16a Fira de l’Arròs i del Comerç

Tot i que la societat actual estem vivim èpoques convulses
que ens ha canviat la vida aquests dos darrers anys, hem
d’adaptar-nos i aprendre a conviure amb aquests entrebancs
per a continuar en la nostra vida habitual.
Entre moltes d’altres, una de les activitats més importants
per a la promoció econòmica que es va veure afectada per la
pandèmia va ser la Fira de l’Aldea, ja que no l’hem pogut
celebrar durant els darrers dos anys. És un esdeveniment
que promociona tant als comerços i a les empreses, com a la
mateixa població.
Per aquest fet, amb la recuperació de la Fira tornem amb més
força, amb un format diferent, amb molts d’actes i amb una
clara intenció de promocionar el producte de proximitat que és
una de les potencialitats que tenim com a municipi i territori i
que anirem oferint en diferents formats durant el transcurs de
la Fira.
Voldria fer un agraïment a les empreses i comerços que apostem
aquest any per la Fira, ja que d’on ens sortim, ara més que
mai, falta emprenedoria i valentia.
Aquest any David Bertomeu i Vallès serà la persona
encarregada d’inaugurar la Fira. Un comerciant de l’Aldea
provinent d’una família de comerciants, que també va
ser regidor de Comerç i precisament organitzador de la
Fira. A més a més, juntament amb la seva parella, són dels
comerciants més actius que participen en tots els esdeveniments
sobre comerç que s’organitzen a l’Aldea durant l’any. Per
aquests motius, aquest any volem que una persona com David,
tan implicat en el comerç aldeà, sigui la persona que ens
inaugurarà la XVI Fira de l’arròs i el comerç.
Us animo a visitar la Fira i a gaudir de tots els actes que hem
organitzat durant aquesta edició.

Xavier Royo Franch
Alcalde de l’Aldea

Quan començo a escriure quatre lletres com l’epígraf de
presentació de la fira, no puc per menys que sentir una
barreja de sentiments, nostàlgia, orgull, satisfacció i un munt
de records i experiències i vivències acumulades al llarg dels
anys, primer com a organitzador i sempre com a expositor i
col·laborador, he anat guardant al calaix reservat per les coses
importants que et van passant en la vida.
Després d’aquests maleïts anys que ens ha tocat passar degut a
la pandèmia, que ens ha tombat moltes de les idees, il·lusions
i projectes que teníem començats. I que ara quan vèiem una
petita llum que ens feia esperar que tot comences a posar-se
a un lloc que no tornaria a ser el que era, però que almenys
podrem tornar a reprendre el que havíem deixat parat pel mal
vingut virus. Ara ve un cap de boig i ens posa en una situació
que al igual que jo, suposo que ningú esperava que es pugues
produir al temps que vivim.
Després de tot això, torna a sortir la força de la gent, dels que
malgrat tot volen tirar endavant i que saben que només amb
esperit valent i treball, ens en sortirem.
I aquí ha arribat la fira, parada per dos anys, però en totes
les ganes de tornar a mostrar a tothom els productes, treballs i
forma de ser del nostre poble.
Entre tots els que formem part d’aquesta esperada edició de la
fira tornarem a cridar a totes les comarques i pobles per a que
ens visiten i gaudeixin de la nostra oferta.
Bona fira!

David Bertomeu Vallès

DIVENDRES

22 d’abril

18:00

Recepció Autoritats. Ajuntament

18:15

Signatura llibre d’honor. Ajuntament

18:30

Inauguració a càrrec de David Bertomeu i Vallès.
Carpa Events

20:00

Tancament Recinte Firal
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RECINTE FIRAL
1. Pavelló
2. Carpa Events
3. Camp Futbol terra
4. Carpa Futbol
5. Camp de bitlles

DISSABTE

23 d’abril

10:00 – 14:00

Obertura Recinte Firal

10:00 – 13:00

Trobada Puntaires. Carpa Futbol

10:00 – 14:00

8è de final del Torneig Fifa Delinternet #Jugaambmi.
Organitza Delinternet. Pavelló

10:00 – 14:00

Tallers trenquem estereotips: mecànica per a xiquetes i
bijuteria per a xiquets (9-12 anys). Organitza Secotur. Pavelló

10:00 – 21:00

Troba les 10 carxofetes aldeanes. Pavelló

10:00 – 21:00

Gimcana del Parc Natural: “la natura: mirar, observar,
identificar!”. Organitza Parc Natural del Delta de l’Ebre.
Pavelló

10:00 – 21:00

Tallers Agbar: “Cicle Integral de l’aigua” i “taller de pintura de
conscienciació mediambiental”. Organitza Agbar. Pavelló

10:00 – 21:00

Guardiola solidària per Ucraïna. Pavelló

10:30

Esmorzar popular. Carpa Events

11:00

Actuació Sant Jordi Llar d’infants Bressol del Delta.
Carpa Events

11:00 – 12:00

Confecció de punts de llibres i petites roses. Pavelló

16:00 – 21:00

Obertura Recinte Firal

16:00 – 21:00

Experiència VR personalitzada a l’estand Delinternet.
Organitza Delinternet. Pavelló

17:00 – 18:00

Confecció de punts de llibres i petites roses. Pavelló

18:00

Concert a càrrec de la banda Verge dels Prats
Carpa Events

18:00 – 20:00

L’escriptora Montse Pallarès a l’estand de la Biblioteca. Pavelló

21:00

Mini Maridatge amb actuació musical. Carpa Events

DIUMENGE

24 d’abril

09:00

Trobada de Bitlles. Camp de bitlles

10:00 – 14:00

Obertura Recinte Firal

10:00 – 13:00

4è de final i semifinals del Torneig Fifa Delinternet #Jugaambmi.
Organitza Delinternet. Pavelló

10:00 – 14:00

Tallers: “la identitat i la visió del negoci” i “Valors per al comerç i
les PIMES”. Organitza Secotur. Pavelló

10:00 – 20:00

Troba les 10 carxofetes aldeanes. Pavelló

10:00 – 20:00

Gimcana del Parc Natural: “la natura: mirar, observar,
identificar!”. Organitza Parc Natural del Delta de l’Ebre.
Pavelló

10:00 – 20:00

Tallers Agbar: “Cicle Integral de l’aigua” i “taller de pintura de
conscienciació mediambiental”. Organitza Agbar. Pavelló

11:00

Programa “Veuetes” en directe Antena Aldaia. Pavelló

11:00

Obertura carpa per reservar lloc Diada Arròs, Col i Fesols.
Carpa Futbol

12:00

Productes del Mar - Repartiment Estand Quintos. Carpa Events

14:00

Inici Dinar Arròs, Col i Fesols. Carpa Futbol

16:00 – 20:00

Obertura Recinte Firal

18:00

Trobada cotxes antics. Camp futbol terra

18:00

Final del Torneig Fifa Delinternet #Jugaambmi castejat en
directe per Josep MP. Pavelló

19:00

Xocolatada per a tothom a càrrec de delinternet #menjaambmi.
Organitza Delinternet. Carpa Events

Benvolguts aldeans i aldeanes, després de no puguer gaudir
durant 2 anys de la Festa de l’Arròs, Col i Fesols, enguany
ens tornarem a reunir per poder celebrar-la.
La XIII Festa de l’Arròs, Col i Fesols enguany la podrem
gaudir a la Carpa coberta de la U.E. Aldeana, dins del marc
de la Fira de l’Arros i del Comerç.
Els tiquets es podran adquirir a l’Ajuntament de l’Aldea, a
partir de dia 6 d’abril en horari d’oficina, de les 9 del matí
fins les 14h. La data màxima per poder adquirir els tiquets
serà fins al 19 d’Abril.
Voldria donar les gràcies a totes les persones que
desinteressadament faran possible que aquesta festa es pugui
fer una realitat.
En especial als col·laboradors en l’elaboració del plat, Molí
D’oli Estorach, Herba Ricemills i Cooperativa Agrícola
Catalana. També ens acompanyarà La Xaranga Xino Xano
(amb Inma de Sopa) i el Grup de Jotes de l’Aldea.
Esperem que poguéssiu gaudir d’un gran dia en família i
amics, i animar a tothom a gaudir d’aquest plat típic de les
Terres de l’Ebre.

Josep Caballé i Estorach
Regidor de Tradicions

