família, a les famílies en situació d'alt risc de pobresa.

En aquesta època tant difícil de pair per moltes famílies aldeanes que es veuen involucrades directa o 
indirectament per la maleïda crisi, es signa aquest segon conveni adreçat a ajudes socials d'urgència.

Des de l'Ajuntament de l'Aldea i des de la Regidoria de Benestar Social i Família agraïm profundament 
l'ajuda i les facilitats rebudes per la predisposició de la directora de la sucursal de l'Aldea, Maria Esther 
Ignacio i la Directora d'Àrea de Negoci de la zona d'Amposta la Sra. Ingrid Borràs Piñol per la signatura 
d'aquest  segon  conveni  i  per  ajudar  als  més  necessitats  de  l'Aldea.
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NOVA ROTONDA DAVANT
L’ESTADI LA UNIÓ

NOU HORARI
OFICINA DE CORREUS

La rotondeta situada davant del camp de 

futbol ja és una realitat i compta amb senya-
lització  vertical,  arbres,  plantes  i  vorera.

El nou horari de l'oficina de correus és de 

dilluns a divendres de 9.00h. a 13.00h. i els  
dissabtes  de  09.00h.  a  12.00h.

L'Ajuntament ha mostrat la seva queixa 
donat que l'antic horari permetia gestions 
fins la 13.30 h. Considerem que era molt 
més útil per compaginar la jornada laboral.
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X FIRA DE L'ARRÒS I EL COMERÇ

Amb la desena fira s'ha donat una especial 

rellevància al comerç local, hem omplert els 

estands amb comerços del poble, la participació 

ha estat igualada a les anteriors edicions, amb 

molta afluència tant matins com tardes donat als 

actes organitzats des de l'Associació de Comerç i 

diverses entitats i col·laboradors, la segona visita 

dels col·legis ha estat superada donat a l'esforç i 

treball dels professionals, els expositors satisfets 

pel moviment de visitants i la seva participació. 

Finalment el temps ens ha acompanyat ja que 

divendres va començar amb el vent però van 

poder gaudir d'una inauguració excel·lent, s'ha 

continuat amb la trobada de xapes, les 

degustacions, actuacions del gimnàs,  la Trobada 

de puntaires, exhibicions hípiques i molts 

sortejos, la segona trobada de Playmobils que ha 

estat molt positiva ja que han participat només 

xiquets i xiquetes del poble, i ha donat pas a una 

continuïtat degut a l'interès demostrat pels 

visitants. Quant a les novetats que se'ns 

presentaven com el ball en línia, que va tenir una 

molt bona acollida i molta participació, la Diada 

de la carxofa amb una bona acceptació per part 

dels visitants de la fira i gent del poble. 

En resum una fira amb molta participació, 

col·laboració i activitat demostrant una vegada 

més que el nostre poble està superant adversitats. 

Des de la Regidoria de Comerç un agraïment a 

les entitats, persones i col·laboradors que un any 

més han fet que la desena edició de la Fira 

aconsegueix  els  nostres  millors  objectius.



DIADA  DEL  21  D'ABRIL

Dijous  dia  8  de  maig,  al  Saló  de  Plens  de  l'Ajuntament  es  va  fer  la  entrega  dels  premis  del  

“VII Concurs literari i artístic 21 abril” degut a que enguany el dia 21 d'abril va coincidir amb la 

Pasqua es va fer un acte commemoratiu de la Diada de la Segregació en record de la feina que van dur 

a terme el grup de persones de la segregació, demostrant el resultat de la lluita per aconseguir un poble 

independent. I l'entrega dels premis es va postergar al mes de maig. Des de la Regidoria de Cultura es 

vol agrair als participants d'aquest concurs i als col·laboradors que han fet possible un any més aquest 

acte. 
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7ena DIADA ARRÒS COL I FESOLS

El cuiner va elaborar l'arròs col i 

fesols molt bo com tots els anys,  

el temps ens va acompanyar, 

vam acabar el dia barrejant 

tradició i cultura amb la nostra 

banda i amb l'actuació del grup 

de jota, va ser un autèntic plaer 

veure'ls ballar per fer una 

sobretaula exquis ida per 

acabar amb el rom cremat. 

Una fes ta consol idada i 

esperant que el proper any 

poguéssim  gaudir-la  de  nou.

Diumenge 4 de maig a l'Aldea es repartien 1.000 racions a la 7ena Diada de l'Arròs Col i Fesols. Per ser 

més exactes 1.035 racions es van repartir ja que molta gent va comprar l'entrada el mateix diumenge a 
“taquilla”.



CONCURS DE CUINA

Continuant amb les accions de promoció dels nostres serveis i productes municipals, des de 

la regidoria de Turisme es va organitzar el primer “Concurs de Cuina les 4 Torres de 

l'Aldea”, aquesta innovadora acció ha tingut per objectiu donar-li continuïtat a la política de 

promoció que des del nostre ajuntament i amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i 

establiments locals, s'està executant amb la ferma convicció de que, fent-nos ressò de la 

qualitat dels nostres productes bàsics, la proximitat que disposem via els nostres establiments; 

tot això guarnit de les excel·lències culinàries que els participants ens han aportat, ha permès 

que l'Aldea surti de nou a la llum pública com un poble emprenedor, innovador i disposat a 

afrontar els grans reptes de present i de futur que no son altres que la exposició dels nostres 

valors  i  la  recuperació  de  les  economies  del  territori.

Especial  agraïment  a  la  col·laboració  dels  professionals  de  la  cuina  del  nostre 

municipi, a  tots  els  membres  de  la  organització  i  als  establiments  participants  que  en  

concret  han  estat:

Agrícola Catalana l'Aldea, Celler Cal Menescal, Bar Restaurant Panisello, Arròs Extra 

Montsià, Torreblanca, Bernaví, Hèctor Roda Restaurant la Llar, Nomen, Creo, Mas 

Masdeu, Queso Perfecto, Bar el Punt, Forn Can Coll, Oli Estorach, Bar Abril, Arrosaries 

del Delta, Lehman, Cademar, Equip de la Brigada de l'Aldea, les nostres hostesses: 

Júlia Ferrando, Neus Falcó, Anna Rodríguez i Andrea Simón, els cuiners locals: Joan 

Estellé, Hèctor Roda, Santi Navarro, Victor Buera i la resta de jurat format per Noé 

Barea de l'escola d'Hostaleria de Cambrils, Yolanda  Bernabeu  de  l'Institut  Joaquim  

Bau  i  Imma  Pons  de  l'Escola  de  Cuina  Pons.
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OBRES  PER  ELIMINAR  BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES  A  LES

PISCINES  MUNICIPALS

El passat mes de maig començaven les obres necessàries per executar la construcció d'una rampa 

d'accés per a minusvàlids i ampliació de la terrassa existent, per facilitar així la mobilitat de les persones 

discapacitades  a  les  piscines  municipals.

AJUTS ECONÒMICS PER DESNONAMENTS 

Al ple de data 7 de març de 2014  l'alcalde  va informar que a la darrera Junta de Govern Local 

realitzada el passat 3 de març de 2014 es va aprovar de subvencionar a aquelles persones que 
trobant-se en un procés de desnonament, hagin de pagar l'impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. Tant de bo no calgui que ningú demani aquesta subvenció. Les bases 
per acollir-se a aquesta subvenció les podeu aconseguir a aquest enllaç :

www.laldea.org/media/files/edicte/AJUTS_DESNONAMENTS_2014.pdf 

O bé passar per les oficines municipals en hora d'atenció al públic

EXCÉS  DE  VELOCITAT.
LA  POLICIA  LOCAL  INFORMA

A conseqüència del perill que significa l'excés de velocitat d'alguns vehicles per 

les cruïlles del nostre municipi i baix la nova situació a conseqüència de la posada 
en servei de la variant, la Policia Local de l'Aldea, ha posat en marxa una 
campanya de sensibilització i adequació de la velocitat per la qual se circula pels 
carrers del municipi. Aquesta campanya està composta per diversos controls de 
velocitat  amb  captació  mitjançant  radar  mòbil.
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IMPORTANT  OBRA
D’ARRANJAMENTS  DE  CARRERS

El poble continua creixent i els carrers asfaltats també, aquestos dies hauràs pogut veure 

l'arranjament  de  diversos  carrers  de  la  població  que  necessitaven  ser  coberts  d'asfalt.

Obres  necessàries  que  els  Aldeans  agraeixen.

Llistat  d'arranjament  de  carrers:

c/ Del Mig,

c/ Sant Lluch,

c/ H-27,

c/ Montsià,

c/ Santa Anna,

c/Sant Lluís,

c/ Dr Fleming,

c/Societat,

Avinguda Generalitat,

Av. Francesc Robert Graupera
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Al plànol dels 2 barris les franges roges corresponent als carrers asfaltats.
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AJUNTAMENT L’ALDEA

RESULTATS A L'ALDEA DE LES 
ELECCIONS EUROPEES 2014

Resultats electorals de les eleccions 

Europees de diumenge 25 de maig de 
2014, a l'Aldea.

Cens electoral: 2947 persones
Han exercit el dret a vot: 1170 
persones  39,70 %
Vots en blanc: 59 vots 5,2 %
Vots nuls: 35 vots 2,99 %
Abstenció: 1777 vots 60,3 %


