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1r trimestre 2021

Inversió de Jabil al 
polígon Catalunya Sud

Jabil anuncia una inversió
global en solucions d’envasat
de paper de 12 milions d’Euros
a l’Aldea (pàg. 8)

Obres de sectorització
d’aigua

Obres molt importants a la
població: la millora de la
xarxa d’aigua, la qual
permetrà un estalvi d’aigua
considerable i una millora
amb el servei. (pàg. 3)

Millores instal·lacions 
esportives

L’ajuntament ha realitzat
una sèrie de tasques per
millorar equipaments
esportius. (pàg. 24)
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Imatge i Promoció de Poble
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FINALITZEN LES OBRES DE SECTORITZACIÓ 

D’AIGUA A L’ALDEA

Al segon semestre de 2020 començava una de les obres importants a la

població, la millora de la xarxa d’aigua, la qual permetrà un estalvi d’aigua

considerable i una millora amb el servei.

Durant aquest any 2021, està previst començar a canviar més de 200 m de

tub de fibrociment per tub de polietilè a l’Av. Catalunya.



MANTENIMENT DE CARRERS, CAMINS DE REG 

ASFÀLTIC I SENYALITZACIÓ

Imatge i Promoció de Poble
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PISTA DE SKATEPARK

L’Ajuntament posarà a disposició dels més joves i petits de la població,

una pista de skatepark.

L’Alcalde ha enviat un missatge als més petits per comunicar-los la

propera construcció d’aquest espai, tan sol·licitat per ells directament a

l’alcaldia.
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PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE CARRIL BICI 

I VIA VERDA

L’Aldea vol ser poble referent amb xarxes de carrils bici i vies verdes amb

9600 metres lineals de trams propis i 7614 metres lineals de trams

compartits.

Aquest Pla, pretén connectar en diferents punts de vies verdes, com ara la

via verda del Carrilet en direcció a Deltebre o la via verda en direcció als

Lligallos, Camarles i l’Ampolla, seguint el traçat de l’antiga via de tren.

S’han detallat les actuacions ja realitzades, les que estan en execució i les

que entraran en servei a mig termini i les accions pensades per a posar en

servei en un futur.

Amb la xarxa de carrils bici a més de potenciar el cicloturisme i turisme

familiar els visitants tindran un atractiu afegit per visitar i poder descobrir

el Delta de l’Ebre, partint de l’Aldea.



NOVES ILLES DE CONTENIDORS ALS 

POLÍGONS

Imatge i Promoció de Poble
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Després de realitzar un estudi previ de necessitats i d'anàlisis de

recuperació de residus, l'ajuntament de l'Aldea, ha procedit a retirar tots

els contenidors de fracció resta i posar illes de contenidors amb totes les

fraccions, als Polígons. L’estudi continuarà a les Ravals i Disseminats.

També, fruit de la gestió de govern, s’han deixat de pagar dos

contenidors de Camarles que es pagaven des de fa anys enrere.

L’alcalde va fer la reclamació i, finalment, a banda de deixar-los de

pagar, hem recuperat 3.198,05 pagats indegudament.

L’empresa nord-americana té la voluntat d’invertir 12 milions d’Euros en

solucions d’envasat de paper a l’Aldea.

L’Alcalde de l’Aldea Xavier Royo comenta: “L’empresa Jabil construirà

una planta al polígon Catalunya Sud, al terme municipal de l’Aldea,

d’envasos de paper amb una inversió de 20 milions d’Euros . Des de

l’Ajuntament agraïm aquesta inversió que realitzarà Jabil , ja que és una

gran notícia per al territori. Des de l’Ajuntament continuarem treballant

per fer créixer els nostres polígons.

INVERSIÓ DE JABIL AL POLÍGON CATALUNYA SUD
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INICI OBRES AVINGUDA CATALUNYA

La primera fase compresa entre l’Ajuntament i el Barranc dels Pixadors i

comportarà una remodelació integral de tota aquesta zona, amb voreres

amples, carril bici, arbres, nou enllumenat, punt de carrega elèctrica per

a cotxes i on estaran tots els serveis soterrats.

Les obres començaran el proper 20 d’abril, tot i que es començarà a

senyalitzar el 12 d’abril.



Des de la Regidoria de Seguretat de l'ajuntament de l'Aldea es van obrir

les inscripcions per formar part de l'Associació de Voluntaris de Protecció

Civil de l'Aldea.

Les tasques d'aquesta associació seran la vigilància i control d’actes

públics, col·laboració en situacions d’emergència a la població i treballar

amb l'àmbit de la Protecció Civil, sempre amb la supervisió del cos de

Guàrdies Municipal.

AVPC DE L’ALDEA

Seguretat
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Foment a les persones

USUARIS:

Persones majors de 65 anys empadronades al municipi. Tindran

preferència els que tinguin:

− Grau de dependència reconegut

− Grau de discapacitat reconeguda (mínim 33%)

− Persones que visquin soles o en parella i no disposin de vehicle

propi.

ÀMBIT GEOGRÀFIC

El servei de transport social inclou el desplaçament, dins del terme

municipal de l’Aldea, a:

− Realització de tràmits a l’Ajuntament de L’Aldea

− Visites:

▪ Serveis socials

▪ Centre d’Atenció Primària
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En data a 15 de gener de 2021 es van aprovar les regles de

funcionament del servei de transport social, comptant amb una ajuda

econòmica de la Fundació “La Caixa”.

L’Ajuntament de l’Aldea té la voluntat de garantir l’autonomia i facilitar

el desplaçament de les persones majors de 65 anys, al centre de la

població, on s’ubiquen el Centre d’Atenció Primària i els Serveis

Socials de la localitat, així com també el propi Ajuntament.

Amb aquest servei de transport social es pretén donar cobertura de les

necessitats bàsiques en matèria d’assistència sanitària i social.

Per a més informació, podeu consultar el document adjunt on s’explica

detalladament com sol·licitar aquest servei.

L’1 DE FEBRER ENTRA EN FUNCIONAMENT 

EL SERVEI DE TRANSPORT SOCIAL A 

L’ALDEA 



DIES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

El servei de transport social es durà a terme els dies laborables.

COM SOL·LICITAR EL SERVEI

Mitjançant una trucada telefònica a l’Ajuntament, amb un mínim de 24

hores d’antelació, indicant:

− Nom i cognoms

− Direcció

− Telèfon de contacte

− Lloc de desplaçament

QUI PRESTARÀ EL SERVEI?

El servei de transport social Creu Roja.

QUANTES VEGADES PUC FER ÚS D’AQUEST SERVEI?

Tant Creu Roja com el propi Ajuntament faran el control específic de la

utilització del servei per cada usuari o usuària, es podrà limitar l’ús en

aquells casos en que aquest sigui desproporcionat.

QUI S’ENCARREGARÀ DE SUPERVISAR EL SEU FUNCIONAMENT?

La Regidora de Foment a les Persones, a qui s’haurà d’informar per part

dels treballadors municipals oportuns del seu funcionament cada 15 dies o

en casos d’urgència i necessitat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els usuaris i usuàries hauran de signar un document pel qual acceptin que

les seves dades personals puguin ser utilitzades per l’Ajuntament de

L’Aldea amb la finalitat de donar un millor servei.

SERVEI DE TRANSPORT SOCIAL

Foment a les persones
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PRIMER ALDEÀ DE L’ANY

Ibai Buera Fonollosa, va ser el 1r aldeà de l’any, va nàixer el 5 de gener

de 2021.

Enhorabona als pares Domi i Jèssica i a tota la seua família!



La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Aldea i en motiu del dia

Internacional de les Dones, va preparar, amb la col·laboració de Mar

Vivas, uns vídeos informatius de 9 dones que han deixat petjada a la

societat per les seues gestes històriques dins dels seus respectius

camps. Activistes, científiques, esportistes, totes elles ens han de fer

reflexionar sobre les greus discriminacions que a dia d’avui encara

s’exerceixen sobre les dones aquesta societat actual. La Biblioteca

Torres de l’Aldea, conjuntament amb el club de lectura, també van fer un

vídeo.

Els vídeos es van llançar diàriament per les xarxes fins dilluns 8 de

març, que va tenir lloc la lectura del manifest a càrrec de la Tinent

Alcalde Irene Negre i la regidora d’Igualtat Berta Royo en format vídeo.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Igualtat

14



VISITA GUIADA DE LA TORRE DE GUAITA ALS 

ALUMNES DE L’ESCOLA 21 D’ABRIL
Els alumnes de 3r de l’escola 21 d’Abril van visitar la Torre de guaita de

l’Ermita de l’Aldea. Des de l'Ajuntament de l'Aldea, fem incís en aquestes

visites guiades, ja que són una bona eina per donar a conèixer als més

petits, tant el patrimoni com la història del nostre poble.
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Acció Educativa

SORTIDA DELS ALUMNES DE 5è
El dilluns 22 de març els alumnes de 5è de l’escola 21 d’Abril, van

realitzar una sortida en bicicleta per la nostra població. Concretament el

búnquer del Mas de Bernis i la coetera de Ravals van ser els indrets

visitats.



LES CLASSES DEL Mª G. CABANES VISITEN 

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Els dies 22 i 23 de març, les classes A i B del cicle mitjà de l’escola Mª G.

Cabanes, van visitar la biblioteca municipal torres de l’Aldea, on van

gaudir de l’espai, dels llibres i d’una activitat de lectura en veu alta, també

van aprofitar per fer-se el carnet de biblioteca, així poden accedir al

préstec de tots els llibres i DVD’s. Esperem poder realitzar més visites

guiades i altres activitats, sempre que les mesures sanitàries ens ho

permetin.

Acció Educativa
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ESPLAI DE PASQUA



Ciutadania
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Des de l'Ajuntament de l'Aldea vam recollir al·legacions per presentar

contra el Pla de Protecció del Delta, el qual pretén que una gran part

del Delta, quedi inundada per la Mar, afectant costes, zones naturals,

sectors productius i edificacions. La situació comença a ser preocupant,

si el Delta va desapareixent, els seus habitants i la seua fauna serem

els primers perjudicats. Pel territori , pel Delta, pel nostre futur i dels

nostres fills!

L’única inundació que val per al nostre Delta, és el document

d’al·legacions per lluitar contra aquest mal anomenat Pla de Protecció

del Delta!

El dia 20 de març el Govern es va desplaçar per fer recollida al poble

d’al·legacions, al matí a la zona de la rotonda de la Ctra. Tortosa i a la

tarda a la Plaça Doctor Maimó.

RECOLLIDA D’AL·LEGACIONS AL PLA DE 

PROTECCIÓ DEL DELTA DEL MINISTERIO



Ciutadania
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RELACIÓ DE PREMIATS CONCURS FOTOGRAFIA 

INDICADORS DEL POBLE 

1r premi: Imma Pujol 2n premi: Mònica Fosh

3r premi: Eduard Ventura 4t premi: Anna León

5è premi: Tere Franch



Acció Cultural
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ANTENA ALDAIA!

Una les novetats més destacables d’Antena Aldaia va començar al

desembre de 2020 on l’emissora municipal que porta ja 29 anys al servei

a la població, va entrar novament a La Xarxa de comunicació local.

Amb aquesta incorporació la ràdio emet els butlletins informatius de 4

minuts a les 7,9,11,13,15,17,19 i 21.00 h , i els caps de setmana a les

13.00 h. També incorpora dos programes nous de la Xarxa, els dissabtes

i diumenges, un dedicat al món de la cuina: Fogons i Davantals, i l’altre

dedicat als més menuts de casa: l’Hora del conte.

Els nostres estimats jubilats també tenen el seu espai: Lo ball dels

jubilats, els diumenges a les 16.00 h amb una selecció musical de ball,

perquè puguin fer els ballets casa, fins que la pandèmia els deixi fer el

seu ball a la llar de jubilats.

Els joves també veuen ampliada la seua oferta els dijous i diumenges,

amb la incorporació del Dj planer Jordi Caballé, amb el seu radioshow,

It’s Time to Future Pop.

Així que a partir del 14 de gener ja va començar amb els nous programes

que entren en emissió des d’Antena Aldaia.

Des de la regidoria d’Afers Interns i Institucionals, Irene Negre:

“Després de treballar de la mà amb el director de la ràdio, Seto

Gallego, hem aconseguit modernitzar l'emissora, hem fet i anirem

fent inversions per tal de gaudir d'una emissora en totes les

novetats tecnològiques. Així com també, hem treballat l'entrada a la

Xarxa de Comunicació Local, fent que puguem gaudir d'un ampli

ventall de programes per a tots els sectors. Des de la regidoria i

l'Ajuntament agraïm intensament el treball de tots els col·laboradors

de la ràdio, que ens han portat i ens continuaran portant, un assortit

de programes per a tot el poble. Ara però, cal anar més enllà i de la

seva mà, fer créixer la nostra emissora. Situem Antena Aldaia al

centre de la comunicació."



PREMIS CAMPANYA FEM POBLE VIU L’ALDEA

La Regidoria de Comerç i turisme, impulsà una campanya de Nadal

promocionada per l’Ajuntament de 1.000 € amb premis, per recolzar i

ajudar al comerç Local. La campanya de Fem Poble Viu l’Aldea va tenir

molta participació.

Acció Comercial
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Política Municipal
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L’Aldea, la nostra estimada Aldea. Plena de joia i de

color comença a despuntar i a brillar.

Estem de bona nova, el poble avança i capta grans

inversions. Aquestes són cabdals per millorar el nostre

teixit econòmic i productiu i de retruc donar feina als

nostres veïns i veïnes, als nostres comerciants, als

nostres restauradors... una empenta de prosperitat

que promou sinergies entre tots els sectors.

Continuarem treballant per fer de l’Aldea un poble millor i que tots ens sentim

orgullosos.

Gràcies un cop més per l’oportunitat i la confiança que ens heu donat al nostre grup

per realitat un projecte de poble i traçar un futur pròsper i esperançador.

GRUP MUNICIPAL JUNTS PER L’ALDEA

GRUP MUNICIPAL ENDAVANT L’ALDEA

21 D’ABRIL, SEGUIM FENT POBLE

El 21 d’Abril de 1983, l’Aldea va esdevenir un

poble independent. L’esforç de molta gent per a

que el poble pogués governar-se per ell mateix

va tindre el seu fruit.

Des de llavors, moltes persones han treballat

per a millorar el poble i dotar-lo d’allò que li feia

falta. Es va començar amb una taula de tres potes, i el treball de les veïnes i veïns

en el seu paper d’alcaldes, regidors i regidores, ens ha portat al dia d’avui: Un

poble amb aigua potable, clavegueram, carrers urbanitzats, escoles, un centre

mèdic, biblioteca, piscina, llar de jubilats, poliesportiu, zones verdes...

S’ha fet molta feina durant aquests 38 anys, i encara en queda per fer, però no

oblidem d’on venim, d’una taula de tres potes, l’esforç de cada persona que ha

participat en la gestió del poble compta. GRÀCIES A TOTS I TOTES!



Turisme
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ÀREA D’AUTOCARAVANES I VEHICLES 

CÀMPER 

L’Ajuntament de l’Aldea ha posat en servei una àrea d’autocaravanes i

vehicles càmper per estar operativa a Setmana Santa. L’ àrea disposa

de 12 places, servei d’aigua, servei d’abocament d’aigües grises i

negres, enllumenat, a part es troba ubicada al mateix costat del Parc de

la Via, darrera el punt d’informació turística, tocant al nucli urbà i

pròxima als comerços, a la xarxa de carril bici i vies verdes, amb un

accés directe al Camí de L’Ermita, una de les vies d’accés al Delta.



MILLORES A LES PISTES DE TENNIS MUNICIPALS

Acció Esportiva
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S'han dut a terme les tasques de millora a les pistes de tennis

municipals. Les millores han consistit en: l'adequació del paviment, pintar

les parets i aplicar pintura esportiva al terra de la pista. També s'ha iniciat

la substitució progressiva de la il·luminació existent per lluminàries LED

de nova generació.

Josep Franch regidor d’Acció Esportiva: ” Amb aquest tipus d'obres

pretenem millorar i modernitzar progressivament tots els

equipaments esportius municipals.



Acció Esportiva

Núria Gas ha anunciat la seva retirada definitiva com a patinadora, però

continuarà transmetent els seus coneixements, ja que realitza tasques

d’entrenadora al club.
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NÚRIA GAS DEIXA LA COMPETICIÓ

El grup de xou petit del CP l’Aldea es va coronar el 27 de març a Olot al

campionat de Catalunya de xous petits.

Les aldeanes s'han imposat al CPA Tona i el Xou petit Matadepera,

segon i tercer respectivament, amb una puntuació molt ajustada. L’equip

entrenat per Manel Villarroya, que l’any passat s’havia quedat fora del

podi al Pavelló Barris Nord de Lleida, ha guanyat el títol pel sistema de

desempat White.

MEDALLA D’OR PER AL GRUP XOU!



CARNAVAL COTOBARRACA

Festes

26

Premi P0 - Neus Gómez Premi P1 – Berta Salvadó Premi P2 - Amaya

Premi P3 - Marc Baiges Premi P4 - Pau Chortó i Amics Premi 2n - Pep Paga

Premi 3r - Claudia Berenguer Premi 4t - Àlex Torta Premi 6è - Judith Torta

Premi Comparsa - Menú per emportar by Kelly’s Individual Infantil - Biel Serán Individual Adult – Marc Bertran

Bombolla Familiar - Belén Godina



TELÈFONS D’INTERÈS

Informació d’interès

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 

GUÀRDIA MUNICIPAL L'ALDEA 

619 780 325 - 977 450 012 ext.1

C/ Pau Casals, 174-B

EMERGÈNCIES 112 

MOSSOS D'ESQUADRA

977 923 120

GUÀRDIA CIVIL AMPOSTA 

977 100 051 

CAP L'ALDEA 

977 451 213

AMBULÀNCIA L'ALDEA 061
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GEOLOCALITZACIÓ
QUÈ HEU DE FER PER ACTIVAR LA GEOLOCALITZACIÓ EN CAS 

D’EMERGÈNCIA?

Trucar a la guàrdia municipal, al telèfon         619 780 325

En cas de no poder contactar, trucar al 112

Identificar-vos amb el número o nom de la masia que consta a la placa 

(dades de sota)

NÚM.: 1443 NOM: MAS DE MERCEDES LA VERA                                                                           

SOREA 

977 451 239 

dimarts i dijous de 10:00 a 13:00h

934 953 540 / 900 405 070 

Concertar cita prèvia 

atenció presencial.

SOREA (ATENCIÓ COMERCIAL)  

902 250 070 tots els dies

SOREA 24H (AVARIES)

900 304 070

DNI 11811

Farmàcia Gimeno – l’Aldea

Farmàcia Jiménez – l’Aldea 

Farmàcia López – l’Ampolla

Farmàcia el Port – l’Ampolla

Farmàcia Fortuño – Camarles

Farmàcia Molina - Camarles

FARMÀCIES DE GUÀRDIA



www.laldea.cat

www.infoaldaia.info


