




El diumenge 27 de gener

a l'ermita de l'Aldea va

tenir lloc la festa de Sant

Antoni 2019, on els

matrimonis dels 25 i 50

anys renovaven el seus

vots.

Jordi Bertomeu Castellví, ha estat

el 1er aldeà de l'any que va nàixer

el 22 de gener del 2019.



PREMIS 4ªRUTA TAPES PRIMAVERA

PREMI MILLOR TAPA

 

Pizzeria Les Xiques amb la Tapa Banh Mi

campanya publicitària Antena Aldaia de 6 mesos per valor de 600€

 

PREMI 4ªRUTA DE TAPES DE PRIMAVERA

Joan Espuny Salvadó

Xec Regal 100€ per bescanviar a qualsevol establiment que ha

participat a la ruta

 

PREMI INSTAGRAM

Foto Instagram ruta de tapes

Imma Meca

Lot de productes de proximitat

 

PREMI MENUDES TAPES

 

Iker Domínguez Alifonso

Xec regal 30€ per bescanviar sabates i joguines Mercè

 

PREMI PLANTADA

Foto Instagram Plantada

Pili Rius (sopar per a 2 persones la Vaqueria )

 

 

PREMI PLANTADA 

 

Millor vestit de pagès/sa

Thais Bertomeu 

Premi Xec Regal de 30€ per bescanviar als comerços del poble

 



L’Aldea ja té les Pubilles i Hereus per les properes Festes Majors 2019 en

un acte que el nou equip de Govern ja  ha desvinculat de la revetlla de Sant

Joan per donar-los tot el protagonisme que es mereixen.

Els  gegants del poble i la Banda Musical Verge dels Prats, encapçalaven el

seguici d’autoritats, Pubilles i Hereus del passat any 2018 i les de l’any

2019, ns la plaça  Dr. Maimó.

Josep Franch regidor de Festes de l’ajuntament de l’Aldea: ”Des de la

regidoria de Festes valorem molt positivament l'acte de presentació de

Pubilles i Hereus d'aquest any. La plaça Doctor Maimó s'ha quedat petita

per allotjar la gran quantitat de persones que s'han apropat a  veure aquest

acte tan important per als protagonistes del dia d'avui. Hem portat llum, color

i vida als carrers del barri i creem sincerament i amb tota la humilitat que

hem assolit l'objectiu que ens havíem marcat. Agrair la col·laboració de la

gent de la comissió de festes, que sempre estan "amanits" per ajudar i

abocar tot l'esforç que faci falta per tal que tot vagi bé. Moltes gràcies i amb

l'ull posat en festes, ja!”.

Els nostres representants per aquestes festes Majors l’Aldea 2019:

Pili Curto Segovia, Pubilla Major

Noa Benito Bedós, Pubilleta Major

Sergi Estorach Caballé, Hereuet Major

 



Rem

L'Aldeà, Xavi Royo Lopez

aconsegueix molt bons resultats 

al campionat d'Espanya de 

seleccions autonòmiques, cele-

brat  el  dia  9  I  10  de  febrer.

Medalla de bronze al campionat

d'Espanya, celebrat a Banyoles

el passat mes de juny.



Motociclisme

Premiat Cristian Calvet a la gala de

motociclisme que es va celebrar al casal

municipal de Cambrils, el dissabte 4 de 

març.

Patinatge

Diumenge 17 de Febrer, el 

C.P. l'Aldea va revalidar el 

campionat  de  Catalunya.

L'Osonenca del Club Patí l'Aldea Mònica 

Gimeno, triple campiona d'Europa i 

subcampiona del Món el 2017, s'ha proclamat 

campiona de Catalunya Sènior de patinatge

Artístic on ha encapçalat un podi en la que 

l'han acompanyat Carla Escrich del C.P.A. 

Caldes d'Estrac i Núria Gas també patinadora 

del  nostre  club.



Patinatge

L'Aldeana, Núria Gas

Medalla de Bronze, XXVVII 

Campionat d'Espanya Júnior 

i Sènior de patinatge artístic 

a  la  ciutat  de  Bilbao.

 

Taekwondo

El jove Martí Cervellera 

medalla de Plata al Campionat 

de  Catalunya.



 

Última Hora!: l’ajuntament de

l’Aldea adquireix les 2 pistes de

pàdel de l’empresa aldeana 

Aldea  Pàdel

Equipament  Esportiu

Quan l’ajuntament de l’Aldea es va 

assabentar que Aldea Pàdel cessava 

la seua activitat esportiva al polígon, 

l'Alcalde Xavier Royo juntament amb 

Josep Franch regidor d'Esports es van 

posar en contacte immediatament amb 

el  seu  gerent  Ismael  Meiriño.

Les dues parts van coincidir en què 

aquestes instal·lacions havien de 

continuar donant servei al nostre poble 

i així disposar d’equipaments esportius 

de primer nivell. Gràcies a la 

col·laboració d'Ismael i a l'espera de 

consignació pressupostària, amb un 

període no molt larg de temps, tindrem 

aquestes dues pistes de pàdel dins de 

les instal·lacions esportives del poble i 

en funcionament per a tots els aldeans 

aldeanes i la resta de persones que en 

vulguin gaudir.



25 DE GENER INAUGURACIÓ DEL NOU CASAL DE JOVES I LA NOVA

BIBLIOTECA

Equipament cultural

Arranjament del camí de la Sèquia Mare

Camins

En el projecte simplicat per a l'arranjament del camí de la Sèquia Mare al municipi de 

l'Aldea (Tarragona), es preveu la pavimentació d'un tram del camí de la sèquia mare de 

1.450 metres de longitud i 4 metres d'amplada mitja, que suposen una superfície total de 

5.800 metres quadrats. La solució tècnica prevista en projecte, consisteix en una 

preparació de la base granular existent, i l'estesa d'una capa de mescla bituminosa en 

calent AC16 SURF B35/50. L'obra està prevista executar-la en dues fases. La totalitat de 

les dues fases: (FaseA+FaseB) ascendeix a un pressupost d'execució material és de 

38.010,60€, pressupost base de licitació 45.232,62€ (IVA EXCLÒS), pressupost per 

contracte és de 54.731,47€ (IVA INCLÒS).



Mobilitat

L'Ajuntament, ha modicat 

les seqüències dels semà-

fors, augmentant al doble el 

temps del període en verd, a 

l'Av.  Catalunya.

Pel que fa a les travesseres 

d'ambdós semàfors, també s'ha 

regulat la freqüència. Aquesta 

és una primera mesura que ha 

realitzat l'ajuntament, per a 

evitar les contínues parades 

que havien d'efectuar els 

conductors i a la vegada es 

continua garantint la protecció 

dels  vianants.

Està previst que en un futur es 

substituiran els semàfors ac-

tuals, per mecanismes inno-

vadors, que encara milloraran 

més, la circulació i la seguretat 

viària.



L'AJUNTAMENT CREA PATRULLES

 DE  PROXIMITAT

Seguretat

Ja ha començat el canvi immediat amb 

la creació de les patrulles de proximitat, un 

servei que oferirà la guàrdia municipal de 

l'Aldea a peu de carrer, per disposar d'un 

contacte més directe amb la ciutadania i 

així podran rebre de primera mà, 

denúncies de la ciutadania a més d'orferir 

consell i assessorament, per realitzar 

tràmits amb la guàrdia municipal. El servei 

dels agents municipals es realitzarà pels 

carrers, barris i ravals. El mateix matí de la 

creació de les patrulles de proximitat, 

l'alcalde de l'Aldea, Xavier Royo i José 

Caballé, Regidor de seguretat, rebien els 

primers informes dels agents de la mà del 

caporal  del  cos  d'agents  Joan  Aguas.

Imatge de poble

L'Alcadia de l'Aldea recorda a tota la població que, d'acord amb l'ordenança 

número 25 reguladora de neteja de terrenys i solars al municipi aprovada 

degudament pel ple de l'ajuntament, tots els propietaris de solars o terrenys del 

municipi deuran de mantenir les seves propietats en perfecte estat de neteja per 

tal de evitar plagues i altres problemes de salubritat. Aquesta normativa és 

d'obligat compliment per tots i cadascun dels propietaris de solars i terrenys sense 

construir del casc urbà. Es recorda així mateix  que  el  seu  incompliment  pot  

comportar  sancions  i  responsabilitats.



39 ENA DIADA DE LA

BICICLETA

Escoles

Un any més, i ja en porten 39, els membres del AMPA del Col·legi Mª Gª 

Cabanes organitzaven la diada de la bicicleta, que enguany es realitzava a 

la  població  veïna  de  Campredó per  visitar  la  seua  torre  de  guaita.



Educació

L’Esplai 4 Torres ha obert de nou les seues portes per donar cabuda a 

l’entreteniment, els jocs, l’ensenyament i un sac d’activitats perquè els 

nostres 140  menuts  puguin  xalar  amb  l’estiu  al  nostre  poble.

Enguany l’Ian, un xiquet amb mobilitat reduïda i després d’anys d’intents 

dels seus pares per poder fer possible que el seu ll pogués estar també a 

l’Esplai  4  Torres,  avui  nalment  ha  estat  possible.

Irene Negre regidora d’Acció Educativa: “Avui és un d’aquells dies en què et 

sents orgullosa de la feina feta i els èxits assolits. Ian, després de tres anys 

intentant-ho, comença a l’esplai 4 Torres, gràcies a la gestió del nostre 

govern. Com a regidora d’Acció Educativa i responsable de l’Esplai només 

puc dir que avui és un gran dia per a mi. D’això se’n diu igualtat 

d’oportunitats per tothom i vetllar per al benestar de TOTS els aldeans i 

aldeanes sense distincions. Ensenyem als nostres petits que encara que per 

fora siguem diferents, per dintre tots som iguals. Respectem-nos, ajudem-

nos  i  fem-nos  costat.  Junts  som  més  forts!.

El campus ens fem grans, el tic tac, el fem camí, colònies d’estiu o el farm 

school, són algunes de les activitats que podran realitzar aquest estiu a 

l’Esplai  4  Torres.



Arqueologia

NOVES  EXCAVACIONS

ARQUEOLÒGIQUES  A

L'ERMITA  DE  L'ALDEA

Dimarts 25 de Juny van 

començar, altra vegada, les 

excavacions arqueològiques al 

costat de la torre de l'ermita, 

enguany, l'actuació, dirigida per 

l'Antoni Virgili i acompanyat per 

un equip de 7 professionals entre 

arqueòleg i historiadors, té com a 

objectiu desenterrar i estudiar les 

Sitges que es troben a la zona 

de les moreres, enfront 

l'església, i continuar treballant 

en l'enclavament Cristià que ja 

coneixem. Les feines ja han   

donat  resultat.



Des de la regidoria d’Afers Interns i Institucionals, us informem que en el 1er 

punt de l’ordre del dia del plenari extraordinari d’ahir dijous, 27 de juny a les 

20.30 h i després d’haver formalitzat instància a l’Ajuntament la secció local 

d’ERC, s’informa a la ciutadania que les regidores de l’oposició Natividad 

Bernal i Juana Guerrero han presentat la renúncia als càrrecs de regidores 

“al·legant diversos motius, els quals impossibiliten seguir complint les seues 

tasques”.



GRUP  MUNICIPAL  DE  JUNTS  PER  L'ALDEA

L’equip de Junts per l’Aldea us vol donar les gràcies 

per la vostra conança i donar-nos l’oportunitat de fer 

realitat un projecte de poble engrescador, amb vista al 

futur i que canviarà la imatge de l’Aldea de dalt a baix.

Volem dedicar aquest espai per a traslladar una sèrie 

d’agraïments.

Gràcies a tots els companys de la llista per tot el que 

ens han aportat i ens continuen aportant.

Gràcies al poble de l’Aldea per optar pel nostre projecte 

i  donar-nos  una  victòria  majoritària  a  les  eleccions.

Gràcies als treballadors de l’Ajuntament per la rebuda 

que ens heu fet. Us heu posat a treballar de la nostra 

mà i a ajudar-nos a fer realitat totes les accions que 

hem engegat des del minut zero que vàrem entrar a 

governar.

Gràcies a la Guàrdia Municipal per entendre la nova 

manera de treballar i posar-vos al servei del ciutadà 

amb  les  patrulles  de  proximitat.

Gràcies a la Brigada Municipal que treballen dia a dia 

per mantenir un poble net, unes instal·lacions 

municipals en bon estat i posar-se també a disposició 

de les entitats del poble per ajudar amb allò que calgui.

Gràcies a tots els membres de les comissions de 

festes, de bous i resta de voluntaris, ja que sense ells, 

que són les nostres mans i la nostra veu al carrer, no 

podríem  realitzar  els  actes  festius  del  municipi.

Gràcies a tots els professionals del poble que s’han 

posat a treballar amb nosaltres per construir una futura 

Aldea,  més  bonica  i  ordenada!

Gràcies i mil gràcies a tothom!La nostra acció de 

govern  serà  continua  i  igualitària  per  a  tothom.

Quedem  a  la  vostra  disposició.

Aprotem per desitjar-vos unes bones Festes Majors 

2019!



GRUP  MUNICIPAL  D'ESQUERRA  REPUBLICANA

CAMPIONS DEL MÓN!

El grup municipal d'ERC felicitem el Club Patí l'Aldea i 

en especial al grup xou petit, ja que el dissabte 13 de 

juliol de 2019, al Palau Sant Jordi de Barcelona, dintre 

dels World Roller Games es proclamava campió del 

món, d'aquesta forma el Club Pati escrivia una de les 

pàgines d'or al nostre poble, una ta històrica que 

recordarem per sempre, per tant, els volem dedicar 

aquest espai per felicitar-los, FELICITATS 

CAMPIONS/ES!

És un orgull que porteu el nom de l'Aldea i de les 

Terres de l'Ebre a tot el món, però aquesta vegada 

l'heu portat al primer lloc, al capdavant, al màxim 

objectiu, ens agradaria destacar l'esforç, sacrici i 

entrega de cada patinador/a a cada entrenament per 

assolir aquest objectiu tant i tant difícil i vosaltres ho 

heu aconseguit a base de constància, dedicació, il·lusió 

i fermesa, però sobretot de creure en un mateix, sou 

uns magnícs patinadors/es, amb un 

coreògraf/patinador/entrenador genial, moltes gràcies 

Manel  Villarroya.

També ens agradaria destacar el gran paper de Núria 

Gas, amb el novè lloc del món, sí del món, amb una 

gran trajectòria al darrere, una gran patinadora que 

hem pogut gaudir del seu talent, Núria, gràcies per fer-

nos  viure  el  patinatge  amb  tantes  emocions.

I per acabar, recordar a la junta, des de Maria Cinta 

Estorach amb els seus inicis com a entitat ns al dia 

d'avui, per mantenir viva la ama del patinatge, per 

formar patinadors/es però sobretot per formar a grans 

persones. També al grup d'attrezzo, pares, mares, en 

denitiva  a  tota  la  família  del  Club  Patí  l'Aldea.

Moltes  felicitats  Club  Patí  l'Aldea.



GUÀRDIA MUNICIPAL L'ALDEA
619 780 325-977 450 012 ext.1
(Ubicació al carrer Pau Casals, 174-B, darrera
Ajuntament)
 
EMERGÈNCIES
112
 
MOSSOS D'ESQUADRA
977 923 120
 
GUÀRDIA CIVIL AMPOSTA
977 100 051
 
CAP L'ALDEA
977 451 239
 
SOREA 
977 451 239
(dimarts i dijous de 10:00 a 13:00h,
al primer pis de l'ajuntament)

SOREA (ATENCIÓ COMERCIAL)
902 250 070 tots els dies
 
SOREA (AVARIES) : 900 304 070 tots els dies
 
AJUNTAMENT DE L'ALDEA
977 450 012
 
CASAL JOVE /BIBLIOTECA
977 451 961
 
CORREUS L'ALDEA
977 451 623
 
BOMBERS AMPOSTA
977 703 678 // 977 705 058
 
ANTENA ALDAIA
977450 466
 
RENFE
902 240 202
 
AMBULÀNCIA L'ALDEA
061
 
DNI TORTOSA
902 247 364

FARMÀCIES DE GUARDIA

SUBVENCIONS 



www.infoaldaia.info

www.laldea.cat
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