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Aquest 2012 la Regidoria de Fes-
tes ha volgut celebrat els 20 

anys de Festes Majors conjuntes del 
poble de l’Aldea. Per aquest motiu es 
va decidir fer deu dies de festes amb 
un pressupost reduït del 25%. Es va 
començar el dijous dia 9 d’agost amb 
el repartiment de panoli i la projecció 
de la pel·lí cula de l’any 1992, d’aquest 
manera arrancaven unes Festes Majors 
simbòliques i alhora de molts records. 
Han passat deu dies amb molta 
participació i amb una valoració força 
positiva. Com cada any s’han celebrat 
dies dedicats als col·lectius, dia del 
jubilat, dia del jove, dia de l’home, 
el dia de la Festa Majors, dia de la 
dona, s’ha fet la primera trobada de 
rondalles, han estat Los Sirex, Drazer, 
han hagut concurs d’andròmines, amb 
menys col·laboració que l’any passat, 
però la valoració global molt positiva, 
l’espectacle dels correfocs a càrrec dels 
Diables Aldaia per commemorar el seu 
25è aniversari, entre molts altres actes 
que les entitats del poble ens han 

pogut oferir. A les activitats els aldeans 
i aldeanes han demostrat una vegada 
més la unió de l’Aldea.  L’assistència 
massiva als bous, i les nits al ball, que 
aquest any s’han vist incrementades les 
vendes d’entrades i taules. Aquí s’ha 
de dir que el descompte dels tiquets de 
les entrades de les festes durant l’any 
ha estat molt ben acceptat. També s’ha 
de felicitar la feina dels col·laboradors 
i col·laboradores que han fet possible 
que aquest any les Festes Majors hagin 
estat tot un èxit. 

Festes de l’Aldea 2012

Inauguració Parc Saludable
El passat dissabte 23 de juny a les 20.30 h a l’Ajuntament 

de l’Aldea,tenia lloc la inauguració del nou Parc Saluda-
ble, Camí de l’Aigua.

Míriam Ferrando regidora de Joventut i Turisme: “El parc 
saludable forma part d’una actuació més de cara al 
benestar de la gent del poble, en aquest sentit es 
tracta d’un  espai on els aldeans/nes poden gaudir 
d’un moment de tranquil·litat, gaudint del Centre 
d’Interpretació de la Colonització al Delta i dels Bous, 
combinat amb diferents equips que, lluny de ser sim-
ples elements d’oci, han estat dissenyats per  man-
tindre en forma cos i ment, i estan pensats perquè 
persones majors de 12 anys puguin practicar esport 
a l’aire lliure.

Els aldeans i aldeanes que gaudeixin de la instal·lació 

comprovaran per ells mateixos com pot ser de bene-
fi ciós per  la seva salut  l’ús del Parc Saludable Camí 
de l’Aigua.”

Nou vehicle 
municipal

L’Ajuntament de l’Aldea  ja disposa d’un nou vehicle per 
a la brigada per a poder disposar del camió en feines 

de necessitat urbana.
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Estela Estorach: ”Ja sabem, qui hem format part 
d’alguna entitat, la importància de la constància 

i treball que existeix. Aquest any on s’han estrenat 
en la primera trobada de percussió els Tabalers de la 
Colla de Diables d’Aldaia, s’ha batejat la geganta,i 
ens queda un altre acte de celebració, el dia 12 
d’agost,  on es procedirà un seguit d’actes patrocinats 
i organitzats pels Diables Aldaia, juntament amb la 
Regidoria de Festes.

Per això des d’aquesta Regidoria volem donar 
total suport a les decisions i als actes que els Diables 
estan fent pel poble de l’Aldea, i dir que aquest grup 
de gent es mereix tot el respecte i consideració per a 
que puguin d’aquí 25 anys més celebrar els 50 anys.”

Aquesta temporada està sent per emmarcar per la 
colla de Diables d’Aldaia i per la secció de percussió 
de tabalers que compta amb més de 40 tambors de 
totes les edats, sumats als 70 diables que confeccionen 
la colla de diables, podríem dir que està vivint una 
segona joventut.

La primera prova de foc, mai millor dit, la realitzaven 
amb la 1a concentració de percussió a l’Aldea.
Cris    ti na Garcia responsable dels Tabalers de la Co-
lla de Diables d’Aldaia: ”Enguany la nostra Colla 
de Diables celebra el seu 25è aniversari i aquesta 
Trobada és un dels actes que anirem celebrant durant 
l’any. Aquesta trobada de percussió comptarà amb 8 
colles participants ,que sortiran 4 colles del c/del Mig 
i 4 colles del c/ Major fent cercavila fi ns arribar a la 
plaça de l’Ajuntament, on faran totes les colles una 
exhibició de percussió davant del públic assistent. 
També tocarem totes les colles juntes on es desprèn 
una sensació que no es pot perdre la gent.”

El 14 de juliol a la plaça de la vila els Diables acon-
seguien fer gaudir a més de 400 persones que do na-
ven suport  a les colles de percussió invitades com: 
Trokasons de Sant Jaume d’Enveja, Grup de Batukada 
Poc Soroll de Xerta,Tamborinada de Tivenys,Ratolins 
de Remolins,i elsTabalers Colla de Diables d’Aldaia. 

Els diables d’Aldaia 25 anys 
i una temporada per emmarcar

Els actes del 25è aniversari continuaven ja dins de les 
Festes Majors el diumenge 12 d’agost amb el dia del 
foc, que començava de bon mati amb la despertada 
i cercavila dels Tabalers d’Aldaia pels carrers de l’Al-
dea, per continuar amb l’esmorzar popular i per pri-
mera vegada es realitzava un correfoc infantil a les 
11.00 h a la plaça de bous, on l’acte va ser de gran 
acceptació, amb molta gent i  molts menuts que 
volien sentir per primera vegada el que era posar-se 
en la pell d’un diable, amb les seves vestimentes i les 
seves carretilles de foc.

A la nit s’entregaven els distintius a les colles par-
ticipants (Figots satànics de Riba-roja i Lo Golafre 
de Remolins). Els versets des del balcó de la seu i 
els regals per l’Alcalde Dani Andreu, Àngel Pino 
president de la colla i el regal dels Tabalers a la seva 
cap de percussió Cristina Garcia, donaven el tret de 
sortida al multitudinari correfoc.

Una temporada per emmarcar que començaven 
els tabalers el 29 d’abril amb la segona diada de les 
torres, continuaven al juliol al correfoc més potent, 
de les Terres de l’Ebre, el de Sant Jaume d’Enveja, 
per la seva acceptació popular i que aquest més de 
setembre la colla continuarà realitzant sortides per 
les Terres de l’Ebre.

Enhorabona Diables d’Aldaia per repartir durant 
25 anys foc,percussió ,cultura i tradició arreu dels 
Països Catalans .

Arranjament 
de camins camins 
municipalsmunicipals

La regidoria de Camins i Pagesia informa 
que s’estan arranjant amb àrid reciclat 

els següents camins municipals: Camí lateral 
Sèquia Mare, Camí de López, Camí de Tudó I 
Camí de la Mallada.
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Flama del Canigó 
2012
Dissabte 23 de juny i amb una hora de retard arribava a 

l’embarcador de l’Aldea la Flama del Canigó. Les algues 
del riu Ebre volien anar en contra de l’horari previst i juga-
ven una mala passada a l’embarcació que portava la Flama 
baixant pel riu des de Tivenys. A l’embarcador  Aldeà  eren 
presents l’Alcalde de l’Aldea Dani Andreu,Estela Estorach re-
gidora de Cultura i membres del Govern Local, la Pubilla i Pu-
billeta Major, i la resta de Pubilles i hereus esperant la Flama.

El regidor de Governació Simón Falcó feia entregar d’uns presents als portadors de 
la Flama i la caravana de cotxes es dirigí a l’Ajuntament  on la Pubilla ,la Pubilleta 
Major i l’Hereu, en presencia de l’Alcalde de l’Aldea encenien la Flama del Canigó a 
l’Ajuntament de l’Aldea

Curs de PremonitorsCurs de Premonitors

El passat 25 de juny s’inicià el curs de pre-monitors al ca-
sal de joves de l’Aldea, un curs intensiu de tots els dies 

fi ns al 29 juny de les 15:00h fi ns 19:30h. Varen assistir una 
quinzena de nois i noies de l’Aldea , poblacions veïnes i 
d’altres com: Miami Platja, Vandellòs....

El curs de pre monitors és un curs d’introducció al món 
de l’educació en el temps lliure 

que està estructurat en mòduls i amb una metodologia 
específi ca pensada per als joves 

que han de rebre aquesta formació. 
Els Cursos de Pre monitors de Lleure segueixen un pro-

grama de formació, intensiu 
adreçat a joves que encara no tenen els 18 anys (edat 

ofi cial per fer el Curs de Monitors 
de Lleure) que estan interessats en formar-se en el 

camp del lleure. 
Aquests programes ajuden a tenir una visió clara dels 

continguts d’aquesta nova 
professió que la societat demanda cada dia amb més  

intensitat, a la vegada que els 
capacita per realitzar tasques de pre monitor i d‘ajudant 

els monitors en casals, colònies, campaments, etc. Els 
alumnes treballen les activitats per mòduls i sempre en 
grups reduïts.

Presentació del’Assemblea 
Nacional Catalana a l’Aldea

L’Assemblea Nacional Catalana realitzava l’acte de 
presentació de l’ANC de l’Aldea el passat divendres, 

dia 24 d’Agost  a les 20.30, al Casal de Joves de l’Aldea 
El mateix dia  de la presentació es venien els tiquets per a 
la marxa cap a la independència del dia 11 de setembre a 
Barcelona.

Amb l’acte de l’ANC l’Aldea els parlaments van anar a cà-
rrec de Ramón Bel, Coordinador de l’ANC a les Terres 
l’Ebre, Manel Alves Secretari Nacional de l’ANC i Víc-
tor Blanch, Coordinador de l’ANC a l’Aldea.

Desplegament Pla Local de Dones

La Regidoria de Benestar Social i Família seguint 
amb el desplegament del Pla Local de Dones, durant 

els mesos de maig i juny, ha organitzat 3 tallers adreçats 
especialment a les dones de l’Aldea.

INTEL.LIGENCIA EMOCIONAL I , TÈCNIQUES DE RELAXA-
CIÓ I HABILITATS PER PARLAR EN PÚBLIC, els cursos varen 
ser totalment gratuïts, gràcies al fi nançament de IDFO. 

Des de la regidoria es fa una valoració molt positiva de 
la participació i del nivell de satisfacció de les persones 
que varen tenir la sort de participar.
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La Regidoria de Joventut aconsegueix 
mobilitzar un centenar d’aldeans 
en la primera gimcana
d’orientació nocturna
Divendres 6 de juliol es donava el 

tret de sortida a un dels cap de set-
mana més actius de les Terres de l’Ebre, 
la 8a Trobada de Joves s’engegava amb 
un nou acte, La 1a Gimcana d’orientació 
nocturna, “El secret de la Torre”.

Més de cent aldeans i aldeans que 
anaven des de el desplegament poli-
cial pels carrers de la població perquè 
ningú no prengués mal, passant pels 
voluntaris de la creu roja, els volunta-
ris de la gimcana , distribuïts pels punts 
estratègics de la població, i els 9 grups 
participants es donaven cita amb la 
prova nocturna

La prova començava amb l’explicació 
i lectura de les normes de la regido-
ria de Joventut Míriam Ferrando, a 
la plaça de l’Ajuntament. Tot seguit 
Angel Pino el president dels Diables 
d’Aldaia era l’encarregat de llençar el 

primer coet a les 22 h que donava el 
tret de sortida a la gimcana.

Els nou grups havien d’esbrinar el 
misteri amb mapes,proves i visitar els 
punts habilitats pels voluntaris que 
esperaven als participants disfressats i 
amb una ambientació molt ben acura-
da. Pageses,capellans,velles,bibliotec
àries de l’època, i pirates eren alguns 
dels personatges que s’anaven trobant 
els participants de la prova nocturna.

Un gran decorat del Bar Sport, el Pub 
lo Trosset i el Restaurant la Llar amb el 
suquet de peus que donava gasolina 
als participants, feia de la nit d’estiu un 
decorat absolut dels carrers de la po-
blació que era plena de gent vestida de 
blanc i negre(com marcava la prova).

Quan feien falta 10 minuts per la 
mitja nit Angel llençava els 3 coets 
que indicaven que la gimcana fi na-

litzava .El grup de Roch format per 
Josep Pagà,Imma Chavarriva,Toño 
Franch,Júlia Franch ,Maria Ribé i Móni-
ca Benito aconseguien trobar el cofre 
soterrat amb la combinació 303 que 
l’aconseguien en una de les moltes 
proves que la organització els obligava 
a esbrinar.

La veritat es que no pareixia que 
fos el primer any de la gimcana 
d’orientació nocturna. Un 10 per als 
grups participants,per Míriam Ferran-
do regidora de Joventut, per Luisa 
i Alba del Casal de Joves, per tots els 
col·laboradors i voluntaris i per tot 
l’equip que va vetllà perquè els parti-
cipants xalessin en la primera Gimcana 
d’orientació nocturna.

L’any que ve ,més i millor.

Foradada nocturna
El passat dia 29 de juny a les 19.30 

h,  es concentrava la gent al Casal 
de Joves de l’Aldea, per realitzar la sor-
tida amb els cotxes direcció Sant Carles 
de la Ràpita a l’àrea de Cocó.

Des d’allí s’iniciava la sendera cap a 
la Foradada. Durant el recorregut es va 
fer alguna parada per esperar la gent 
que anava més endarrerida. 

Un cop a dalt , quatre fotos, encara 
que la visibilitat no era massa bona, la 
boirina que hi havia degut a el calor, 
impedia veure al 100%.S opar i prepa-
rar-se per a baixar. A les 23.30 h al co-
txe i tothom cap a casa. Un any més ho 
hem aconseguit!
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Des de la regidoria d’educació de 
l’Ajuntament de l’Aldea, com cada 

estiu, s’organitza l’esplai  per tal de 
donar un servei a les famílies  durant 
els mesos que els nens /es no tenen 
cole. Un dels objectius que ens mar-
quem, es que els xiquets i xiquetes s’ho 
passin molt bé, per a que el proper any 
vulguin tornar a l’esplai per iniciativa 
pròpia,i que no hagi de ser una obli-
gació, per això, tant la directora de 
l’esplai com els monitors/res  intenten 
innovar i fer coses atractives per als 
nens/nes. Aquest any, a part del cam-
pament que es va instal·lar al camp de 
futbol, vam tenir les visites dels Fores-
tals, que van explicar com cuidar el bosc 
i el risc que hi ha d’incendis. Com cada 
any ens van visitar els Policies locals, 
que van fer una jornada de seguretat 
vial, i també van venir les Ambulàncies 
Baix Ebre. Els nens i nenes també vam 
poder aprendre a jugar a bitlles, grà-
cies a la classe que els van fer el club 
de bitlles de l’Aldea, van aprendre 

Esplai 4 Torres 2012 “Projecte convivència”

com tractar el fons del mar, gràcies a la 
col·laboració del sr. Joaquim Vilagrasa, 
i van veure com s’elabora una format-
ge fresc, amb l’ajuda i col·laboració de 
l’empresa“Queso Perfecto”. I com no, 
el dia abans de l’inici de festes van fer 
la seva festa particular, van començar 
amb una xerrada realitzada per Boro 
Calvet i Cristian Panisello, sobre els co-
rrebous del Delta, el que està i no està 
permès a les nostres places, després 
van fer bous de carretilla, el ball de pu-
billes i hereus de l’esplai i va fi nalitzar 
amb una festa de l’aigua.

Però  la novetat d’aquest estiu 
ha estat el projecte que es va enge-
gar, juntament amb l’ajuntament de 
l’Ampolla, anomenat “UN DIA DE 
CONVIVÈNCIA” on aquest any els nens 
/nes de l’Aldea es van desplaçar, amb 
bus, tota una jornada a l’Ampolla per 
poder veure i conviure amb els nens/
nes de la població veïna. Durant la 
jornada, els participants van realitzar 
una gimcana, organitzada pels moni-

tors dels dos esplais i va fi nalitzar amb 
una gran batucada. Degut al gran èxit 
de la jornada, el proper any hi ha pre-
vist que siguin els xiquets i xiquetes de 
l’Ampolla que es traslladin a l’esplai de 
l’Aldea.

La valoració d’aquest esplai 2012 es 
molt positiva, tant per la gran partici-
pació de les famílies, ja que han par-
ticipat una mitjana de 100 nens cada 
mes.

No han hagut incidents i el nivell de 
satisfacció dels nens ha estat en ge-
neral molt alt. La regidora d’Educació 
vol donar les gràcies a totes les famí-
lies que han  participat tant en l’esplai 
com en la sortida a l’Ampolla, també 
vol agrair la col·laboració de empreses 
i particulars que han posat el seu gra-
net de sorra, ensenyant als nostres pe-
tits/es  i especialment a tots els moni-
tors, monitores i directora de l’esplai 4 
Torres, ja que sense la seva implicació, 
voluntat i dedicació, aquest projecte 
no hagués estat possible.

Recollida porta a porta
D es de la regidoria de Medi Am-

bient volem posar en coneixe-
ment de totes les empreses del nostre 
municipi que des de el dia 24 de juliol 
de 2012 s’iniciarà una recollida porta 
a porta de cartró i de paper. 

Amb aquest nou servei volem fa-
cilitar als comerços i empreses del 
nostre municipi una correcta recolli-
da d’aquesta fracció de residus amb 
molta presència en aquest tipus de 
negocis. 

També us comuniquem que a partir 
d’ara disposarem de contenidors de 

recollida de tubs fl uorescents i bom-
betes de baix consum a l’Ajuntament. 
Aquests contenidors estan ubicats a 
l’entrada de l’Ajuntament i s’ha de te-

nir en compte que al contenidor de 
bombetes només es poden tirar les de 
baix consum. Podran trobar més infor-
mació a les ofi cines de l’ajuntament.
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32 diada 
de la bicicleta

Diumenge 17 de juny tenia lloc de 
nou la diada de la bicicleta que 

enguany arribava a la 32 ena edició. 
L’AMPA del Mª Garcia Cabanes amb 
una organització extrema i complint 
el full de ruta a la perfecció arribaven 
al pont de Deltebre Sant Jaume (Lo 
Passador) a l’hora prevista.

 32 km per gaudir de la natura, 
del verd dels arrossars,del airet que 
refrescava als  250 ciclistes que es 
donaven cita a la popular diada de 
la bicicleta de l’Aldea. Premis per al 
més jove, per al més veterà, per la bici 
mes antiga i centenars de regals  dels 
patrocinadors,que eren sortejats  pels 
membres del AMPA, feien pair amb 
molt bon gust l’esmorzar de baldanes 
calentes i beguda fresqueta.

Uns quants genolls pelats ,algun 
petit espant amb la sella d’un menut 
i a les 13.00h s’arribava a la Casa de 
la Vila per clausurà la 32 ena Diada 
de la Bici.

Enhorabona a la premiada Mireia 
Abella  i Benito que s’enduia la bici 
patrocinada per l’Ajuntament de l’Al-
dea.

Fins l’any vinent !.

Ball solidari afectats bloqueig comptes 
Cooperativa de l’Aldea
L’Associació de Jubilats i Pensionistes de l’Aldea també 

es va sumar a la organització d’actes solidaris en bene-
fi ci dels afectats en la fallida de la cooperativa de l’Aldea. 
Passat dissabte7 de juliol, van organitzar un ball benèfi c a 
la sala polivalent Ramon Salvadó. Tota la recaptació de la 
taquilla va ser entregada a l’Ajuntament per a que siguin 
destinats a les persones afectades. 

El balla va ser un èxit i degut a la gran participació el 
proper 13 d’octubre hi ha previst organitzar un altra tarda 
de ball.

La Caravana per la Independència 
arriba a l’Aldea
Dissabte 14 de juliol amb un sol 

de justícia i abans de l’hora previs-
ta arribava a l’Aldea, la caravana per la 
independència procedent de l’Ametlla 
de Mar. Tot seguit es va  llegir el ma-
nifest davant dels assistents .Després 
de la baixada de bandera Espanyola 
va ser entregada als membres de la 
delegació Ebrenca de la ANC perquè 
l’entreguessin a la Delegación del Go-
bierno a Barcelona.

L’Himne dels Segadors i les estelades 
al vent clausuraven l’acte institucional 
a l’Aldea per seguir la caravana direc-
ció Deltebre.

En el plenari del 9 de Març de 2012 
l’Ajuntament de l’Aldea va aprovar 
per 10 vots a favor dels 11 regidors 
que composen el govern municipal (7 
ERC, 3 CIU, i el vot en contra de PSC), 
que l’Aldea s’adherís als municipis per 
la independència de Catalunya .

Trobada de joves
El passat mes de juliol es celebrà la 

8a trobada de joves de l’Aldea, en-
guany tenint com a novetat la gimcana 
d’orientació nocturna divendres 6 per la 
nit, amb una participació d’un total de 
9 grups entre 4 i 10 persones i un volun-
tariat d’unes 12 persones. Con tinuava 
al dia següent amb la bicicletada al riu 
arrancant des del casal, al riu ens espe-
raven un seguit d’activitats aquàtiques: 
piragua, banana aquàtica…

Arrancàvem cap a les 12.30 i a 13 del 
migdia cap al bar esport a fer el ver-
mut, un plateret de musclos van anar 
de meravella per anar agafant forces 
per a la tarde-nit. 

A la tarda hi havien un seguit de jocs 
populars al camp de Fútbol de terra i 
va continuar a per la nit en un sopar al 
bar la Llar, concert del grup local Drazer 
i DJ’s locals. En tot això va fi nalitzar la 
8ena trobada de joves de l’Aldea, l’any 
que vinent esperem repetir.
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Dissabte 16 de juny a les 12.00h ,la població aldeana 
va respondre de nou a la crida de la solidaritat i  es 

va aconseguir una molt bona entrada en el partit solidari 
que enfrontava als veterans de la UE Aldeana i els vete-
rans del FC Barcelona. 
Finalment es van imposar 0-3 els veterans del FC Barcelo-
na a l’Aldeana.
L’alcalde de l’aldea Dani Andreu va fer  entrega de la 
torre de l’Ermita al club i els veterans del Barça , acom-
panyats pel metge aldeà Ramón Cugat  li van entregar 
al poble una samarreta del Barça fi rmada per Leo Messi.

Gràcies Barça

Dijous 24 de maig a les 20 h tenia lloc el primer 
dels actes solidaris que organitzarà l’Ajuntament de 

l’Aldea fi ns al desembre de 2012.
El partit que enfrontava el Nàstic de Tarragona amb 

la Unió Esportiva Aldeana i que fi nalitzava  per Aldeana 
0 Nàstic 5  aconseguia mobilitzar a 600 aldeans i aldea-
nes que també es solidaritzaven amb els afectats del blo-
queig dels comptes de la cooperativa de l’Aldea.

Per segona vegada el Nàstic tornava a col·laborar amb 
els afectats ,ja que al desembre aconseguia recollir 100 
kg de menjar per als aldeans amb comptes bloquejats 
.Des de l’Ajuntament de l’Aldea s’agraeix profundament  
l’esperit de col·laboració del Nàstic de Tarragona, del seu 
president i de Jorge d’Alessandro que s’enduia  tota la 
plantilla al complet a l’Estadi la Unió havent jugat contra 
el Deportivo de la Corunya en menys de 24 h.

Els jugadors de la plantilla Tarragonina en fi nalitzar el 
partit no van parar de fi rmar autògrafs en un ambient 
cordial i esportiu al 100 %.

Gràcies Nàstic

.

L’Ajuntament de l’Aldea vol mostrar el seu agraïment 
al Club de Futbol. Deltebre pel gest que va tenir el 

passat diumenge 03.06.12 a les 18.00 hores al Camp Nou 
de Deltebre, a l’hora de donar la recaptació del partit de 
Lliga del CF Deltebre – UE Aldeana per als afectats per la 
crisi de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l’Aldea. 
Aquest gest solidari fa palesa la qualitat humana de 
l’equip directiu, afi ció, jugadors i tècnics del CF Deltebre, 
l’Aldea li queda profundament agraïda.

Gràcies CF Deltebre Us adjuntem els números de compte habilitats 
per donacions pels afectats.

FILA 0: ACTES SOLIDARIS PELS AFECTATS
 COOPERATIVA DE L’ALDEA.

PODEU FER EL VOSTRE DONATIU 
ALS SEGÜENTS COMPTES:

2013-3016-10-0200047156 CATALUNYA CAIXA
2100-0626-11-0200204890 LA CAIXA

0075-0379-63-0660000369 BANC POPULAR


