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2n i 3r trimestre de 2022

La setzena edició de la Fira
de l’arròs i el comerç de
L’Aldea es presenta
totalment renovada i
carregada de nous actes.
(pàg. 33)

16a Fira de l’arròs i 
del comerç

Les festes majors compten
amb un gran índex de
participació en tots els actes,
entre els quals destaca el
primer Piromusical del poble
de L’Aldea.
(pàg. 48)

Festes majors

Les escoles de L’Aldea i
l’equip de govern
commemoren la diada del
21 d’Abril amb un conjunt
d’activitats a la plaça de
l’Ajuntament.
(pàg. 15)

Actes 21 d’Abril
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L’EMPRESA KRONOSPAN S’EXPANDEIX 

DINS EL TERME MUNICIPAL DE L’ALDEA

Xavier Royo, Alcalde de l’Aldea, i Javier Macicior, Director General de

Kronospan España, van anunciar que l’empresa ampliaria la seua

activitat industrial dins del terme municipal de l’Aldea.

Tant per part de l’Ajuntament com de l’equip de l’empresa Kronospan es

va treballar en tot moment per cercar una proposta interessant per a les

dues parts. Entre altres, va sortir la possibilitat d’ampliar la planta als

terrenys de l’antic abocador de l’Aldea, ja que l’adquisició d’aquests

terrenys representava la possibilitat de donar continuïtat a la planta que

s’està construint al Polígon Catalunya Sud.

Des de l’Ajuntament, la satisfacció és màxima per recuperar els terrenys

de l’antic abocador, amb els quals s’ha aconseguit una nova implantació

industrial al nostre terme municipal que generarà una important injecció

econòmica per a l’Ajuntament de l’Aldea.
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L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA DONA LLUM 

VERDA A JABIL I APROVA LA LLICÈNCIA 

D’OBRES 

La Junta de Govern de l’Ajuntament de L’Aldea, va aprovar la llicència

d’obres a Jabil per a procedir a la posada en funcionament de la planta

de fabricació d’envasos de cartró al Polígon Catalunya Sud al terme

municipal de l’Aldea. L’actuació representarà una inversió de 12 milions

d’euros i una previsió de 100 llocs de treball.

Aquesta serà la segona activitat industrial que Jabil posarà en servei

aquest any 2022 al Polígon Catalunya Sud de l’Aldea i que sumarà fins

a tres activitats industrials del mateix grup empresarial a l’Aldea.
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TROBADA A L’ALDEA PER RECLAMAR I 

MILLORAR L’ATURADA DE TRENS D’ALTA 

VELOCITAT

El passat mes d’abril, els representants de Territori del Departament de

Vicepresidència, encapçalats pel Secretari General de Territori i Mobilitat,

Isidre Gavín, juntament amb la Directora de Serveis Territorials, Lidia

Pino, representants de la Plataforma Trens Dignes es van reunir a

l’Ajuntament de l’Aldea amb l'Alcalde, Xavier Royo, i la Diputada i Primer

Tinent d'Alcalde, Irene Negre, per posar sobre la taula la reclamació de

millores del transport públic de les TTEE.

Entre d’altres, es va demanar la posada en funcionament de l'Estació

Intermodal a l'Estació del Tren de l'Aldea, l’accessibilitat i millora del barri

de Sant Ramon, la posada en servei de l'intercanviador de busos al

Polígon Catalunya Sud i les aturades dels trens d'alta velocitat a l'Aldea,

millores a efectuar pel que fa a connexions i informació de les línies de

proximitat de les línies de bus i la situació de l'enllaç ferroviari de l'Estació

de Mercaderies.

Des de la Plataforma, van posar molt d'èmfasi en reclamar i potenciar

l'estació de tren de l'Aldea.
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El darrer mes d’abril va tenir lloc a la sala de conferències del Casal de

Joves de l’Aldea la xerrada sobre l'Estudi de la Mobilitat Sostenible a

càrrec de Lídia Gonzalez de l’empresa DOYMO amb la Presentació de

l'EMUS l'Aldea 2021-2027, per participar en la redacció del document que

millorarà la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de l’Aldea a través

de les següents modalitats de transport:

• Mobilitat de Vianants

• Mobilitat en Bicicleta

• Mobilitat en Transport Públic

• Mobilitat en Vehicle Privat ( ús racional del VP)

• Gestió de la DUM/CD

• Emissions contaminants

• Seguretat Vial i sensibilització de la població.

L’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de L’Aldea va estar publicat a

l’apartat de Participació Ciutadana de la pàgina web de l’Ajuntament de

L’Aldea per tal que tota la ciutadana pogués realitzar propostes i

suggeriments per incloure’s a l’estudi.

XERRADA SOBRE L'ESTUDI DE LA MOBILITAT 

SOSTENIBLE
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El passat 9 de maig l’Ajuntament de l’Aldea va aconseguir per cinquè any

consecutiu el Segell Infoparticipa que atorga anualment 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.

Una vegada més, l’Ajuntament va liderar el rànquing dels consistoris més

transparents de Catalunya i va ser un dels tres Ajuntaments ebrencs en

aconseguir el 100% de transparència a les Terres de l’Ebre. A més, ha

estat l’únic que ha assolit per cinquena vegada consecutiva el segell

Infoparticipa.

D’altra banda, també va estar reconegut per l’Administració Oberta de

Catalunya, un any més, dins dels deu primers Ajuntaments que van

realitzar la transformació de municipis catalans d’entre 1001 a 5000

habitants.

Aquests reconeixements s’atorguen anualment per posar en valor

l’excel·lent feina de les administracions locals i l’Aldea és un dels pobles

de Catalunya que lidera la transformació digital, ja que ha completat set

indicadors més que l’any 2022 i ha demostrat el compromís de la

corporació amb la transformació digital.

L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA OBTÉ PER 5È ANY 

CONSECUTIU EL 100 %  DE TRANSPARÈNCIA
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El passat mes de maig es van reunir a la Conselleria de Salut, el Conseller

de Salut, l’Hble. Sr. Josep Maria Argimon, l'Alcalde de l'Aldea, Xavier Royo,

la Diputada al Parlament i Primer Tinent d'Alcalde, Irene Negre i el Portaveu

del Grup Municipal d’ERC, Toni Gilabert, acompanyats de Joan Bonet,

tècnic redactor del Pla Funcional, per a presentar al Conseller el Pla

Funcional dels terrenys oferts per l'Ajuntament per ubicar, en un futur,

l’hospital de les TT. EE., en cas que L'Aldea fos l'opció escollida.

L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA OFEREIX UNS 

TERRENYS AL CONSELLER DE SALUT PER UN 

FUTUR HOSPITAL DE LES TTEE

Per part de L'Ajuntament, un cop analitzades totes les possibles

ubicacions per a la construcció del futur hospital i després d'haver

concretat una àrea que s'adaptés a les necessitats d'un equipament com

aquest, van creure oportú la realització d'un Pla Funcional on es van

justificar les potencialitats d'aquesta ubicació.



Alcaldia

9

Aquest pla recull diversos àmbits i s'analitza des d'un punt de vista

urbanístic i d'infraestructures de comunicació, inundabilitat, centralitat

territorial i accessibilitat, tant en l'àmbit viari com d'aterratge d'helicòpters i el

més important, la dimensió que es podria arribar a disposar.

Els terrenys proposats estan ubicats a la sortida de la població, a la

carretera de Tortosa, i tenen una extensió de 196.628 m2 urbanitzables. A

més, podrien arribar a incrementar-se per altres dues franges de terreny de

54.000 m2, situades al seu voltant, amb les mateixes condicions

urbanístiques i per una altra extensió d'un Pla de millora urbana de

70.000 m2 per a serveis complementaris al de l'hospital, com serveis

hotelers i residencials.

L’Alcalde, la regidora i el portaveu del grup ERC van donar una roda de

premsa en la qual van presentar la proposta de l’Ajuntament.

Podeu veure la roda 

de premsa completa 

escanejant el codi 

següent
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ACTUACIONS D’ENDEGAMENT DEL BARRANC 

DELS PIXADORS

Les obres del barranc dels Pixadors per

disminuir la inundabilitat al seu pas pel

nucli de la població ja són una realitat.

Amb l’activació de la primera fase es va

demolir el paviment de formigó existent

del fons de la llera actual i dels marges

aigües avall de l’antiga N-340, en les

dues derivacions dels barrancs.

També es van protegir i reforçar els

fonaments de la nau contigua,

mitjançant pantalla de micropilots i per

finalitzar la primera fase de les obres es

va col·locar un mur d’escullera.

EL MINISTERIO DE FOMENTO MILLORA EL 

DRENATGE DE L’AVINGUDA CATALUNYA

Després de diverses gestions amb els responsables de carreteres de

la demarcació i de Catalunya, es va arribar a un acord per realitzar

una actuació per millorar el drenatge de l’Avinguda Catalunya enfront

de l’Ajuntament.

Amb les obres de millora del drenatge es va augmentar

considerablement el punt de recollida d’aigües i es va augmentar la

canalització fins al Barranc dels Pixadors, la qual ja desembocava al

mateix barranc.

Aquesta actuació, amb un cost

aproximat de 400.000 €, ha

estat suportada pel Ministerio

de Fomento.
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FINALITZEN LES OBRES DE LA SEGONA FASE 

DE L'AVINGUDA CATALUNYA

A finals de gener d'aquest any 2022 s'iniciaven les obres del segon tram

de l'avinguda Catalunya i complint el termini d'execució, el mes de juny

es donen per finalitzades les obres d'aquesta renovada Avinguda.

L'antiga N-340 ja s'ha convertit plenament amb una nova avinguda

arbrada, amb 440 metres de longitud arranjats, carril bici, mobiliari urbà,

enllumenat LED, i serveis soterrats, els quals han fet aconseguir un

entorn modern, atractiu, segur i totalment regenerat que el poble

necessitava i els vianants i ciclistes ho agraeixen amb el seu dia a dia.

INAUGURACIÓ DEL NOU TRAM URBANITZAT 

DE L’AVINGUDA CATALUNYA

Amb motiu de la Festa Major, el dia 11

d’agost va tenir lloc l’acte

d’inauguració del nou tram urbanitzat

de l’Avinguda Catalunya del nostre

municipi.

L’acte va comptar amb la presència

del Sr. Francesc Blanch Bayo, primer

Alcalde de l’Aldea i persona molt

implicada en la lluita per aconseguir

que l’Av. Catalunya formés part del

poble com a via urbana.
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INAUGURACIÓ DE LA VIA VERDA DEL DELTA 

DE L’EBRE

El passat mes de juliol es va inaugurar oficialment el primer tram de la

Via Verda del Delta de l’Ebre que pertany íntegrament al municipi de

l’Aldea, amb una longitud de 1.800m i que va per l’antic traçat del

ferrocarril entre València i Barcelona, que està en desús des de 1997.

La nova Via Verda del Delta de l’Ebre unirà les poblacions de l’Aldea, els

Lligallos, Camarles i l’Ampolla amb una longitud total de 11.400 metres.

Aquesta via es denominarà Via Verda del Delta de L’Ebre sota consens

dels tres Ajuntaments, els quals van pensar que era una denominació

original, ja que passa íntegrament pel terme dels tres municipis deltaics.

El km 0 del tram 1 de la Via Verda del Delta comença a l’aparcament de

la Plaça 1 d’octubre, al costat de l’Ajuntament, continua pel nou passeig

de l’antiga via del tren, l’oficina de turisme de l’Aldea, l’edifici de l’antiga

estació del ferrocarril i l’àrea d’autocaravanes, tot vorejant el nucli urbà, i

finalitza al Barranc del Mas Roig.



La màquina de tren de RENFE de l’any 1918 ja descansa als raïls del

monument del passeig de la via, que no estaria complet sense aquesta

joia ferroviària que farà que mai ningú s’oblidi que el tren passava per

dins del poble de l’Aldea.
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TORNA A PASSAR EL TREN PER L'ALDEA

L’Ajuntament de l’Aldea, després de la

finalització de les obres de remodelació

de l’avinguda Catalunya, de

l’arranjament de l’accés a l’escola Mª

Garcia Cabanes i de la Via Verda del

Delta de l’Ebre, totes elles dotades per

carrils bici, disposa d’una xarxa de carrils

bici interconnectats de 6.200 metres.

L’Ajuntament continua treballant perquè

l’Aldea sigui un referent en xarxes de

carril bici, per poder potenciar així el

cicloturisme i el turisme en família, per

poder descobrir el Delta de l’Ebre i tots

els seus encants, partint des de l’Aldea.

FINALITZADA LA PRIMERA FASE 

D’INTERCONNEXIÓ DE LA XARXA DE CARRILS BICI

Mira aquí el video
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REUNIÓ AMB EL COL·LECTIU DE DEFENSA DE 

LA PESCA RECREATIVA DEL DELTA DE L’EBRE

L’alcalde, Xavier Royo i la

Tinent d’Alcalde, Irene Negre,

van rebre una representació

del col·lectiu que defensa la

pesca recreativa del Delta de

L’Ebre (aigües continentals),

per escoltar les

preocupacions existents en el

col·lectiu, donades les

restriccions que hi ha

actualment i un futur en

aquest sector.

LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA VISITA L’ALDEA

La consellera de Justícia,

Lourdes Ciuró Buldó, va

visitar la nostra població en

motiu de la trobada de jutges

de Pau de les Terres de

l’Ebre.

L’Aldea, gràcies a la seva

centralitat geogràfica va ser

clau per acollir una trobada

d’aquestes característiques

amb els jutges i la conselleria

de justícia de la Generalitat de

Catalunya.

Ciuró va signar el llibre d’honor de l’Ajuntament i es va adreçar als Jutges

de Pau per explicar-los la problemàtica amb la llei estatal que posa en

perill la seva feina com a Jutges de Pau.
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ACTES COMMEMORATIUS 21 D’ABRIL

L'Ajuntament de l'Aldea va realitzar els actes commemoratius en motiu

del 21 d'Abril, en companyia de les escoles 21 d’Abril i Mª Garcia

Cabanes, a la plaça del Recinte de Festes. Després de la hissada de la

bandera aldeana amb l’himne Nacional de Catalunya, els alumnes de

les dos escoles li van realitzar tot tipus de preguntes i inquietuds a

l’Alcalde de l’Aldea Xavier Royo, en referència a aquesta data tan

especial per al nostre poble.
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L’ALCALDE DE L’ALDEA INAUGURA LA 

JORNADA GASTRONÒMICA DE LA BALDANA 

D’ARRÒS A CAMARLES

El passat dissabte 27 d’agost,

l’Alcalde de l’Aldea, Xavier Royo,

va inaugurar la XVIII Jornada

Gastronòmica de la Baldana

d’Arròs a la població veïna de

Camarles, acompanyat de l’Alcalde

de Camarles Ramon Brull i de

Verònica Villa, Regidora de

Promoció Econòmica de

l’ajuntament de Camarles.

L’acte realitzat a la Torre de

Camarles va donar el màxim

protagonisme a la baldana d’arròs,

producte estrella de la població, i

va incorporar una festa de tarda

per a la gent més jove.
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SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT

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, així com la

visualització dels canvis possibles en l’ús de l’espai públic, la millora de

la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. La Setmana del

2022 portava per lema “Combina i mou-te!” i posava l’accent en la

intermodalitat.

L’Aldea un any més es va afegir a la setmana Europea de la Mobilitat

amb activitats dirigides a les persones en edat escolar per conèixer la

xarxa dels carrils bici de què disposa el nostre poble i la via verda al

seu pas pel municipi.
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VISITES DE PROXIMITAT

L’equip de govern segueix amb les

visites de proximitat per poder

escoltar de primera mà les

necessitats, queixes o suggeriments

dels veïns i veïnes de totes les zones

de la població.

Lligallo de Carvallo i inici de la Raval de Leche

Raval de Leche i inici de la Raval de Fartalles

ASSEMBLEA INFORMATIVA AMB ELS VEÏNS I 

VEÏNES DE LA RAVAL DE SANT RAMON

L’equip de govern va realitzar a

l’Ajuntament una assemblea

informativa a l’espai de premsa

amb els veïns i veïnes de la

Raval de Sant Ramon, per

explicar-los de primera mà totes

les propostes i novetats tant de

present com de futur sobre la

Raval de Sant Ramon i el seu

entorn.

Raval de Leche (zona Trobus) i Alemania



Acció Urbana

19

L’Ajuntament de l’Aldea finalitza l’arranjament del camí de Pla de Sol, un

camí que es trobava en molt males condicions. Amb 1400 metres de

llargada, ara consta d’una amplada de 4,5 metres i 6000 metres quadrats

de reg asfàltic, a més, s’ha netejat la frondosa vegetació que hi havia als

vorals.

Un altra de les accions recents ha estat l’arranjament de la zona de la

Raval de Carvallo, amb àrids reciclats subvencionats al 70 % pel

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la

Generalitat de Catalunya.

ARRANJAMENT DEL CAMÍ PLA DE SOL I 

RAVAL DE CARVALLO
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ENDESA CONTINUA MILLORANT LA XARXA 

ELÈCTRICA A L’ALDEA

La companyia elèctrica Endesa

continua substituint el cablejat

de la xarxa de baixa tensió, i es

substituiran 3.000 m de cablejat

convencional per un nou de

trenat que reduirà

considerablement les mides i

l’amplitud física de la línia. Amb

aquest canvi s’evitaran

contactes no desitjats a causa

del vent i de les inclemències

meteorològiques adverses,

guanyant així amb seguretat i

amb més integració del cablejat

trenat amb l’entorn.

ACTES VANDÀLICS PER VALOR DE 6000€

El passat mes de juny el municipi va ser víctima d’actes vandàlics que

van causar danys per valor de 6000€, ja que es va cremar una illa de

contenidors. L'acte presumptament es va realitzar al llençar uns petards

dins els contenidors que van originar un incendi.
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NOVA IL·LUMINACIÓ A LA FAÇANA DE 

L’AJUNTAMENT

L’Empresa aldeana Emotions Lighting Design Studio va instal·lar quatre

projectors LED de 120 w que il·luminen la façana de l’Ajuntament amb

una àmplia gamma de colors.

Fins a 26 actes anuals estan programats perquè la Casa de la Vila llueixi

amb els colors adients per a cada festivitat, per exemple, el 21 d’abril, el

Dia Internacional de la Dona, el Dia Mundial de la Salut o la Diada

Nacional de Catalunya, entre d’altres.

8 de març
Dia Internacional de la Dona

28 de juny
Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+

23 de juny
Inauguració enllumenat

21 de setembre
Dia Internacional de la Pau

11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
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MILLORA DEL PAVIMENT A LA SALA 

POLIVALENT RAMON SALVADÓ

L’Ajuntament de l’Aldea finalitza les obres de millora de la sala Polivalent

Ramon Salvadó, un equipament municipal utilitzat com a local social de

l’Associació de Jubilats i Pensionistes de l’Aldea. Amb les obres

d’arranjament es van ampliar els drenatges del pati exterior, per evitar

inundacions al local social i es van millorar els 359 m2 de paviment

existent, el qual es trobava molt deteriorat.

Les obres d’adequació van tenir un cost de 40.000 € i es van realitzar

íntegrament amb empreses ubicades al municipi.

Amb l’aturada de l’activitat de l’Associació dels Jubilats per les obres, es

va aprofitar per pintar el local, el qual va comptar amb la col·laboració

dels mateixos jubilats que es van implicar en tot moment amb

l’Ajuntament.



RELACIÓ DE PREMIATS DEL XVI CONCURS 

LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA
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➢ Premi Narrativa Categoria general

➢ 1r premi a l’obra el Bastaix de Ribera, de l’autor Ramón Luís

González Reverter, de La Ràpita, amb una dotació de 100€.

➢ Pintura premi general

➢ 1r Premi, a l’obra Contxita de la Llet, de l’autor Josep Mª Casals

Compaño, d’Amposta amb una dotació de 250€.
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LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA
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➢ Premi pintura general local

➢ 1r Premi - primer premi desert.

➢ 2n Premi, amb l’obra Llums i Color de l’autor local Josep Mª

Brull Andreu, de l’Aldea, amb una dotació de 100€.

➢ 3r Premi, amb l’obra Ombres Lliures, de l’autora local Ester Gil

Paez, de l’Aldea, amb un lot de productes de proximitat valorat

amb 50€.
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➢ Premi Pintura Categoria Jove

➢ Premi a la categoria escolar dels 7 als 11 anys, amb l’obra

Viatge al Passat, de Gemma Escudier Salom, de l’Aldea, amb

un lot de pintura valorat en 30€ i diploma.

Els alumnes de 1r i 2n de les escoles Mª

Garcia Cabanes i 21 d’Abril van assistir a

la sala de conferències de la Biblioteca

Municipal per gaudir de l’activitat Sacs,

contes per la pau amb la narradora

Assumpta Mercader.

Amb aquesta activitat impulsada per la

Central de biblioteques de les Terres de

l’Ebre (CBTE) i el Consorci Memorial de la

Batalla de l’Ebre (COMEBE), els més

menuts s’ho van pasar d’allò més bé amb

el projecte Batalla de la Memòria, llegir

per recordar.

BATALLA DE LA MEMÒRIA
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El passat mes de setembre es va dur a terme la presentació dels llibres

El viatge de la Bruna, un llibre de contes que narra una història familiar i

propera que l'autora ha volgut crear per a la seva neta i Poesia lliure, un

recull de versos, de l'escriptora Montse Pallarés. L’acte va tenir lloc a la

Biblioteca Torres de l’Aldea.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
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Per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, la Regidoria d’Acció

Cultural de l’Ajuntament va preparar diversos actes que es van celebrar a

la nostra població.

Entre d’altres, es va realitzar la lectura del manifest i la hissada de

bandera, un mini concert de sardanes a càrrec de la Banda de

l’Associació Musical Verge dels Prats, la presentació de la Comissió de

Cultura i la projecció de la pel·lícula “10 dies sense la mare”.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
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La regidoria d’Espais Verds de l’Ajuntament de l’Aldea va instal·lar una

pista de petanca al Passeig de la Via, davant l’àrea d’autocaravanes i

vehicles Camper, perquè tant els aldeans i aldeanes que practiquin

aquest esport, com els usuaris de l’àrea puguin utilitzar aquest nou

servei a la població. També es va instal·lar una taula de pícnic al seu

costat, per gaudir plenament del Passeig de la Via.

L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA INSTAL·LA UNA 

PISTA DE PETANCA AL PASSEIG DE LA VIA
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PREMIS DEL CONCURS BUSCA LA 

CARXOFETA ALDEANA

Premiats diumenge

El cap de setmana de la 16a Fira de l’Arròs i del Comerç de l’Aldea es va

realitzar el concurs “Busca les 10 carxofetes aldeanes”. Els premiats van

ser:

Premiats dissabte

Mariam D.

Val de 20 € descompte comerços locals

Sagar S.B

Val de 10 € descompte comerços locals

Núria E.P

Val de 10 € descompte comerços locals

Irina F.L

Val de 20 € descompte comerços locals

Dins el marc de la Fira

també es va fer una

recol·lecta de diners per a

la guardiola solidària pel

poble ucraïnès i es va fer

entrega de tots els diners

recollits a les voluntàries del

projecte.
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L’ALDEA SEU DE L’ INTERNATIONAL DUB 

GATHERING  2022

La Masia Pla dels Catalans, situada en un entorn natural únic, va acollir

un trobada multicultural a la qual hi va acudir públic de 26 nacionalitats

diferents.

Des de l’Ajuntament es va recolzar aquest esdeveniment des del primer

moment, i es van posar totes les facilitats possibles per poder fer realitat

aquest festival de grans magnituds que va representar una gran afluència

de visitants tant per la població com pels comerços locals. L’Aldea va ser

el centre de la música jamaicana els dies 12, 13 i 14 de maig.

En aquesta cinquena edició Rototom Sunsplash i Dub Academy,

organitzadors de l'esdeveniment, van triar la Masia Pla dels Catalans, un

espai de més de 45.000 metres quadrats situat a la vora del Parc Natural

Delta de l´Ebre. Després d´haver-se celebrat les dues darreres edicions a

Alacant, el festival va tornar al seu lloc d'origen, Catalunya.
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GUANYADORS RUTA DE TAPES DE 

PRIMAVERA 2022
Restaurador amb la Tapa més votada

Restaurant-Bar La Vaqueria (Tapa Brioix en Rabo de Bou)

*premi 600 € campanya publicitària a Antena Aldaia

RUTA COMPLETA

1er Premi 

Montse Rodríguez

Lot de productes valorat en 50 €

2n premi 

Laia Benito 
Lot de productes valorat en 30 €

CONCURS INSTAGRAM

1er Premi- Robert Miralles

Premi 100 € amb xecs bescanviables

2n Premi- Liudmila Secara
Lot de productes valorat en 30 €
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16A FIRA DE L’ARRÒS I DEL COMERÇ DE L’ALDEA

Després d’anar deixant enrere la pandèmia i de no poder realitzar la fira

des de l’any 2019, aquest any es va celebrar la 16a edició de la Fira de

l’Arròs i del Comerç de l’Aldea els dies 22, 23 i 24 d’abril al Pavelló

d’Esports.

Aquesta edició, inaugurada per David Bertomeu, exregidor de comerç i

comerciant, ens va presentar una fira totalment renovada que tenia com

a objectiu impulsar el comerç local i els productes de proximitat.

Dos dels grans actes a destacar que es van realitzar dins el marc de

la Fira van ser el Mini Maridatge amb vins DO Terra Alta i la 13a

Diada de l’Arròs Col i Fesols.
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A més, es va realitzar el primer Mototerra a l’Aldea, juntament amb la

trobada de cotxes antics, la trobada de bitlles i la trobada de

puntaires.
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Recopilació d’alguns dels estands que van formar part de la 16ª Fira

de l’Arròs i del comerç.
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ACTIVITATS D’ESTIU A L’ESPLAI 4 TORRES

Un estiu ple de jocs i xalera a l'Esplai 4 Torres de l'Aldea
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LA TRIBU VISITA L’AJUNTAMENT

L’equip de l’Esplai la Tribu, dut a terme des del Servei d’Intervenció

Socioeducativa (SIS) del Consell Comarcal del Baix Ebre, va visitar

l’Ajuntament de l’Aldea i totes les seves dependències.

Es van passejar des dels estudis d’Antena Aldaia fins a la Sala d’Actes

on van tenir una tanda de preguntes i respostes amb l’Alcalde en la qual

aquest els va contestar tots els dubtes que tenien.
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MARTINA MONTESÓ MATRÍCULA D’HONOR

L’aldeana Martina Montesó va

estar una de les set alumnes de

2n de batxillerat de l’Institut

Dertosa que va aconseguir amb

les notes finals puntuacions

superiors al 9,59. Amb aquestes

notes Martina obté la Matrícula

d’Honor.

L’ALCALDE I LA REGIDORA D’ACCIÓ 

EDUCATIVA VISITEN ELS CENTRES ESCOLARS

L’Alcalde i la Regidora d’Acció Educativa van visitar els centres

escolars municipals per comprovar les diferents accions de

manteniment i de millora de la seguretat dutes a terme durant l’estiu i

desitjar-los un bon curs 2022-2023.
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PATINATGE DE MEDALLA

Medalla de plata al Campionat de Catalunya per als grups Xou Junior i

Xou Petit.

3r lloc al Campionat d’Espanya

celebrat a Reus per al grup Xou

Petit.

1r lloc al Campionat d’Espanya

celebrat a Alcoi per al grup Xou

Júnior.

Medalla de plata per al Grup Xou Júnior al campionat europeu celebrat a

Forlì (Itàlia), amb la coreografia Monster Road.
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PATINATGE DE MEDALLA

Medalla de plata per a Andrea

Silva en la categoria sènior al

campionat d’Espanya celebrat

a Santander.

Medalla de bronze per a Anouk

Vizcarro en la categoria júnior al

campionat d’Espanya.

Medalla d’or per al

patinador Pau Garcia, a la

categoria sènior, entrenat

per Manel Villarroya i que

pertany a l’Artístic Skating

de Cunit.
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Un dia després de la seva inauguració

oficial el CB l’Aldea disputava el

torneig de bàsquet Ciutat de Tortosa,

organitzat pel CB Cantaires Tortosa i

ara recentment anomenat torneig

memorial Jordi Angelats, on

participaven 13 clubs de les Terres de

l’Ebre. El CB l’Aldea es proclamava

campió del torneig en la categoria

infantil mixt.

RENAIX EL BÀSQUET A L’ALDEA 38 ANYS 

DESPRÉS

El teixit esportiu del poble està d’enhorabona, el CB l’Aldea renaix 38 anys

després que l’any 1984 el projecte del bàsquet aldeà veiés la llum.

A la carpa coberta de la UE Aldeana es va realitzar la presentació dels

jugadors i jugadores que defensaran els colors de l’Aldea davant el seu

públic amb presència de l’Alcalde, el president del CB l’Aldea, el Regidor

d’Acció Esportiva i el Vicepresident de la Delegació de Tarragona de la

Federació Catalana de Basquet.

Per a la presentació del club es va realitzar un triangular entre el CBT

Tarragona, el CB Ulldecona i el CB l’Aldea.
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Recepció oficial a l’Ajuntament del primer equip de la UE Aldeana per

l’èxit assolit amb el Campionat de Lliga de la temporada 2021-2022,

del grup 8è de la 2a Catalana.

UE ALDEANA

L’ALDEANA NOA BENITO FITXA PEL FC 

BARCELONA

La Noa va realitzar la primera

prova amb el club blaugrana el

passat 24 de gener d’aquest

mateix any i un torneig amistós

amb el Barça on els tècnics del

club ja la van poder veure en

acció; actualment ha passat a

jugar amb l’infantil femení de 1r

any.

Ambidextra i amb una bona

tècnica, la Noa ja forma part del

Barça i és una esportista d’elit

que continua passejant-se per

les instal·lacions blaugranes amb

el xandall de la UE Aldeana, el

club amb el qual s’ha format i

que l’ha vist créixer com a

jugadora.
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PRIMERA TROBADA DE JOVES

El passat mes de juliol, amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Aldea,

va tenir lloc la primera trobada de joves a càrrec de la nova Associació

de joves creada aquest any.

Durant el dia es van dur a terme activitats aquàtiques a la piscina i un

esmorzar popular a càrrec de l’associació i a la nit, es va celebrar un

festival de música en directe amb el grup català Blaumut com a cap de

cartell i els grups musicals locals Mifos i Som Rock.
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FESTES DE L’ERMITA
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FESTES DE L’ERMITA
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REVETLLA DE SANT JOAN

La Tinent Alcalde, Irene Negre, i el Regidor de Tradicions, Pepe Caballé,

de l’Ajuntament de l’Aldea es van desplaçar fins al punt de recollida de la

Flama del Canigó a la plaça de l’església de Lligallo, on els ajuntaments

de Camarles i l’Ampolla també es van endur també la flama fins als seus

respectius municipis.

Posteriorment es va fer entrega de la flama al Regidor de Festes, Josep

Franch, per fer la tradicional encesa de la foguera a càrrec dels Diables

d’Aldaia a la qual van acompanyar la música d’orquestra, el cava, la

coca de Sant Joan i els petards.

També es va aprofitar la revetlla per estrenar la nova il·luminació

instal·lada a la façana de la Casa de la Vila, que va lluir els colors de la

bandera.
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REVETLLA DE SANT JOAN
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FESTES MAJORS

El tret d’inici als actes relacionats amb les Festes Majors 2022 es va

donar amb la gala de sorteig de Pubilles i Hereus. En aquesta gran

festivitat es van escollir els màxims representants per a les festes

d’agost.

Les Pubilles i Hereus Majors que van sortir escollits van ser:

➢ Pubilleta Major: Laura Pallarès Pérez

➢ Hereuet Major: Aaron Casanova Gilabert

➢ Pubilla Major: Júlia Lineros Bertomeu

➢ Hereu Major: Xavi Vilanova Franch

També es va aprofitar la celebració d’aquesta gala per revelar el nom

de la persona que faria el pregó de Festes Majors. Aquest any,

l’escollit va ser Felipe Estorach, qui va formar part del govern de

l’independent Paco Blanch durant 20 anys, dels quals 12 anys va

formar part de la Regidoria de Cultura i Festes.

Escaneja el codi per veure la gala completa
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FESTES MAJORS
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FESTES MAJORS
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FESTES MAJORS

Piromusical Encesa llums LED ball

Dues novetats a destacar d’aquestes Festes Majors van ser el primer piromusical del

poble de L’Aldea i les llums LED que es van instal·lar al recinte de ball. L’encesa de

les llums es va realitzar el primer divendres i el piromusical va ser la cloenda d’unes

festes que van comptar amb un gran índex de participació en totes les activitats.
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FESTA DE LA PLANTADA DE L’ARRÒS

El passat mes de juny, i després de dos anys de no poder realitzar-la

amb tota la seua plenitud, va tenir lloc la festa de la plantada. Una festa

que ens permet parar el temps i reviure com plantaven l’arròs els nostres

avantpassats. La finca de Ravanals, al costat mateix de l’Ermita, va ser

l’escenari de gala per veure una de les festes i tradicions més boniques

que tenim al poble de l’Aldea.

Pepe Caballé, regidor de tradicions, indicava “Aquestes festes

tradicionals no s’haurien de perdre mai, són festes molt emotives en les

quals podem veure les faenes que feien els nostres avantpassats, quan

venien moltes colles de plantadors de la part de València i de la resta

del país per plantar l’arròs al Delta”.
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FESTA DE LA SEGA DE L’ARRÒS

Després també de dos anys sense poder celebrar-ho com cal, el passat

mes de setembre, a la Finca de Ravanals es va dur a terme la tradicional

Festa de la Sega de l’Arròs a la nostra població. Una festa tradicional que

reviu com segaven els nostres avantpassats els camps d’arròs a les

Terres de l’Ebre.
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RELLEUS SOLIDARIS

El darrer mes de maig va tenir lloc una nova edició dels relleus solidaris,

organitzats per la delegació de l’Aldea de la lliga contra el Càncer

Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

El relleu, vingut a l’Aldea des de Deltebre, va ser entregat per la

delegació de l’Aldea a la població de Camarles de mans de membres de

la UE Aldeana (president, capità de l’equip i Noa Benito).

Alhora, es va aprofitar el dia per realitzar diversos actes esportius com la

bicicletada de penyes, la bicicletada popular i una caminada popular pel

poble.
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CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG

Com cada any, aquest

passat mes de juliol

tenia lloc al CAP l’Aldea

la campanya de donació

de sang, on vam tenir

42 donats, 3 oferiments

i 3 nous donants.

MULLA’T PER L’ESCLEROSI

Un any més l’Aldea es va sumar a la jornada solidària de la lluita contra

l’esclerosi múltiple. Es van fer dues tirades solidàries: la tirada infantil i la

tirada adulta simultània. Amb l’ajut de patrocinadors i col·laboradors es

va poder gaudir d’un gran dia i tots els beneficis recol·lectats es van

destinar a la Fundació Esclerosi Múltiple.
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Aprofitem aquest espai que compartim amb vosaltres per fer un agraïment

a tots els que vau participar en les Festes Majors 2022. Aquestes han

representat la superació de la trista era Covid i la recuperació en plenitud

de les nostres estimades Festes.

GRUP MUNICIPAL JUNTS PER L’ALDEA

Junts hem gaudit de l’extensa i variada

oferta d’activitats que us havíem

preparat, on en cap moment ha faltat la

implicació i les ganes de passar-ho bé

de tots vosaltres. Sou els que les ompliu

de vida i els hi doneu sentit.

Agrair l’ajuda de totes les parts implicades: comissions, entitats, seguretat,

neteja i persones anònimes que posen el seu granet de sorra perquè tot

funcioni correctament. Continuarem treballant per ser seu dels millors

esdeveniments festius i culturals, perquè la festa i la cultura també són

motor del nostre poble! MOLTES GRÀCIES!

Per fi hem pogut tornar a gaudir d’unes festes majors amb total

normalitat. La gent de l’Aldea teníem ganes de festa, de retrobament i de

compartir vivències, risses, “xaleres” ... i així s’ha demostrat amb una alta

participació en gairebé tots els actes tradicionals que any rere any s’han

anat celebrant.
Nosaltres sempre ho hem tingut clar,

les festes són una eina de cohesió

social, sentiment de poble i sobretot un

espai d’oci que signifiquen un parèntesi

dins el ritme de vida accelerat. Ens

alegrem que el govern actual, tot i la

crítica reiterada als governs anteriors i

amb un cert menyspreu, titllant-los de

“Govern de festetes” hagin destinat la

partida pressupostària més alta de la

història en les festes majors. Això ens

dona la raó en el que sempre hem

defensat: NO SÓN FESTETES, ÉS

FER POBLE!

GRUP MUNICIPAL ENDAVANT L’ALDEA
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PREMIS CONCURS 8M

Entrega de premis del concurs de fotografia realitzat dins el marc

d’activitats dutes a terme per commemorar el 8M.

1r premi

Sergio López

2n premi

Maria Espuny

L’AMOR NO ÉS UN CRIM

Per commemorar el dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, des de la

Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Aldea, es van realitzar diversos

actes, entre ells, un vídeo en el qual van participar voluntaris i voluntàries

que seguia l’eslògan “Sento orgull de qui soc. L’amor no és un crim”.

Escaneja el codi per veure el vídeo



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 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


