


                                                                              SALUTACIÓ DE L’ALCALDE 

 
Quan ara fa un any vaig accedir a l'Alcaldia, no em 
podia arribar a pensar mai, que passaríem un any amb 
tantes coses com ens han passat, els forts aiguats de 
la tardor, les hores i hores de talls de llum, el temporal 
Glòria i la Covid-19. 

Precisament aquest últim ens ha portat, a tota la 
humanitat, a haver de modificar els nostres hàbits de 
vida, la relació entre natros, la manera de treballar i 
tot el relacionat amb la nostra vida individual i 
col·lectiva. 

L'Ajuntament també s'ha vist afectat per aquest canvi 
d'hàbits i entre moltes coses que hem hagut d'ajornar o suspendre, ens hem trobat 
que les Festes Majors d'aquest any no es podran celebrar tant a L'Aldea com a molts 
altres llocs del territori de Catalunya i arreu de l'estat Espanyol. 

 
No ha estat una decisió fàcil, però la responsabilitat com a governants ens ha portat a 
prendre aquesta decisió acordada amb la resta de municipis veïns. 

Però ara, hem d’anar sempre avant, les persones necessitem millorar l'estat d'ànim, 
les empreses i els comerços han de recuperar la seua economia com més aviat millor i el 
nostre poble necessita ambient i germanor. 

Per tant, la Regidoria de Festes, ens ha preparat una sèrie d'actes alternatius amb 
dos objectius, primer que siguin actes que no comporten aglomeració de gent, i segon 
que aconseguim donar ambient a la població durant aquests dies, evitant que les 
aldeanes i aldeans marxen a un altre lloc i d'aquesta manera promoure al màxim 
l'ambient a la població, amb trobades d'amics i de familiars en un àmbit reduït, tant 
als domicilis particulars com als bars, restaurants i espais d'oci de l'Aldea. 
 

 



 

Sabem que potser no són els actes que ens agradaria a tothom, però per 
responsabilitat i per la nostra salut, és el que aquest any ens toca. Com a Govern, és 
la nostra prioritat, i per això, sempre que puc, demano a la Mare de Déu de l'Aldea 
que vetlli per la salut de tots natros. 

 
També m'agradaria enviar un missatge d'ànim a les Pubilles, Pubilletes, Hereus 
i Hereuets d'aquest any. Un any difícil també per a vatros, però tranquils!,com ja 
sabeu, l'any que ve també serà el vostre any i podreu gaudir de totes les activitats 
que us teníem preparades. 

 
Us animo a participar i animar l'ambient del poble, a què els esmorzars, dinars i 
berenars de festes, els puguem celebrar igualment amb les nostres colles i que almenys 
passem el millor possible aquests dies. 

 
Tornarem amb més força i els actes festius que teníem preparats per aquest any, els 
millorarem encara més perquè a les festes del 2021 poguéssim recuperar aquestes que 
no podrem celebrar. 

 
Som un poble fort, ho hem demostrat durant aquesta crisi sanitària i ens en sortirem 
com natros sabem fer, amb lluita i treballant de valent per recuperar el perdut. 
Molts d'ànims, molta salut i sobretot no abaixem la guàrdia amb les mesures de 
seguretat i distanciament. 

 

 

                                                                                                       Xavier Royo Franch 
                                                                                                        Alcalde de L'Aldea 



 REGIDOR DE FESTES 

Benvolguts Aldeans i Aldeanes. M'hauria agradat poder 
adreçar-vos aquest missatge en circumstàncies normals i no en 
un context de crisi sanitària global com la que estem vivint. 
Malauradament, el destí ha decidit posar-nos contra les cordes 
i no ens queda altra que prendre paciència i actuar amb 
responsabilitat i sentit comú. 

Com ja sabeu, enguany no podrem gaudir de les festes Majors, 
però això no vol dir que ens haguem de resignar a viure un estiu 
en blanc i negre. Per això, des de la Regidoria de Festes, hem 
impulsat una agenda d'activitats alternativa amb l'objectiu de 
contribuir, en la mesura del possible, a intentar endolcir aquesta 
situació tan amarga que estem vivint. Sabem, també, que les 

festes Majors són l'expressió cultural més valuosa que projecta el nostre municipi i la 
mostra més tangible de l'esperit de gresca que sempre acompanya la gent de l'Aldea. 
Per aquest fet, seguirem treballant perquè les festes de l'any vinent estiguin a l'altura 
de les millors expectatives i que siguin un clar reflex del poble viu, intens i dinàmic que 
som. I abans d'acomiadar-me, voldria enviar un missatge d'optimisme a tothom. Estic 
segur que ens sortirem, com sempre hem fet, perquè tots sabem que l'Aldea i la seva 
gent, quan anem junts i ens ho proposem, SOM IMPARABLES ! . 

     Josep Franch 
  Regidor de Festes 



 

 

 

     REGIDOR DE TRADICIONS 

Benvolguts Aldeanes i Aldeans, com ja sabeu, aquest any 
2020 no l'haguéssim volgut ningú de la manera que està 
passant. Des de la Regidoria de Bous i Tradicions teníem 
programats molts actes; Els de L'Ermita de L'Aldea, els 
actes de les Festes dels Barris i com no, també els de les 
Festes Majors 2020, però que a causa de la COVID-19 i de les 
mesures a adoptar, ens ha sigut impossible fer. També vull 
agrair a la Comissió de Bous la feinada que han fet per 
organitzar tots els actes taurins que teníem preparats. 
Espero i desitjo que l'any vinent puguem estar totes i tots 
per celebrar la nostra tradició. Una tradició que continuarem 
cuidant i defensant !  

  
 

                                                                                                                                 Pepe Caballé 
                                                                                                                          Regidor de Tradicions 

 

 











                                                     
Divendres 14 d’agost 

* Piscina municipal gratuïta durant tota la jornada. 

* 18.30 h. Tirada del coet que anuncia  l’inici de Estiuet l’Aldea 2020. 
* 19.00 h. De tapeo als bars I restaurants. 

- Amenitza Xaranga Estrella Band. 

* 22.00 h. Actuació sense públic del Somerock davant del Pub la Sede. 

 

Dissabte 15 d’Agost / #Patró 

* Piscina municipal gratuïta durant tota la jornada. 

* 9.00 h. Esmorzar del bou capllaçat als bars, restaurants i cases 
particulars. 

* 12.00 h. Vermut dansat amb la rondalla Xino Xano i el grup de Jotes de 
l’Aldea. 
- la rondalla recorrerà els bars i restaurants de tot el poble. 

* 21.00 h. Música de revetlla des de la megafonia municipal. 

* 21.30 h. Sopar de la patrona als bars i restaurants. 
* 23.00 h. Mascletada tirada des de diferents punts del poble  per veure 
des dels bars, els restaurants i els balcons de casa. 
- Col·laboren Diables d’Aldaia.                                                                                                                      



                                                        
 

Diumenge 16 D’Agost / #Paelles 

* Piscina municipal gratuïta durant tota la jornada. 

* 12.00 h.  #Vermutrònik  des de la megafonia municipal. 

* 13.00 h. Paelles amb la família i els amics als bars, restaurants  I les 
cases particulars. 

- l’Ajuntament facilitarà l’arròs i els musclos a totes les colles que s’apuntin fins el 14 
d’Agost a les oficines de l’Ajuntament. 

- l’entrega es farà a la cantina de festes entre les 12.00 i les 13.00 h. s’ha de venir a 
buscar amb el cotxe. 

- Arròs patrocinat per Arrossaires del Delta.    
- Musclos patrocinats per Cepromar sccr 

* 20.00 h. Actuació de duet Deluxe a la plaça Dr. Maimó. 

* 22.00 h. Autocinema amb la pel·lícula JUMANJI 2. 

- Zona esportiva municipal. 

* 00.00 h. Sessió de Víctor  Doohan des  d’Antena Aldaia. 
 

 

                                                                                                 



                                                                                 
 

Dilluns 17 d’Agost  
* 19.00 h. Activitat de teatre infantil itinerant al  Barri Hostal  
amb la Piccola orquestra. 

* 20.00 h. Activitat de teatre infantil itinerant Barri Estació  
amb la Piccola Orquestra. 

* 21.30 h. Actuació de Duet Dance davant la llar d’Hèctor Roda. 

* 00.00 h. Sessió de Dj Lluís Torralbo des d’Antena Aldaia. 
 

Dimarts 18 d’Agost 

* 20.00 h. Cercavila amb la Banda Verge dels Prats. 

- Sortida Raval de Fesol direcció Bar Societat. 

* 21.30 h. Actuació sense públic del Duet Guateque. 

- av Catalunya altura Burguer Brothers, La Vaqueria i Bar Pescador. 

* 00.00 h. Sessió de  Dj Tito Cervera des  d’Antena Aldaia. 
 

 

                                                                                                                    



                                                                              

 

Dimecres 19 d’Agost 

* 20.00 h. Cercavila amb la xaranga Xino Xano. 

- Sortida Raval de Sant Ramon, direcció Barri Estació 

* 21.20 h. Actuació sense públic del grup de Jazz Just Do It. 

- carrer Bar Coco i Bar Societat. 

* 00.00 h Sessió de Dj Eduard Ventura des d’ Antena Aldaia. 
 

 

Dijous 20 d’Agost 

* 20.00 h. Cercavila amb la Banda Verge dels Prats. 

- Sortida Raval de Sant Ramon, direcció Bar Pescador. 

* 21.30 h. Actuació sense públic del grup Mifos. 

- carrer de l’Església , Pub Stocklin i Bar Pòdium. 

* 00.00 h Sessió de Dj Sergio Laguna des  d’Antena Aldaia.                                                    



                                                        
 

Divendres 21 D’Agost 

* 20.00 h. Cercavila amb la batucada Batucava. 

- Sortida Raval de Fesol, direcció Bar Societat. 

* 21.30 h. Actuació sense públic del grup de jazz Origen69. 

- av Catalunya altura  Bar Abril,  Bar Andre i Bar Sport. 

* 23.00 h. Coet anunciant el final d’Estiuet l’Aldea2020. 
* 00.00 h. Sessió de  Dj Seto des d’Antena Aldaia. 
 

 

                  
 

 



                                                              
 

NOTES 
 
* Totes les activitats que hem preparat, estan  pensades perquè no hi hagi acumulació 
de persones en cap moment. La majoria de les actuacions es faran de forma itinerant. 
Les actuacions que es facin en punt en concret, són exclusivament per donar ambient al 
carrer i a les  terrasses dels bars restaurants. En cap cas estarà permesa l'assistència 
de públic. 

 
* Un dels elements més característics de les Festes Majors, són els berenars a la plaça 
de bous. Per això, us animem a quedar amb els vostres amics i familiars, a les cases 
particulars, o als bars i restaurants del nostre poble per gaudir plegats dels tardets 
d'Agost . 
 
* La recollida dels musclos i l'arròs del dia de les paelles s'efectuarà a la cantina de 
festes i no serà necessari baixar del cotxe. S'habilitarà un espai on aturar el vehicle i 
el personal de la comissió de festes us posaran el material al maleter. 
 
* Des de la regidoria de Festes insistim en la necessitat de mantenir la distància social, 
l´ús permanent de la mascareta i la higiene de mans. 

* L’Ajuntament, per motius de la COVID-19, es reserva el dret d’alterar, modificar o 
suspendre  qualsevol dels actes programats. 

                                                                                                                                 




