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INFOALDAIA 

Cursa per acomiadar l'any 

Un any més, com ja és una tradició, el 22 de desembre tenia lloc la 

9a Cursa a l'Aldea. Des de la Masia Pla dels Catalans, sortien uns 

130 atletes de diferents municipis que participaven en alguna de les 

4 modalitats. 

El regidor Josep Franch valora molt positivament aquesta edició, 

consolidada al calendari anual de les curses, un acte què deixa 

veure indrets naturals de la nostra població, i dóna les gràcies a tots 

els voluntaris/es que un any més han fet possible aquesta cursa. 

Podeu veure el reportatge de les fotos al facebook d'infoaldaia a 

l'àlbum de la cursa. 

Premis Esportius Baix Ebre 2019

L'alcalde, Xavi Royo i el Regidor d'Acció Es

portiva Josep Franch, van assistir a l'entrega de 

premis esportius del Baix Ebre d'aquest any, 

per donar suport a tots els nostres esportistes, 

demostrant l'alt nivell esportiu que tenim com a 

poble. 
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TELEFONS 
D'INTERÈS 

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 

AJUNTAMENT DE L'ALDEA 
977 450 012 

CASAL JOVE /BIBLIOTECA 
977 451 961 

CORREUS L'ALDEA 
977 451 623 

SOREA 
977 451 239 
(dimarts i dijous de 10:00 a 13:00h, 
planta baixa Ajuntament) 

SOREA (ATENCIÓ COMERCIAL) 
902 250 070 tots els dies 

SOREA (AVARIES) 
900 304 070 tots els dies 

BOMBERS AMPOSTA 
977 703 678 fi 977 705 058 

ANTENA ALDAIA 
977 450 466 

RENFE 
902 240 202 

AMBULÀNCIA L'ALDEA 
061 

DNI TORTOSA 
902 247 364 
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PROCÉS PARTICIPATIU 
Sobre el servei de CORREOS 

Al principi de legislatura van ser moltes les 

persones que es van dirigir al Govern per tal 

de fer palès el seu malestar amb el servei de 

Correus, sobretot als disseminats. Fruit 

d'aquestes queixes vam tenir una reunió 

amb els responsables de Correos de la 

zona i també de la Província de Tarragona 

per traslladar aquest malestar. 

Vam acordar que en uns mesos els 

donaríem retorn de la possible millora en el 

servei o no, i per a això ens cal saber 

l'opinió de tots i cadascun dels que 

gaudiu d'aquest servei. 

Us podeu dirigir a les oficines de l'Ajun

tament per tal de fer arribar les vostres 

queixes durant tot el mes de gener, per 

tal de fer-les arribar, si n'hi ha, als 

responsables de correus." 
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