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Àrea d’autocaravanes
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Subvenció 500.000€!
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subvenció de 500.000€ per
al Barranc dels Pixadors.
(pàg. 8)



Sumari

Imatge i promoció del poble 3

Acció Cultural 12

Espais Verds 20

Ciutadania 22

Foment a les Persones 27

Igualtat 28

Acció Educativa 29

Seguretat 33

Tradicions 34

Turisme 35

Afers Interns i Institucionals 37

Acció Esportiva 38

Festes 40

Política Municipal 44

Salut
45

Informació d’Interès 46
2



Imatge i Promoció de Poble

3

REHABILITACIÓ DE FERMS

S’han acabat d’arranjar els carrers i camins danyats pel temporal Glòria.

Amb l'arranjament del Carrer Ventureta, l'Ajuntament dona per finalitzada

l'arranjament dels carrers i camins danyats pel temporal Glòria del gener

del 2020, que, amb un cost total de 89.184,87€, ha comptat amb una

subvenció de 50.000 € per part de la Diputació de Tarragona.

A part del c/ Ventureta, s'han arranjat els camins següents camins:

Travesser de Benixarop, Hilario, Granges d'Albesa, Rodríguez,

Burjassénia i Sèquia Mare.

També fruit de la negociació de l’Ajuntament amb el promotors vam

aconseguir asfaltar el C Clavell – C Prats i en una segona intervenció es

millorà l’enllumenat.
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Des de la Regidoria d’Acció Urbana i Rural s’han executat dos camins

que estaven molt deteriorats i que necessitaven una actuació de millora

urgent.

Mitjançant una subvenció de la Diputació de Tarragona s’ha arranjat el

camí del Lligallo de Vidre i el camí de les Escoles de l’Hostal. Dos camins

d’una longitud de més d’un kilòmetre, ens els quals s’ha procedit a la

neteja lateral de la vegetació i la posterior tirada de sorres i compactació.

Finalitzant amb un doble tractament de reg asfàltic.

REHABILITACIÓ DE FERMS
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Fruit d’un conveni entre l’Ajuntament  i INCASÒL s’està millorant la xarxa 

de clavegueram al nucli  urbà de l’Aldea

Amb la millora de la xarxa de clavegueram es va construir un

desdoblament de la canonada per tal d’evitar futurs augments de cabal

provinents de les aigües residuals dels Polígons, les quals puguin

provocar un col·lapse a les canonades del tram urbà. L’actuació va

consistir en instal·lar 250m de canonada Ø de 315 de tub de polietilè i 6

pous de registre.

El cost de l’obra de millora de la xarxa de clavegueram de la nostra

població tindrà un cost de 55.750,81 € aportats íntegrament per

l’INCASÒL.

MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
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L’ALDEA, FUTUR EMPRESARIAL!

L’empresa de 64.000 m/2 , crearà fins a 200 llocs de treball en un futur.

Amb aquesta planta l’empresa Florette comptarà amb 7 centres

productius a tota Espanya.

L’empresa nord-americana té la

voluntat d’invertir 12 milions

d’euros en solucions d’envasat

de paper a l’Aldea. La nova

automatització i maquinària

augmentaran la capacitat

d’embalatge per als mercats nord-

americans i europeus.

Florette a ple rendiment!

Jabil, nova inversió!

Aquesta expansió crearà la primera tecnologia a escala basada en

paper del mercat, ja que Jabil ofereix les innovadores capacitats de

modelat de pasta Ecològic a noves geografies i permet la producció de

centenars de milions de nous paquets de paper

La planta del polígon Catalunya

Sud entre l’Aldea i Tortosa ja està

a ple rendiment, i produint les

bosses d’amanida, amb una

plantilla inicial de 75 treballadors i

una inversió de 13 milions

d’euros.
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L’ALDEA, FUTUR EMPRESARIAL!

L’Aldea podrà disposar de fins a 500 embarcacions d’esbarjo al costat

mateix de l’embarcador del riu Ebre i del Pont Penjant. Marina Seca

Exprés és un sistema en el qual els usuaris podran emmagatzemar i

disposar de la seua embarcació dins al riu em molt pocs minuts.

Xavier Royo Alcalde de l’Aldea: “ Quan vam veure les possibilitats

del projecte ens vam posar a treballar de seguida, però vam

demanar a l’empresa concessionària una sèries de coses per

adaptar una zona de passeig i un carril bici per està la Marina Seca

connectada a peu amb Amposta, i que en un futur pugui ser un parc

fluvial”.

La neteja de la zona que deixa el pont penjant visualment al descobert, i

el niu de metralladores de l’any 1938 que també vas ser descobert el

passat 30 de juliol farà de la zona un atractiu turístic en un futur

immediat.

L’Aldea podrà disposar de fins a 500 embarcacions d’esbarjo al costat

mateix de l’embarcador del riu Ebre i del Pont Penjant .

Marina Seca!
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L'Agència Catalana de L'Aigua ha concedit a l'Ajuntament de L'Aldea una

subvenció de 500.000 € per a disminuir la inundabilitat del barranc dels

Pixadors al seu pas pel nucli urbà.

L'actuació consistirà en la substitució de l'actual pont de l'av. Catalunya i

un rebaix de la llera del barranc en aquella mateixa zona, fet que

comportarà un millor pas de l'aigua i pràcticament sense cap mena de

retenció, evitant els perills de desbordament en èpoques de fortes

pluges.

Actualment les àrees de l'Aldea, més pròximes del barranc, es troben

enclavades dintre del mapa d'inundabilitat de la Confederació

Hidrogràfica de l'Ebre, fet que comporta impediments legals per a poder

edificar habitatges i en aquesta primera actuació disminuirà

considerablement aquesta gran àrea d'inundabilitat dintre de la població.

En una segona fase, s'haurà d'afrontar la construcció de bases de

laminacions, aigües amunt, que solucionarà pràcticament de manera

definitiva, molts de problemes d'inundabilitat a molts d'indrets de la

població.

500.000 € PER AL BARRANC DELS PIXADORS
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El passat 26 de juny, va ser la inauguració oficial del passeig de la via,

amb la rebuda d’autoritats i familiars a l’Ajuntament i la signatura al llibre

d’Honor d’un representant de cada família, tot seguit la tallada de la cinta

inaugural al Passeig de la Via, zona Lligallo Carvallo, amb el parlament

del representant dels familiars a càrrec de Rober Gas, professor

d’història. A continuació van fer el descobriment del panell descriptiu per

part dels familiars dels antics treballadors de Renfe, i acabant l’acte amb

el parlament de l’Alcalde Xavier Royo i concert de l’Associació Musical

Verge del Prats.

ACTE D’INAUGURACIÓ DEL PASSEIG DE LA VIA
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S’INICIEN LES OBRES DE L’AV. CATALUNYA
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CARRIL BICI 



LA BIBLIOTECA ESPAI DE CULTURA 

RESPONSABLE

Acció Cultural
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Aquest distintiu té com a objectiu donar seguretat al públic i prestigi als

espais i equipaments culturals. És un element important que mostra la

implicació del sector cultural amb els principis bàsics de la nostra societat

com la salut, la inclusió, la pluralitat, el respecte o la llibertat.

Aquest remarca el compromís assolit per part de l'Ajuntament per

prevaldre el caràcter essencial que té la cultura en la societat i assolir un

alt nivell d'excel·lència. Així doncs, la cultura en aquest equipament té el

compromís de preservar la salut i vetllar per una cultura inclusiva,

sostenible i accessible.

Amb aquest reconeixement la Biblioteca Torres de l’Aldea compleix amb

les condicions exigides en el Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre.



ACTIVITATS BIBLIOTECA TORRES DE L’ALDEA

Acció Cultural
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Durant aquests mesos s’han realitzat un seguit d’activitats, sempre amb

les mesures de seguretat segons el protocol de sanitat per la covid19.

Activitats de tota classe, des d’un Sant Jordi diferent fins al club de

lectura amb la presència dels autors Rafel Duran, l’Elena Solé, Baltasar

Casanova.

Amb la Campanya “Canvia el xip, recicla’t” a les biblioteques a través

d’un seguit de tallers, per als més petits fins als més grans es va

descobrir la importància de reciclar i llençar correctament els aparells

elèctrics i electrònics. Si canviem el xip, cuidem el nostre planeta!.

També hem iniciat el nou curs del club de lectura amb la companyia de la

polifacètica Coia Valls, autora del llibre els camins de la llum, entre altres,

la novel.la sobre Louis Braile, l’humil heroi que va desafiar la ceguera.

Una tertúlia amb bona companyia dinamitzada per la Pilar Cabrera i amb

la col·laboració del Departament de Cultura.

Continuem, com sempre, amb presentacions de llibres, visites escolars i

altres activitats.
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ENTREGA DE PREMIS 

XV CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL

Premi Narrativa

1er Premi a l’obra “Per unes mans fines” 

Autora: Núria Oliva Barceló, Barcelona 

Pintura premi general

1er Premi a l’obra “Mirada a l’Ebre” 

Autor Joaquim V. Fatsini Piñol, de Deltebre.

Premi pintura general local

1er Premi a l’obra “En un racó del món” 

Autora: Rosa Faiges Gàzques, l’Aldea

Premi Pintura Categoria Jove

1er premi, a l’obra “ l’entrada de 

l’Aldea.”

Autor Jordi Vilas Urbutyte, l’Aldea

Premi Fotografia

1er premi, a l’obra, “Me’n vaig al cole”, 

Autor: Abel Borràs Garcia,l’Ametlla de 

Mar



L’SCRUA DECLARADA BÉ CULTURAL 

D’INTERÈS LOCAL  (BCIL)

Acció Cultural
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L’SCRUA , una de les entitats més antigues del poble, que data de l’any

1923 , el passat mes de juny va ser declarada com a BCIL ( Bé Cultural

d’Interès Local ).

La Tinent Alcalde Irene Negre va proposar que l’edifici de l’SCRUA fos

declarat BCIL, perquè: “És un lloc on han nascut moltes coses del poble,

moltes reunions, moltes trobades familiars, festes de germanor, i era un

punt molt important a donar-li el valor que realment es mereix tan a nivell

cultural com històric”.

Finalment el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar, que l’edifici de

l’SCRUA sigui reconegut com a BCIL.
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Des de la Regidoria d’Acció Educativa i Acció Cultural, Irene Negre

comenta que: “És un honor, com a regidora d'Acció Educativa i d'Acció

Cultural, anunciar-vos que finalment podem donar el tret de sortida a

l'escola de música municipal.

Després de molt temps de feina i inversió per adquirir instruments i

adequar l'espai, i gràcies a la col·laboració de l' Associació Musical Verge

dels Prats, impulsors d'aquest projecte, el dia 13 de setembre obrirem

portes al primer curs oficial.

Aquest projecte no hagués estat una realitat sense la implicació de

l’associació i de l’Ajuntament. Animo als aldeans i aldeanes i a la gent de

les Terres de l’Ebre que facin la inscripció a la nostra escola que disposa

de grans professionals. Per grans i petits, mai és tard per aprendre!”

L’ESCOLA DE MÚSICA, UN SOMNI FET 

REALITAT
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ACTE INSTITUCIONAL 11 DE SETEMBRE
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Les excavacions arqueològiques al costat de la Torre de l'Ermita, que ja

van donar el seu fruit al juny del 2019, han estat posant llum a noves

troballes aquest 2021.

L’equip d’arqueòlegs està dirigit pel Josep M. Vila i Marina Mateu, de la

UAB; Antoni Virgili, professor d’història Medieval a la mateixa UAB,

investigador principal del Projecte. En comptes d'una excavació en

extensió fan una sèrie de sondejos en el jaciment, a l'espera de trobar els

nivells islàmics.

Algunes troballes, com un penjoll ornamental, pendent d'estudi per

determinar la seua època, trossos de ceràmica dels segles XI o XII i

d'altres materials trobats a molta profunditat, fan que cada dia surtin més

coses a la llum a l’Ermita. Amb aquest projecte finalitzaran les

excavacions realitzades a l’Ermita que van començar al 2019. A la

recerca arqueològica s'hi haurà d'afegir l'estudi de les fonts documentals

procedents, sobretot, de l'Arxiu de la Catedral de Tortosa.

NOVES EXCAVACIONS ARQUEOLÈGIQUES AL 

JACIMENT DE L’ERMITA DE L’ALDEA
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Durant la realització de les obres de construcció de la Marina Seca a

l’embarcador de l’Aldea hem trobat un dels nius de metralladora de la

línia de defensa del Front de l’Ebre del bàndol Republicà de la Guerra

Civil.

El front republicà que va contenir el bàndol dels revoltats va construir a

l’abril de 1938 la línia defensiva dels atacs del front franquista, que es

preveu que estava formada per aproximadament 50 nius de

metralladora.

UN NIU DE METRALLADORS DE L’ANY 1938 

SURT A LA LLUM
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OBERTURA DE LA PISTA D’SKATEPARK

El passat 19 de juny es va inaugurar

l’skatepark de l’Aldea, un espai on les

xiquetes i xiquets poden gaudir amb

els seus patins.
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ÀREA D’AUTOCARAVANES

L’Ajuntament de l’Aldea va posar 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.
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COL.LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ 

L’ALDEA PROJECTE GAT

S’ha signat un contracte de serveis amb l’Associació l’Aldea Projecte

Gat per tindre cura de les colònies de gats ferals del nostre municipi, a

més de fer-se càrrec dels gats abandonats al poble per posterior

buscar-los una casa d’acollida o una adopció.

Des de l’ajuntament de l’Aldea volem agrair al veí de l’Aldea, el Sr.

Guillermo que ha deixat un terreny per poder acollir els gats en

quarantena, ferits o abandonats.

Si algú li agraden els animals i vol col·laborar amb l’Aldea Projecte Gat

ajudant com a voluntari/a o en la donació de menjar, gàbies, etc. ho pot

fer dirigint-se a la mateixa Associació, trucant al telèfon 660 877 540 o al

correu electrònic: laldeaprojectegat@gmail.com .

Què haig de fer si trobo un gat al carrer?

Al nostre poble sovint tenim colònies de gats, que han de ser

controlades per raons de salubritat, reproducció incontrolada i sanitat i

benestar animal. Abans de realitzar qualsevol acció inapropiada amb els

gats, truca a la Guàrdia Municipal al telèfon 619 78 03 25.

També pots posar-te en contacte amb l’associació. És necessari que

tots/es respecteu i seguiu el protocol establert.

mailto:laldeaprojectegat@gmail.com
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L’Ajuntament va fer una crida als comerços aldeans perquè disposin

d’elements d’accessibilitat cognitiva.

La Regidoria d'Acció Educativa i Ciutadania de l'Ajuntament de l'Aldea

està treballant amb un nou projecte d’adaptació dels diversos espais del

municipi amb elements d'accessibilitat cognitiva (elements dissenyats

perquè sigui de lectura fàcil o fàcilment comprensible, amb persones

afectades d’autisme), en col·laboració amb MonTea.

Irene Negre regidora d’Acció Educativa i Ciutadania: “Aquest

projecte estarà dirigit a persones amb autisme (TEA), per poder-los

fer un món més accessible i sensibilitzar la societat. L'objectiu és

aconseguir que tots els establiments del municipi, tant públics com

privats, disposen d'un pictograma que acrediti que el comerços

disposin d’elements d'accessibilitat cognitiva. Agrair a MonTea la

seva col·laboració.”

ELEMENTS D’ACCESSIBILITAT COGNITIVA
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El cap de setmana del 24, 25 i 26 de setembre i l’1, 2 i 3 d’octubre de

2021 va tenir lloc la Ruta de Tapes de Tardor.

En aquesta edició hi van participar els següents restaurants: Restaurant

Bar Abril ,Restaurant Bar Pescador, Restaurant Pòdium, Restaurant Bar

La Vaqueria, i Pizzeria Les Xiques.

Finalment s’ha pogut tornar a donar el tret de sortida a la ruta de tapes,

que a causa de la pandèmia no es realitzava des de l’any 2019.

RUTA DE TAPES!
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Amb l’objectiu de millorar la connectivitat de totes les aldeanes i aldeans,

la fibra òptica arriba a la Raval de Leche.

Un servei més implementat a l’Aldea que farà que la connexió d’alta

velocitat sigui una realitat a la Raval de Leche. L’Ajuntament valora molt

positivament aquest nou servei, tenint en compte els problemes de

connexió a les xarxes que sempre han tingut els usuaris dels

disseminats.

FIBRA ÒPTICA A LA RAVAL DE LECHE
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Del 16 al 22 de setembre es va celebrar a Catalunya la Setmana Europea

de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i

saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport

públic o amb vehicle elèctric, i també visualitzar els canvis possibles en

l’ús de l’espai públic, la millora de la qualitat de l’aire i la reducció de la

contaminació.

Durant 3 dies es van realitzar activitats per fomentar aquesta mobilitat,

com van ser les sortides en bici en les escoles per promoure l’ús dels

carrils bici i caminada per l’entorn d’espais verds i entorns naturals del

municipi.

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
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La Fundació “la Caixa” i CaixaBank col·laboren amb l’Ajuntament de

l’Aldea per posar en marxa el servei d'acompanyament a la gent gran

Aquest servei estarà dirigit a satisfer les necessitats de ciutadans i

ciutadanes majors de 70 anys que visquin sols i que, per manca

d'autonomia personal o com a conseqüència de la situació familiar

personal no puguin dur a terme les tasques de la vida quotidiana a la

seua llar i fora d’ella amb normalitat.

El projecte de l’Ajuntament de l’Aldea farà possible que la gent gran

aldeana tingui la vida més fàcil .

SERVEI D’ACOMPANYAMENT A LA GENT 

GRAN



Amb motiu del Dia Internacional de LGTBIQ, la regidora d'Igualtat Berta

Royo, i la Tinent Alcalde Irene Negre, en companyia de l'Alcalde de

l'Aldea Xavier Royo , van realitzar la lectura del Manifest a l'ajuntament

de l'Aldea.

Igualtat

28

També es van repartir a tots els

Bars i Restaurants de l’Aldea

les mascaretes realitzades per

l’artista aldeana Made in Kolörs,

amb motiu del dia internacional

pels drets del col·lectiu LGBTI.

DIA INTERNACIONAL LGTBIQ



Acció Educativa

29

Amb aquesta obra s’ha donat solució a un problema generat, a l’escola 21

d’abril, en el seu dia per la construcció d’una sala Polivalent que no

disposava de serveis per als estudiants i feia que tinguessin que creuar tot

el pati per anar dintre al centre, generant així un problema important

d’organització.

LAVABOS SALA POLIVALENT 

ESCOLA 21 D’ABRIL
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ENTREGA DE LLIBRES PER SANT JORDI A LES 

ESCOLES 

Des de la Regidoria d’Acció Educativa i Cultural, per tal de promoure la cultura entre

els més petits i en motiu de Sant Jordi, es va fer entrega de llibres als nostres centres

docents per als més petits.

L’Alcalde i president del Consorci d’Aigües de Tarragona, Xavier Royo, va fer entrega

d’un llibre editat pel CAT a cada nen i nena de 1r a 6è a les nostres escoles. A més,

des de l’Ajuntament es va comprar un llibre per a cada classe de P3, P4, P5, així

com per a la Llar d’Infants de l’Aldea.



Acció Educativa

31

L’Ajuntament de l’Aldea s’adhereix al pacte contra la segregació

escolar del Síndic de Greuges de Catalunya.

El Pacte contra la segregació escolar és el document amb què s'arriba

a un compromís de país per combatre la segregació escolar i es

referma la voluntat de les institucions catalanes de vetllar per una

escola inclusiva i integradora, que asseguri les expectatives d'èxit de

tot l'alumnat, tenint-ne en compte la diversitat i complexitat social.

PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR 

DEL SÍNDIC DE GREUGES
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Des de la Regidoria d’Acció Educativa s’ha dut a terme la instal·lació

d’una escala de seguretat per accedir al terrat de la Llar d’infants,

substituint l’anterior la qual no complia amb la normativa.

Irene Negre regidoria d’Acció Educativa: “Aquesta petició, que em

van traslladar en entrar a govern, feia molt temps que estava sobre

la taula i no s’havia abordat la solució per poder donar la seguretat

que cal en unes instal·lacions educatives.

Malgrat que no ha pogut ésser abans, finalment hem pogut fer-ho

realitat, resolent així, els dos problemes principals de seguretat que

eren presents a la llar d’infants: el porter automàtic per tenir control

a les entrades i sortides (estiu del 2019) i l’escala que dona accés al

terrat, que abans no tenia protecció i tenia accés qualsevol. Seguim

treballant per millorar els nostres equipaments amb el consens i de

la mà de les responsables dels nostres centres.”

ESCALA DE SEGURETAT LLAR D’INFANTS
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L’ajuntament de l’Aldea ha incorporat, durant les últimes setmanes de juliol,

tres efectius al cos de la Guàrdia Municipal, entre ells el nou

sotsinspector Xavi Saragossa, provinent de la Policia Local d’Amposta i

dos nous efectius per cobrir les vacants de la Guàrdia Municipal.

A la vegada, per a la campanya de la síndria, s’ha tornat a contractar el

servei de guardes rurals per evitar els robatoris als camps del nostre

municipi.

Amb la incorporació d’aquests tres agents es donarà un millor servei a la

població, a més de millorar les condicions laborals del cos dels Guàrdies

Municipals.

REFORÇ DE LA SEGURETAT CIUTADANA



Tradicions
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El passat diumenge 19 de setembre es va celebrar la Tradicional Festa

de la Sega a la nostra població, enguany a causa de la COVID-19, la

festa va donar inici a la mateixa finca de Ravanals.

Amb l’inici de la Sega a l’arrossar de la Finca de Ravanals, a l’Ermita de

l’Aldea finalitzava amb un seguit d’activitats com és la Cantada i Ballada

de Jotes amb la Rondalla Xino Xano i el Grup de Jota de l’Aldea i la

Batuda de l’Arròs.

Es va dur a terme un homenatge als segadors i segadores que ja no

estan amb nosaltres on les emocions estaven a flor de pell. Famílies i

amics vàrem dir adeu a Mateu Bonfill, Enrique Pagà i Cintin Franch.

L’Ajuntament agraïm també, la col·laboració dels Germans Buera i la

família Tallada.

FESTA DE LA SEGA



Turisme
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LLIBRET DE BUTXACA DELS ALLOTJAMENTS, 

BARS I RESTAURADORS ALDEANS

La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de l’Aldea ha presentat una

guia als nostres visitants que els serà molt útil per poder utilitzar i trobar

allò que busquen.

El llibret el podran trobar fàcilment a la caseta de turisme de l’Aldea, en

català, castellà, francès, anglès i alemany.



Turisme
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La regidoria de Turisme de l’Ajuntament de l’Aldea ha editat un

desplegable amb les excursions, rutes en bici i xarxa completa de carril

bici que disposem a la nostra població.

El desplegable, que es podrà trobar a l’oficina de Turisme, compta amb

tota la informació de les rutes pels principals espais d’Interès de l’Aldea,

a més disposa de tota la xarxa completa de carril bici que tenim en

funcionament, juntament amb els trams que estan previstos realitzar en

breu.

Amb aquest desplegable ens permetrà circular a través de llocs

emblemàtics com la Torre de l’Ermita, el nou passeig de la Via, o el

Xoperal.

Les rutes disposen de codi QR que enllaça amb l’app wikiloc de Turisme 

, amb tota la informació necessària de la Ruta, com temps aproximat, 

km, dificultat desnivell i si és apta per poder-la fer amb bici o a peu.

EXCURSIONS I RUTES EN BICI



Afers Interns i Institucionals
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Per quart any consecutiu, l’Ajuntament de l’Aldea ha aconseguit el Segell

InfoParticipa que atorga el Grup de Recerca en Comunicació Sonora,

Estratègica i Transparència de la Universitat Autònoma de Barcelona

amb un 100% de compliment dels 52 indicadors establerts juntament

amb 39 municipis de Catalunya.

Aquest resultat es suma al Reconeixement de l’Administració Oberta de

Catalunya obtingut el passat 5 de maig, i situa l’Ajuntament de L’Aldea

entre els més transparents de Catalunya. A més tan sols 3 ajuntaments

de les Terres de l’Ebre (l’Aldea, Alcanar i Deltebre), han aconseguit

el 100 % de transparència .

Xavier Royo, Alcalde de l’Aldea: “ Satisfet per aquest

reconeixement, que juntament amb el rebut la setmana passada ,

demostra l’aposta per la transparència de L’Ajuntament”.

RECONEIXEMENT ADMIN. OBERTA 2020 RECOLLIDA DEL GUARDÓ INFOPARTICIPA

ENTRE ELS MÉS TRANSPARENTS DE 

CATALUNYA I RECONEIXEMENT ADMIN. 

OBERTA 2020



CAMPIONAT TERRITORIAL GIMNÀSTICA 

RÍTMICA

Acció Esportiva
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L’arranjament de gespa artificial, la instal·lació de seients per

acompanyants i la pavimentació de l’accés a les piscines, han sigut les

accions que s’ha dut a terme aquests mesos per una bona comoditat

cara als usuaris.

MILLORES A LES PISCINES MUNICIPALS

L’Aldeana Leire Miguel Blanch ha

aconseguit una meritòria 2a posició

a la primera jornada de gimnàstica

rítmica dels Jocs Esportius Escolars,

que organitza l'Agrupació Territorial

de Consells Esportius de les Terres

de l'Ebre.



Acció Esportiva
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L’AJUNTAMENT FA UNA APORTACIÓ ECÒNOMICA PER AJUDAR AL 

CLUB PATÍ A VIATJAR AL CAMPIONAT DEL MÓN

Roger Arasa Bronze - campionat Europa (SETEMBRE 2021)

Anouk Vizcarro - Bronze Europeu (SETEMBRE 2021)

Andrea Silva - Bronze Europeu ( SETEMBRE 2021 )

Grup Xou Petit i Grup Xou Júnior - campiones d’Europa (SET. 2021)

Grup Xou Júnior - campiones Espanya (ABRIL 2021)

Grup Xou Petit - campiones Espanya (ABRIL 2021)

Grup Xou Júnior - subcampions Catalunya  (ABRIL 2021)

CLUB PATÍ L’ALDEA, CAMPIONS!!!!



Festes Majors
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El 10 de juliol tenia lloc la Gala sorteig de les Pubilles i Hereus Majors del

2020 i el 2021 al recinte del ball, acte amb el qual es va donar l’inici als

dies de Festa Major.

Pubilles i Hereus Majors del 2020 i el 2021

Hereuet Major 2020 – Dídac Garcia Fabuel

Pubilleta Major 2020 – Aydé Royo Pujol

Hereuet Major 2021- Iago Esmel Rodríguez

Pubilleta Major 2021  - Núria Sorribes Bonfill

Hereu Major 2021  - Pau Salvadó Caballé

Pubilla Major 2021 – Anna Alifonso Pla

FESTES MAJORS
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Festes Majors
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Festes Majors
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Festes Majors



Política Municipal
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L’esport aldeà ha estat notícia a nivell

mundial gràcies al Club Patí l’Aldea. La UE

Aldeana també destaca en el fútbol base

així com el primer equip que competeix a 2a

catalana per segon any consecutiu.

L’esport, com a element clau en la societat,

aporta valors que són de gran oportunitat

per col·laborar en l’educació dels infants.

Cal destacar la importància que té, com a poble, mantenir les instal·lacions, aportar

nous recursos i mantenir el suport, així com promoure entitats, per tal que els i les

esportistes aldeans/es tinguin la major comoditat en la pràctica de la seva disciplina.

Endavant l’Aldea tenim clar que el teixit esportiu és de vital importància per mantenir

hàbits saludables al nostre poble, per això el foment de l’esport a l’Aldea és una de

les nostres principals àrees com a grup.

GRUP MUNICIPAL ENDAVANT L’ALDEA

GRUP MUNICIPAL JUNTS PER L’ALDEA

Estem finalitzant les obres del tram 1 de l'Av.

Catalunya i ens trobem que, a banda de

millorar la imatge d'una part del nucli urbà,

estem de camí d'unir urbanísticament els

dos grans nuclis de població que conformen

el poble per primera vegada, un fet històric.

Amb l’execució del tram 1 i del tram 2, que començarà en les pròximes setmanes,

les aldeanes i aldeans, tant vianants com ciclistes, podran circular amb total

seguretat entre el C Monturiol i l’Ajuntament. A més, podran gaudir d'una avinguda

dotada de mobiliari urbà i arbrat, fet que li donarà una nova imatge.

L’execució d'aquestes obres, ens permet unir la zona de l'Hostal amb el Passeig i

Parc de la Via, la Via Verda de Carvallo i la futura Via verda de l'antic traçat del

ferrocarril, un tram de 1.600m de via pública dotades de vegetació.



Salut
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RELLEUS SOLIDARIS – LLIGA CONTRA EL 

CÀNCER



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 

AMBULÀNCIA L'ALDEA 061

DNI TORTOSA 11811

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

SOREA

977 451 239 

(dimarts i dijous de 10:00 a 13:00h, Ajuntament)

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
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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                                                                           

*Us hem posat aquesta informació com a exemple de la butlleta que rebreu als vostres habitatges 

amb el vostre número de matrícula i nom d’habitatge, que haureu d’utilitzar en cas d’emergència.



Accedeix a tota la informació turística de 
l’Aldea

INFORMACIÓ

Informació d’interès
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Gimeno – l’Aldea

Farmàcia Jiménez – l’Aldea 

Farmàcia López – l’Ampolla

Farmàcia el Port – l’Ampolla

Farmàcia Fortuño – Camarles

Farmàcia Molina - Camarles



www.laldea.cat

www.infoaldaia.info


