Dani Andreu i Falcó
Alcalde de l’Aldea

En arribar el mes d'abril obrim de nou el nostre aparador promocional. La ﬁra de
l'Arròs i del Comerç de l'Aldea presenta com cada any les seves credencials amb
la ferma voluntat de mostrar el nostre múscul comercial, donar rellevància a les
novedoses activitats turístiques i acompanyar a tota la resta de l'activitat
econòmica municipal i també comarcal.
La Fira és la punta de l'iceberg de la gestió encaminada a una aposta ferma per la
promoció econòmica del nostre municipi, la posada en marxa l'any passat del Pla
de Dinamització del Comerç Aldeà ha signiﬁcat obrir moltes i bones expectatives al voltant d'aquest sector tant nombrós a la nostra població, ara amb la
continuïtat i aplicació d'aquesta eina estratègica, fem que els altres sectors econòmics, especialment el turisme, formin part d'aquesta entusiasta campanya
que baix el segell de “L'Aldea Horta del Delta” hem engegat des de l'ajuntament
per tal de visualitzar amb empenta pròpia tota l'activitat econòmica de l'Aldea i
que es conegui de manera especíﬁca l'oferta de serveis de l'Aldea.
La pagesia per origen, el comerç per tradició, la industria per necessitat, els
serveis per continuïtat i el turisme sota el paraigües territorial de “La reserva de
la Biosfera”, per innovació, son el que des de les àrees de comerç, de turisme, de
pagesia i de promoció econòmica pretenem impulsar i posar a disposició de tota
persona o empresa que vulgui aproﬁtar les excepcionals bondats de les que
disposem al nostre terme.
Amb els avals que signiﬁquen per un costat la baixa ﬁscalitat, els ajuts
institucionals i a més a més l'estratègica situació del nostre municipi, un cop
sembla ser superada la crisi, ens trobem amb l'oportunitat d'enlairar els sectors
productius de l'Aldea a lo més alt, a lo més eﬁcient i per tant poder generar
riquesa, llocs de treball i molta satisfacció per a la ciutadania de la nostra
població.
Vull acabar aquest escrit amb un sincer agraïment per totes i tots els que de
manera ferma i constant han ajudat a que la gestió municipal doni fruit i un
especial agraïment a la perseverança de tanta gent que creu en un projecte de
present amb una expectativa d'un excepcional futur.

L'any 2019 és un dels anys en que les dones hem sortit al carrer per demanar
els nostres drets, com el simple fet de poder anar pel carrer sense tenir
que mirar al darrere.
A les Terres de l'Ebre tenim la força de la dona, som dones que estem fetes a tot,
no ens fa por res, i sempre tirem endavant, dintre del vincle familiar podem
decidir i actuar per nosaltres mateixes, som valentes, treballadores, i no deixem
que ningú ens “pengi cap etiqueta”.
El sector del comerç està representat per moltes de nosaltres, on cada dia
dediquem molt de temps i esforç per tirar-lo endavant.
Si comprem i participem en les activitats del poble, ens doneu empenta per
continuar treballant per tots vosaltres.
Desitgem que vingueu a fer un tomb per la nostra Fira.

MERCE TAFALLA PRADES
PRESIDENTA DE L'ALDEA COMERCIAL

FERNANDO RICO CASTAÑO
JUTGE DE PAU DE L’ALDEA

Aquest any he tingut el plaer de ser escollit per inaugurar la 15a Fira de l'Arròs i el
Comerç de l'Aldea 2019. Primer que tot donar les gràcies a l'alcalde Dani Andreu i a
tots els regidors, per a mi ha estat una gran sorpresa, a la vegada que tot un honor.
Al llarg de la meua vida he format part de tot aquest col·lectiu de gent que composa el
nostre poble, gent amb iniciativa, emprenedora, amb ganes de treballar i tirar
endavant, afrontant tota mena de reptes, superant crisis; en deﬁnitiva, gent que fa un
gran esforç, un esforç que val molt la pena, inde-pendentment del resultat, ja que el
balanç sempre és positiu, amb esforç es projecta el futur del nostre poble i es
sembren les llavors per a les nostres properes generacions... i la lluita continua!
Ja estem a les portes de la primavera i durant aquests dies, un any més, al nostre
poble, aﬂoren aquelles iniciatives i necessitats que fan referència al conjunt d'una
societat formada per persones senzilles, emprenedores i solidàries que volen
conservar aquells valors que fan millor el seu poble i la seua gent, com ho és la Fira de
l'Arròs i del Comerç. Tothom es mou i col·labora per preparar el pavelló, els estands i
les carpes, per a poder gaudir de multitud d'actes com concerts, trobades, balls,
exposicions, xarrades, etc. Tota una sèrie d'activitats que cada any superen les
expectatives, promovent una bona ocasió per compartir vivències i experiències amb
els nostres conciutadans i generant un magníﬁc aparador del nostre poble per als
visitants. Crec que cada cop és més necessari cultivar aquest conjunt de relacions
humanes que ens fa créixer i evolucionar dins d'aquesta societat en què vivim i ens
reforça les nostres arrels.
Per tant, gaudim tots d'aquest gran esdeveniment que se'ns brinda, compartim tot
allò que encara conservem del passat i que ens aporta el present, i busquem obtenir
aquella prosperitat i grandesa per al futur del nostre poble, estimulant el nostre
comerç, amb il·lusió i esperança, fent un gran exercici d'imaginació i traçant
estratègies per elaborar un missatge clar i contundent del què som i del que volem
ser.
Finalment, espero que puguem continuar molts anys més gaudint d'aquesta ﬁra, i
poder dir any rere any que ha sigut tot un èxit.
Visca l'Aldea i la Fira de l'Arròs i del Comerç.

PROGRAMACIÓ D’ACTES 2019
DIVENDRES, 12 D’ABRIL
16.30h. Tallers infantils i visita de la ra dels xiquets i
xiquetes.
Organitza: Esplai 4 Torres i Estand Kölors – Activitats
Gratuïtes a l'escenari del pavelló.
19.00 h. Recepció d’autoritats, pubilles i hereus a
l’Ajuntament.
19.15h. Signatura del Llibre d’Honor per l'inaugurador.
19.30 h. Inauguració de la Fira a càrrec del senyor
José Fernando Rico Castaño.

DISSABTE, 13 D’ABRIL
09.30h. Concentració de vehicles antics. Lloc: davant
taller Euromaster.
10.00h. Obertura del recinte ral.
10.00h. Jocs infantils tradicionals i alternatius.
10.15h. Rua de vehicles antics pels carrers del municipi.
10.30h. Signatura de llibres durant tot el dia de
l'escriptora ebrenca Francesca Aliern a l'estand de la
Biblioteca presentant el seu últim llibre “La petita Laura”.
11.00h. Taller infantil Kölors. Lloc: estand taller infantil
Kölors.
11.30h. Parada i exposició de vehicles antics.
Lloc: plaça de bous.
12.30h: Degustació d’arrossos Joan Estellé.
Lloc: estand taller de cuina.
12.30h: Demostració de Vehicles Base Logística
l’Aldea Recollida de Residus.
14.00h. Tancament del recinte ral.
16.00h. Obertura del recinte ral.
17.00h. Actuació de DANCELATIN a càrrec de Neus
Martínez Pino.
18.00h. Degustació de dolços tradicionals.
Lloc: estand taller de cuina.
19.00h. Concert a càrrec de la Coral i Banda Verge dels
Prats de l'Aldea. Presentació d'un nou himne. Lloc:
carpa entitats.
21.00h. Tancament del recinte ral.

DIUMENGE, 14 D’ABRIL
09.30h. Esmorzar Popular. Lloc: Rostidors.
10.00h. Obertura del recinte ral.
10.00h. Jocs infantils tradicionals i alternatius.
10.00h. Tirada Comarcal de Bitlles de fires.
Lloc: Pista de Bitlles.
10.00h. 11ª Trobada de Puntaires. Lloc: pista coberta
del camp de futbol. Organitza: As. de Dones de l’Aldea.
10.30h. Taller infantil Kölors. Lloc: estand taller infantil
Kölors.

10.30h. Signatura de llibres durant tot el dia de
l'escriptora ebrenca Francesca Aliern a l'estand de la
Biblioteca presentant el seu últim llibre “La petita Laura”.
11.00h. Programa Especial Veuetes a l'estand Antena
Aldaia.
11.30h. Exhibició Frisons de la Creu. Lloc: camp de terra.
12.30h. Degustació d’arrossos. Lloc: estand taller de cuina.
13.00h. Xarrada del Parc Natural de Delta – Xavier Abril “Sense
Blau no hi ha verd: la problemàtica de la brossa marina”

14.00h. Tancament del recinte ral.
16.00h. Obertura del recinte ral.
18.00h. Taller de Pastisseria.
17.00h. III Trobada de Jotes. Lloc: Carpa entitats.
18.00h. Elaboracions amb fruita i xocolata – Joan Estellé.
Lloc: Estand Taller de cuina.
19.00h: A l'estand Mas Masdeu. “Un passeig per la masia,
els plats que ens han fet créixer aquests 10 anys”.
21.00h. Clausura de la XV Fira de l’Arròs i del Comerç.

EXPOSICIÓ DE PINTURES DE L’ESCOLA DE
PINTURA DE L’ALDEA I ASSOCIACIÓ DE DONES
ENDAVANT DE L’AMETLLA DE MAR.
Lloc: Escenari del Recinte Firal.
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TOTS ELS DIES DE LA FIRA.

