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24,25 i 26 d'abril s'ha realitzat a l'Aldea per 11ena vegada la Fira de l'Arròs i el 
Comerç,  i  de  nou  s'han  complit  les  expectatives  tant  d'assistència  de  públic  a  la 
fira  com  de  parades  que  omplien  una  vegada  més  el  pavelló  poliesportiu.

Estela Estorach regidora de Comerç valorava positivament la Fira: ”Una fira amb 
molta participació, col·laboració i activitats demostrant una vegada més que el 
nostre poble està superant adversitats. Des de la regidoria de Comerç un agraïment 
a les entitats, persones i col·laboradors que un any més han fet que la Fira 
aconseguís els nostres millors objectius i un any més el “temps” no va impedir que 
la  Fira  fos  un  èxit  de  participació”.

Enguany la nova presidenta del comerç local Mercè Tafalla inaugurava la Fira divendres 
24 de maig  i  la  clausurava  Dani  Andreu  Alcalde  de  l'Aldea  el  diumenge  26  
d'abril.

LA  11ena  FIRA

DE  L'ARRÒS  I  EL  COMERÇ 

COMPLEIX  LES  EXPECTATIVES 



L'AJUNTAMENT SIGNA EL CONTRACTE AMB
L'ONADA PER LA GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA

L’Aldea, després d'un llarg camí que ha tingut que fer tota sola, ha aconseguit per fi signar el 

contracte  amb  l'empresa  L'ONADA  que  permetrà  la  posada  en  servei  del  Centre  de  Dia; un  
èxit  del  nostre  municipi  que  comportarà  que  la  gent  d'aquest  poble  no  tingui  que  desplaçar-
se  a  altres  centres  de  la  comarca.

L'equip de govern de l'Ajuntament de l'Aldea vol mostrar la seva satisfacció pel suport rebut per part 
de la ciutadania a l'hora de culminar un llarg procés que finalitzarà amb la posada en funcionament 
d'aquesta  instal·lació.

L'ALDEÀ  ANTONI  GILABERT

PRESENTA  EL  SEU  PRIMER  LLIBRE

Dimarts 21 d'abril i dins dels actes festius que 

commemoren els 32 anys de segregació de 
Tortosa, l'aldeà, Antoni Gilabert realitzava la 
presentació del seu llibre “l'Aldea i la seua 
gent,  imatges  per  al  record”.

Des de fa uns anys Antoni Gilabert forma part 
de l'Arxiu Històric i realitza desinteressadament 
la tasca de compilar imatges fotogràfiques 
antigues de l'Aldea, que ajuden a les noves 
generacions a veure com era el poble anys 
enrere. El llibre amb les 180 millors imatges 
ens podrà descobrir com era el nostre poble al 
primer  terç  del  segle  XX.

Ni que sigui al minut noranta, la 
promesa de l'equip de Govern 
s'ha  fet  realitat  i  per  tant,  els 
iaios i les iaies de l'Aldea que així 
ho necessitin, podran ser atesos 
de  la  millor  manera  possible.



ÈXIT  A  LA  1era  RUTA  DE  TAPES

Els passats 8/9/10 i 15/16/17 de maig  

es va realitzar per primer cop al nostre 

municipi la 1a Ruta de les Tapes de 

l'Aldea; primer que tot destacar el gran 

èxit de la 1a Ruta de les Tapes i agrair a 

tots els aldeans i aldeanes que la van 

realitzar i que van poder completar tota 

la ruta i com no, agrair-los a tots ells el 

bon ambient que es va crear al nostre 

poble, el qual va ser testimoni inequívoc 

de dos caps de setmana molt intensos 

per als restauradors del nostre municipi.

Míriam Ferrando regidoria Turisme: 

”Les meues més sinceres felicitacions 

al Bar Espanyol, Bar Societat, Bar 

Bacchuss, Pizzeria les Xiques, Bar la 

Llar, Bar Pòdium i Burguer Brothers 

per la qualitat de les tapes que ens 

van oferir  i  per la seua gran 

professionalitat ja que sense un bon 

treball al darrera l'èxit de la I Ruta de 

les Tapes no hagués estat possible. 

Destacar aquests dos fets: èxit de 

participació dels aldeans i aldeanes i 

gran qualitat i nivell d'elaboració de 

les Tapes que ens van oferir. També 

m'agradaria destacar la voluntat que 

es té per part de l'Ajuntament de 

l'Aldea i, concretament de la regidoria 

de Turisme, d'iniciar un nou projecte 

de col·laboració públic /Privat amb els 

establiments de restauració del 

nostre  municipi per tal de treballar 

conjuntament en iniciatives com 

aquesta que, independentment del 

gran ambient de poble que es crea, 

suposa una oportunitat de negoci per 

als empresaris locals”.

Tots ells que van finalitzar la Ruta van dipositar 

el díptic amb els establiments segellats a les 

oficines de l'ajuntament de l'Aldea, i el dia de  

l'elecció de les pubilles de festes majors es va 

realitzar  el s orteig  del  val  de  100 €.

L'afortunada va ser Manolita López Curto, a 

la qual se li feia entrega del val dimecres, 10 

de juny al Saló de Plens amb presència de 

l'Alcalde de l'Aldea Dani Andreu i la regidoria 

de  Turisme  Míriam  Ferrando. 



DIADA  DE  L'ARRÒS  COL  I  FESOLS

PUNTS  D'INFORMACIÓ  JUVENIL  i 
BÚSTIA  DE  QUEIXES  I  SUGGERIMENTS

  

Diumenge 3 de maig, tenia lloc la 8ena edició de la Diada de l'Arròs, Col i Fesols. Després de 

repartir els plats, a la sobretaula va actuar la Coral Verge dels Prats. Com sempre una  festa  
gastronòmica  molt  esperada  per  la  gent  de  l'Aldea,  que  servia  també  per  clausurà  les  VII  
Jornades  Gastronòmiques  de  l'Arròs.

Des de la regidoria de joventut de l'ajuntament de l'Aldea i des del Casal de Joves estem 

engegant una campanya informativa per tal de potenciar l'intercanvi d'informació entre el Casal 
de Joves i la joventut del nostre poble per tal que se n'assabenten de totes les activitats, sortides 
a la natura, cursos de formació, etc... així com realitzar tot tipus de queixes i/o suggeriments. En 
aquest sentit tenim una sèrie d'establiments col·laboradors del nostre poble amb un punt 
d'informació  jove  implantat,  per  a poder  donar  i  rebre  tota  aquesta  informació.

Aquests són els punts d'informació: Ajuntament, Alimentació Tafalla, 
Anna Stils, Aquallar, Associació de Dones, Bar Pescador, Brothers, 
Cat moda, Ebreclick, Modes Armengol, Motos Salvadó, Forn de Pa 
Carbó, Germans Marin, Forn de Pa Muñoz, Pub lo Trosset, 
Restaurant  La  Llar,  Santiveri  i  Grissel.

A  més  des  del  Facebook  del  Casal  de  Joves  i  des  dels  webs
www.casaljovesaldea.blogspot.com i www.infoaldaia.info, s’han 
instal·lat uns enllaços, amb codi QR per mòbils, perquè la joventut tingui 
accés directe a la bústia de queixes i suggeriments juvenils.



DANI  ANDREU  ALCALDE  DE  L’ALDEA

Després de ratificar la majoria absoluta a les eleccions municipals per tercera vegada 

consecutiva, amb 1.332 vots, que li donen la majoria absoluta al Govern, amb 8 regidors 

d'ERC  enfront  de  la  convergent  Elizabet  Zapater  que  n'aconseguia  646  vots,  que  li 

donaven  3  regidors  de  CIU.

...  I  PRESIDENT  DEL
CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX  EBRE

L'Alcalde Dani Andreu ha estat elegit president del Consell Comarcal del Baix Ebre, 

repetint el càrrec que presidia al Consell entre l'any 2009 i 2011. El CCBE estarà presidit, 2 

anys  per  Dani   Andreu  (ERC)  i  els  propers  dos  anys  pel  cap  de  llista  del  PSC  de 

Tortosa,  Enric  Roig.  



ÈXIT  DE  PARTICIPACIÓ  A  LA
GIMCANA  NOCTURNA
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Un any més la joventut aldeana es dona cita a la 4rta edició de la gimcana nocturna. 15 grups 

participants, més de 150 persones realitzant les proves i un equip de 30 voluntaris encapçalats pels 
tècnics de joventut del Casal de Joves, van fer possible que la gimcana fos de nou tot un èxit de 
participació.

La sortida oficial de la prova es realitzava des de l'SCRUA amb la vídeo projecció inicial i les 
indicacions  de  l'equip  de  Govern  encapçalats  pel  nou  regidor  de  joventut  Albert  Curto.

La població es va transportar fins l'era dels dinosaures; aquesta iniciativa juvenil serveix per anar 
obrint  boca  per  la  trobada  de  joves.
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FÀBRICA  DE  CRACS

L'Aldea és una autèntica fàbri-

ca de cracs, d'esportistes d'elit 

que porten el nom del nostre 

poble per allí on passen. La 

prova és més que palpable 

amb els èxits esportius que no 

paren d'acumular, el CP l'Aldea 

amb Manel Villaroya com a 

mestre de cerimònies, i també 

els nostre remers aldeans Yago 

Gavilan, Xavi Royo i Iker 

Montoya, que s'afegeixen a 

aquest impressionant currícu-

lum de fites esportives. Un 

aldeà de 15 anys que domina 

el salt de perxa com ningú i ja té 

a les seues mans el bronze al 

campionat d'Espanya d'Atletis-

me, amb la modalitat de salt 

amb perxa amb la categoria 

cade t  de  segon any.  En 

taekwondo tenim als germans 

Curto, l'Albert i el Martí, i també 

a Aleix Borràs que amb la seua 

disciplina col·leccionen ors i 

plates per allí on passen. I per 

úl t im el  nostre equip de 

veterans de la UE Aldeana que  

a falta d'una jornada es pro-

clamaven  campions.

El Delta, l'arròs, la Torre?, 

alguna cosa tenim a aquest 

poble que fa que els nostres 

esportistes siguin insuperables, 

de fet a l'Aldea tenim l'au-

tèntica  fàbrica  de  cracs. 

VETERANS UEA. Campions Lliga 2014 - 2015

SHOW PETIT. Europeu 

JOSEP GILABERT. Salt en perxa



ALEIX BORRÀS. Taekwondo

MARTÍ CURTO. Taekwondo
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YAGO GAVILAN. Rem. Cedida VRsport Rowing  

ALBERT CURTO. Taekwondo

XAVI ROYO. Rem. Cedida VRsport Rowing  

ENHORABONA

CAMPIONS!
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CLUB  PATÍ  L'ALDEA

CLASSIFICACIONS  TEMPORADA  2015

Aleví:    ANOUK  VIZCARRO  TOMÁS  -  Provincial:  1ª classificada

Infantil: LAURA  CHAVARRIA  SOLÉ - Provincial: 6ª classificada - Català: 27ª classificada

    GEMMA  CURTO  RIMA  -  Provincial: 2ª classificada  - Català: 22ª classificada

Cadet:  GEMMA   LÓPEZ   FABRA  -  Provincial: 12ª classificada

    ANNA  VILA  ESCODA  -  Provincial: 19ª classificada

    ANDREA  SILVA  PASCUAL  -  Provincial: 1ª classificada  -  Comunitat Valenciana: 

2ª classificada  -  Estatal: 4ª classificada (competirà  a  la  pròxima  Copa  Europa)

Juvenil:  ELISA  TOMÁS  FRANCH  -  Provincial: 1ª classificada  -  Català: 2ª classificada  - 

Estatal:  3ª  classificada  (competirà  al  pròxim  Europeu)

Sènior:  NÚRIA GAS CUGAT  -  Provincial: 1ª classificada  -  Català: 6ª classificada 

(competirà  al  pròxim  Estatal)

*GRUP SHOW PETIT  -  Provincial: 1r classificat  -  Català: 1r classificat  - Estatal: 1r 

classificat  - Europeu:  4t  classificat  (competirà  al  pròxim  mundial)

*GRUP SHOW JUVENIL  -   9è Trofeu Pla de Sta. Maria: 2n classificat  -  Copa Catalana: 3r 

classificat

REM

TEMPORADA 2014/2015 

YAGO  GAVILAN 

Medalla d'Or al Campionat d'Espanya amb modalitat quatre scull categoria juvenil

Medalla de Bronze al  Campional d'Espanya amb la modalitat dos sense

Medalla d'Or al Campionat de Catalunya, amb modalitat quatre scull categoria juvenil

Medalla d'Or al Campionat de Catalunya, amb modalitat quatre sense categoria juvenil

Medalla d'Or amb la selecció catalana juvenil, a la regata internacional d'Aiguebellette 

Savoie (França) amb modalitat vuit amb timoner

Medalla d'Or al Open Internacional de Catalunya, amb modalitat quatre scull categoria 

juvenil

Medalla d'Or al Open Internacional de Catalunya, amb modalitat quatre sense categoria 

juvenil

Medalla de bronze al Campionat de Catalunya, amb modalitat vuit amb timoner categoria 

*sènior*

*Convocat amb la sel.lecció Española al Campionat del Món a Rio (Brasil) que se celebrarà 

els  dies  7 ,  8  i  9  d'agost
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XAVI  ROYO 

Medalla d'Or al Campionat d'Espanya amb modalitat quatre scull categoria juvenil

Medalla d'Or al Campionat de Catalunya, amb modalitat quatre scull categoria juvenil

Medalla d'Or al Campionat de Catalunya, amb modalitat quatre sense categoria juvenil

Medalla d'Or amb la selecció catalana juvenil, a la regata internacional d'Aiguebellette 

Savoie (França) amb modalitat vuit amb timoner

Medalla d'Or al Open Internacional de Catalunya, amb modalitat quatre scull categoria 

juvenil

Medalla d'Or al Open Internacional de Catalunya, amb modalitat quatre sense categoria 

juvenil

Medalla de bronze al Campionat de Catalunya, amb modalitat vuit amb timoner categoria 

*sènior*

IKER  MONTOYA 

Medalla de Bronze Doble Skull al Campionat d'Espanya

Medalla de Plata doble Skull categoría aleví  a la Copa Primavera

ATLETISME - SALT EN PERXA

JOSEP  GILABERT 

Medalla de Bronze al Campionat d'Espanya amb la categoria de Salt en Perxa

TAEKWONDO 

ALBERT  CURTO 

Medalla d'or campionat Catalunya promoció cadet 2015

Medalla plata campionat Catalunya Infantil 2015

Medalla d'Or campionat Internacional d'Andorra 2014

MARTÍ  CURTO 

Medalla d'or campionat Catalunya  Infantil 2015

Medalla d'or Open Internacional Andorra 2015

ALEIX  BORRÀS

Medalla Plata campionat Catalunya Infantil 2015

Medalla Plata open internacional d'Andorra 2015<0201>
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3  TOMBS  I
2ona  TROBADA

DE  TARTANES  DE  CATALUNYA

Diumenge 7 de juny, tenia lloc una nova edició del tradicional 3 Tombs, a més 

enguany com a novetat els aldeans vam poder gaudir de la 2ona Trobada de Tartanes 

de  Catalunya,  que  l'any  passat  tenia  lloc  a  Miravet.

Els 3 Tombs va ser suspès el passat 22 de març per les inclemències meteorològiques i  

finalment  es  va  poder  realitzar  amb  un  dia  esplèndid.
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Des de la regidoria de Medi Ambient de l'ajuntament de l'Aldea, us informem que 

s'han instal·lat a la població papereres canines amb dispensador de bosses per les places de 
la població, concretament a la plaça del Mª Garcia Cabanes, a la plaça de l'antiga estació 
de tren, al pipicà de l'Avinguda Generalitat i a la plaça de la zona Hostasol. Les papereres 
estan  degudament  senyalitzades  perquè  els  usuaris  de  mascotes  puguin  fer-ne  ús .

Després de la instal·lació del primer pipicà a la població, la regidoria de Medi Ambient 
continua apostant fermament pel reciclatge i per construir un poble millor i més net amb  
ajuda  de  tots.

INSTAL·LACIÓ  DE  PAPERERES  CANINES
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3era  TROBADA  DE  CORALS

FORADADA  NOCTURA

Dissabte 27 de juny a les 19.00 h i al local de la S.C.R.U.A de l'Aldea, tenia lloc la 3era Trobada  de  

Corals. 

Les corals participants: Cingles del Montsià, Coral de l'Agrupació Musical Rapitenca, Coral de 
Rasquera i Coral Verge  dels  Prats,  van  fer  gaudir  al nombrós  públic  assistent  d'un  acte  
cultural consolidat  i  amb  gran  acceptació  al  poble.

Coral Verge dels Prats de l’Aldea

La regidoria de Joventut organitzava una vegada més la tradicional sortida a la natura amb  l'edició  

de  la  Foradada  nocturna.

El passat 26 de juny una cinquantena d'amants de l'esport i la natura es reunien al Casal per enfilar el 
rumb fins la Foradada rapitenca. Aquesta sortida conjuntament amb la del brindis amb copa de cava 
per cap d'any a la Serra de les  Veles  són  de  les  sortides  que  més  esperen  els  excursionistes  
aldeans.



FLAMA  DEL  CANIGÓ

Amb una puntualitat extrema, arribava un any més la Flama del Canigó per l'Ebre al 

nostre embarcador. Tot seguit la caravana de vehicles que portava la Flama amb els 

integrants del Govern Municipal, les Pubilles i Hereus de les Festes Majors i aldeans que 

volien acompanyar-la, la portaren fins la Casa de la Vila, on es va encendre la flama que 

repartiria el foc a totes les fogueres (que així ho van volgué), i també donava foc a la 

matinada a la foguerada de l'Ajuntament que era encesa, com ja es tradició, per la Colla 

de Diables d'Aldaia. Revetlla, Coca de Sant Joan, cava i el primer acte de les Pubilles i  

Hereus,  feien  un  any  més una  festa  que  dona  el  tret  de  sortida  a  l'estiu.
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AJUNTAMENT L’ALDEA


