Programa de Festes Majors
de l’Aldea

Del 13 al 18 d’agost 2021
#FEMLA21
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Benvolgudes aldeanes i aldeans.
Després d’un temps molt llarg d’incertesa i foscor, a poc a poc, estem
recuperant la normalitat i entre les primeres coses, podrem celebrar les
Festes Majors. Tot i així per la situació actual no seran les Festes que tots
voldríem i estem acostumats a fer, però són les millors festes que podem
fer a hores d’ara.
Per part de les Regidories de Festes i Tradicions, juntament amb les
comissions, hem preparat unes festes amb temps rècord i adaptades a
la normativa que ens marca el Procicat, i des d’aquí els vull agrair tant als
Regidors, la coordinadora i les comissions de festes i bous l’esforç que
han fet per a poder organitzar a temps els actes preparats, i a la vegada
també voldria aprofitar per demanar comprensió i empatia sobretot amb
les comissions i organització.
Estem segurs que tot i les mesures existents, la gent gaudirem dels actes
organitzats, perquè després del que hem passat, tots tenim moltes ganes
de xalar.
Aquest any hem escollit com a pregoner Miquel Alonso Cruelles,
Responsable de Protecció Civil a les TTEE. Ho hem fet per diversos
motius, perquè des del seu lloc de responsabilitat, representa a totes
aquelles persones amb dedicacions essencials que han estat vetllant
per natros durant aquesta pandèmia com també en altres moments de
crisis. Però també ho hem fet perquè Miquel Alonso ha estat el pal de
paller dels Alcaldes, que en tot moment hem trobat en la seva persona,
una guia, una llum, un aclariment a qualsevol dubte d’aquelles qüestions
que ens plantejàveu la ciutadania, que us asseguro que en moments
com aquest, es magnifiquen i molt. D’aquesta manera li volem retre
homenatge, pel seu compromís amb la seva feina, amb la societat i per
estar sempre a disposició dels Ajuntaments, sobretot en moments de
molta dificultat.
Vull aprofitar per enviar un sentit record a totes aquelles persones que
durant aquesta pandèmia, heu hagut de passar la malaltia i sobretot per a
totes aquelles persones que no l’han pogut superar i ens han deixat, com
també l’excel·lent feina que heu fet les persones veïnes del poble, que
treballeu als serveis essencials i que heu estat vetllant per la resta de la
societat, des d’aquí us vull fer un reconeixement públic, una vegada més!
Per acabar, desitjo que gaudiu d’aquests dies de Festa Major, que
aprofiteu per a recuperar els moments de gresca, de retrobament amb
familiars i amics, que la pandèmia ens ha pres. Però sobretot, us demano
que respecteu totes les mesures de seguretat: l’accés al recinte, el
distanciament entre persones i les mascaretes en moments de molta
aglomeració, etc.
Agrair a totes les persones que han fet possible l’organització d’aquestes
festes, com ara, els Regidors, Comissió de Festes i Bous, treballadors
municipals i col·laboradors.
Des d’aquí com Ajuntament i jo com Alcalde, ens comprometem a que
l’any que ve organitzarem unes MEGAFESTES, hem de recuperar el
que la covid ens ha pres i per això dotarem d’una important partida
econòmica per a l’organització de les festes 2022. Per tant, necessitarem
la vostra opinió i col·laboració, per fer les millors festes possibles.
Desitjo que gaudiu molt de la festa i sobretot molta salut per a tothom.

Xavier Royo Franch – Alcalde de L’Aldea
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Benvolguts aldeans i aldeanes:
Aquest any ens tornarem a retrobar després de que l’any 2020 no vàrem
poder gaudir de cap acte taurí a les Festes Majors, degut a la pandèmia
del Covid-19.
No serà un any normal per poder celebrar les Festes Majors tal com
estem acostumats, però des de l’equip govern i la Comissió de Bous,
hem preparat unes festes que s’adapten a les mesures de seguretat de la
pandèmia.
Aquest any, ja que l’anterior no vam poder celebrar cap acte taurí i les
ramaderies de bous braus no van poder exhibir els seus animals, des de
l’equip de govern i la Comissió hem apostat per contractar prioritàriament
les de les Terres de l’Ebre, entre d’altres.
L’Ajuntament de L’Aldea sempre estarà al costat de la festa dels bous,
prova d’això es que com Ajuntament vàrem ser els primers de les Terres
de L’Ebre en entrar a un Ple Municipal una esmena de celebració de
correbous, en concret eren els actes taurins de les Festes de L’Ermita.
Espero i desitjo que gaudiu d’aquests actes taurins que us hem preparat
per aquestes festes, també us demano el màxim respecte a les mesures
de seguretat dins del recinte taurí ja que ens facilitarà la feina a tots els
organitzadors.
Bé, per acabar, desitjo que el proper any sigui un any normal i puguem
celebrar els actes taurins en plena normalitat, ja que prepararem un gran
cartell de bous.
Abans d’acomiadar-me us animo a participar de tots els actes que hem
preparat per tots vatros.
Aldeans i aldeanes us desitjo molt bones Festes Majors 2021.
VISCA ELS BOUS!!!
VISCA L’ALDEA!!!

José Caballé Estorach – Regidor de Tradicions
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Estimats Aldeans i Aldeanes,
Després de l’excepcionalitat d’un any marcat per la pandèmia, sembla
que, gràcies a l’esforç col·lectiu i a la celeritat amb la qual s’està duent
a terme el procés de vacunació, anem arribant a les últimes pàgines
d’aquest capítol tan amarg de les nostres vides. De la Covid, ja se n’ha
parlat llarg i extens i, tot i que encara no l’hem doblegat definitivament,
creiem que és bon moment perquè la pena, la tristesa i la frustració,
donin pas a l’alegria, l’esperança i la il·lusió de poder retrobar-nos tots
un altre cop.
Per això, hem posat fil a l’agulla per dissenyar el programa d’activitats
que teniu a les vostres mans. I fer-ho, no ha sigut gens fàcil perquè hem
hagut de fer mans i mànigues per poder bastir una agenda d’activitats
que estigués adaptada a la normativa Covid, però que no contemplés
cap renúncia a l’essència que vertebra la personalitat de la nostra Festa
Major.
Una festa que projecta cultura, gresca, unió i tradició, en un entorn
festiu que sempre ha sabut situar-se a l’alçada de les millors i més
exigents expectatives. Tot i així, veureu en les pròximes pàgines que no
són unes festes com les de tots els anys; en som conscients, però són
Festes i les viurem com només natros sabem!
Aquest any tenim l’honor de comptar amb les Pubilles i els Hereus del
2020 i del 2021. Els màxims exponents i la millor representació que el
nostre poble pot tenir! I en aquesta línia, també voldria enviar un record
immens als quintos del 2002. Des del primer moment, no vaig poder
evitar encomanar-me de l’energia i la il·lusió que despreníeu, però,
desgraciadament, l’arribada de la covid va espatllar tots els vostres
plans. Ho sentim molt. Una abraçada ben forta amics i amigues. I ja que
parlem de quintos... Animar als d’enguany a viure l’experiència amb la
màxima intensitat possible. Sabeu que estem al vostre costat pel que
necessiteu.
I per anar acabant, fer un agraïment a totes les persones que treballaran
i vetllaran, durant tota la setmana, perquè la resta puguem gaudir de
les Festes: Els operaris de la brigada municipal, la policia local, el
servei de neteja, les comissions de festes i de bous, les associacions,
les entitats, etc. El vostre esforç empeny la maquinària que fa moure
tots els engranatges de la Festa Major. I acabo, però abans, també
voldria donar les gràcies a l’alcalde, Xavier Royo, per haver-me donat
l’oportunitat d’encapçalar aquesta regidoria. He conegut persones
meravelloses, persones que ho donen tot a canvi de res. I no sé on em
portarà la vida en un futur, però el que sí sé, és que m’emportaré de
record tot el bo i millor que la gent de l’Aldea m’ha donat.
Bones Festes!!!!

Josep Franch i Pellisé – Regidor de Festes
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Benvolgudes Aldeanes i Benvolguts Aldeans,
És per a mi un orgull haver estat nomenat pregoner de les Festes Majors
de l’Aldea, una proposta que em va sorprendre i que, amb il·lusió, he
acceptat amb molta gratitud i estima.
Com alguns ja sabreu, però per als qui no em conegueu,
professionalment he estat al capdavant de la Protecció Civil de la
Generalitat a les Terres de l’Ebre des del moment de la seva creació, l’any
2009. Un dels meus objectius sempre ha estat donar suport incondicional
als nostres municipis en els moments difícils, quan més se necessita,
però sobretot en aquests últims 17 mesos, moment en què la pandèmia
va entrar a les nostres vides i de la qual encara no hem fet net del tot.
Sempre he entès el paper del pregoner de festes com algú al que cal
escoltar, i això m’omple de satisfacció. Serà un honor poder-me adreçar
a vatros per a proclamar l’inici de les Festes Majors.
Aldeanes i Aldeans, gaudiu del moment al costat de la família, els amics i
d’aquells a qui més estimeu!
Bones Festes Majors!

Miquel Alonso Cruelles – Responsable de Protecció Civil TTEE

Apreciats aldeans i aldeanes,
Enguany, en algun moment o altre hem dit amb totes les ganes: “ja era
hora!” Perquè tornar a una mica a la normalitat vol dir anar recuperant els
horaris habituals, retornar als bons costums, retrobar-se amb la gent que
estimes, etc.
Una de les coses que més trobem a faltar com a poble són els actes i
les festes que l’any passat no vam poder celebrar. Així que ja era hora de
poder tornar a fer-ne!!
També és veritat, i no podem obviar-ho, que molts han de resignar-se a
dir: “ja seria hora” de poder passar pàgina d’aquest mal moment.
És per això que com a rector de les parròquies de l’Aldea i de l’Ermita de
la Mare de Déu em dirigeixo a tothom per desitjar-vos uns bons dies on
refer, recuperar i retrobar l’alegria d’altres anys, i que totes les famílies del
poble pugueu dir: “ja és hora” de festa major.

Mossèn Eduard

pubilletes, hereuets,
pubilles i hereus
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PUBILLETA MAJOR 2020
AYDÉ ROYO PUJOL

HEREUET MAJOR 2020
DÍDAC GARCIA FABUEL

PUBILLETA 2020
ARIADNA ARQUES REGAÑA

PUBILLETA 2020
ELSA MALDONADO BERTOMEU
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PUBILLETA 2020
ERIKA TEIXEIRA FERNÁNDEZ

PUBILLETA 2020
GEMMA ESCUDIER SALOM

PUBILLETA 2020
IDOIA COLOMÉ FANDOS

PUBILLETA 2020
LAIA LIAN SALVADÓ BENITO

PUBILLETA 2020
MAR PORRES CENTELLES

PUBILLETA 2020
MARIAN PALLARÈS ANGLÈS
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PUBILLETA 2020
MARTA RODA CAPELLA

PUBILLETA 2020
THAIS BERTOMEU SERRA

HEREUET 2020
ADRIÀ IBÁÑEZ FERRÉ

HEREUET 2020
ALBERT CODORNIU BERTOMEU

HEREUET 2020
ALEIX MACHADO PALLARÈS

HEREUET 2020
DÍDAC DRAGO SABATÉ
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HEREUET 2020
IVAN BERTOMEU ANDREU

HEREUET 2020
JOAN SALVADÓ BENITO

HEREUET 2020
LLUC TOMÀS BAIGES

HEREUET 2020
MANEL SOW MASDEU

PUBILLA 2020
ANDREA ROSA LOZANO

PUBILLA 2020
ANNA PRÍNCEP BIOSCA
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PUBILLA 2020
BIANCA POP

PUBILLA 2020
CARLA GILABERT BEA

PUBILLA 2020
IDOIA ESTUDILLO MECA

PUBILLA 2020
KAREN BELLAUBÍ

PUBILLA 2020
MARIA FIGUERES BENITO

PUBILLA 2020
NEREA BORONAT ESTORACH
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PUBILLA 2020
NÚRIA MONTESO ARASA

PUBILLA 2020
PAULA BORT RIBERA

HEREU 2020
JOAN BAYO BENITO

HEREU 2020
JOAN CHORTO TOMÀS

HEREU 2020
KILIAN GIL ROYO

HEREU 2020
ROGER GIRBES ESPUNY
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PUBILLA MAJOR 2021
ANNA ALIFONSO PLA
Associació Musical Verge dels Prats

PUBILLETA MAJOR 2021
NÚRIA SORRIBES BONFILL
AMPA 21 d’abril

HEREU MAJOR 2021
PAU SALVADÓ CABALLÉ
Penya Calaixó

HEREUET MAJOR 2021
IAGO ESMEL RODRÍGUEZ
Associació de Jubilats
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PUBILLETA 2021
ELSA BENITO BEDÓS
Unió Esportiva Aldeana

PUBILLETA 2021
CLÀUDIA BERENGUER FERNÁNDEZ
Societat de Caçadors

PUBILLETA 2021
VERA BERTOMEU ANDREU
Amics Taurins

PUBILLETA 2021
IRINA FERRANDO LEÓN
S.C.R.U.A.

HEREUET 2021
ÈRIC BERTOMEU LOPERA
Patronat de l’Ermita

HEREUET 2021
CAETÀ JOSEP FERRER CALLAU
Unió Esportiva Aldeana
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PUBILLA 2021
MARTA ALEGRE CODORNIU
Associació l’Aldea Comercial

PUBILLA 2021
MARTA BARBOSA FIGUERAS
Associació Musical Verge dels Prats

PUBILLA 2021
JÚLIA CURTO BELTRI
Associació Esportiva de Bitlles Garballo

PUBILLA 2021
MARTA ENCONTRADO MASDEU
AMPA 21 d’abril

PUBILLA 2021
LAIA ROCA BENITO
Club Patí l’Aldea

PUBILLA 2021
ABRIL SALVADÓ CAYUELA
Associació de Dones

16

HEREU 2021
MARC FARNÓS GILABERT
Associació de Carreters de Catalunya

HEREU 2021
SERGI FORNÓS ZAPATER
Associació l’Aldea Comercial

HEREU 2021
FELIP MUÑOZ MARTÍ
Associació Musical Verge dels Prats

HEREU 2021
MARC MURIA LÓPEZ
Associació de Carreters de Catalunya

HEREU 2021
PAU PALLARÉS PÉREZ
S.C.R.U.A.

HEREU 2021
ARNAU ROCA FIGUERAS
Societat de Caçadors
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Aquest programa s’ha editat d’acord amb la
normativa anti-Covid vigent. Això vol dir que, a dia
d’avui, potser la normativa hagi canviat i ens veiem
obligats a modificar el programa. Per això, durant la
setmana de festes heu d’estar atents als Canals de
comunicació de l’Ajuntament, des d’on cada dia a
les 19h publicarem l’agenda de l’endemà.
Hi poden haver canvis d’horari, canvis en el model
d’alguna activitat o anul·lació d’aquestes.
Per accedir a qualsevol dels actes de festes
serà necessària la invitació acompanyada
del DNI del titular.
Tots els menors de catorze anys s’hauran
d’inscriure a la invitació del pare,
la mare o ambdós.
Demanem a tots els participants que respectin les
mesures Covid. Si es detecta qualsevol conducta
que posi en perill la seguretat general, s’actuarà
immediatament. Totes les activitats del programa
estan subjectes a la normativa que hi hagi en
aquell moment. Així mateix, aquestes es podran
veure modificades o suspeses, tot depenent de
l’evolució de la pandèmia.
La normativa per a cada activitat estarà penjada
en un lloc visible a cadascun dels recintes on
es desenvolupi la mateixa. És important llegir-la i
estar-ne al corrent.
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dissabte

7
d’agost

CONCERT

20.00H
CONCERT DE LA BANDA
VERGE DELS PRATS
MARE NOSTRUM, CUNA DE CULTURA
Certamen Levantino, de Pascual Marquina.
Greek Folk Song Suite, de Franco Cesarini.
A Klezmer Karnival, de Philip Sparke.
El Cant dels Ocells. Popular Catalana
(Arr. Miquel Asins Arbó).
Lloc: Recinte de ball

19

divendres

13
d’agost

SOM-HI!

12.30H
VERMUT ALS BARS LES XIQUES I PÒDIUM
Amenitza: Xaranga Xino Xano
Col·labora: Ajuntament de l’Aldea
22.00H
FOCS D’ARTIFICI ANUNCIANT L’INICI
DE LES FESTES MAJORS
A càrrec de la Pubilla Major.
Els coets es dispararan des de diferents
punts del poble.
Col.labora: Diables d’Aldaia
23.30H
BOU EMBOLAT
Ramaderia: Miquel Pallarès
Amenitza: Xaranga Estrella Band
Embolada a càrrec de la Colla d’Emboladors
de l’Aldea
22.00H
CONCERT DE NIT
Grup musical Kripton
Lloc: Recinte de ball
Repàs des dels anys 20 fins l’actualitat
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dissabte

14
d’agost

DIA DEL
PREGÓ

10.30H
INFLABLES REFRESCANTS PER A
TOTES LES EDATS
Lloc: Plaça Dr. Maimó
12.30H
VERMUT ALS BARS PESCADOR I LA VAQUERIA
Amenitza: Xaranga Estrella Band
Col·labora: Ajuntament de l’Aldea
18.00H
TARDA DE BOUS
Ramaderia: Eliseo Adell
Amenitza: Xaranga Estrella Band
20.00H
PREGÓ DE FESTES
A càrrec de Miquel Alonso Cruelles (Coodinador
Territorial de Protecció Civil)
PROCLAMACIÓ DE LES PUBILLES I ELS
HEREUS 2020 I 2021
Lloc: Recinte de ball
22.00H
NIT D’ESPECTACLE
Amb el show: Alegria, que és Festa Major!
Lloc: Recinte de ball
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diumenge

15
d’agost

DIA DE
LA FESTA
MAJOR

10.00H
TIRADA DE BITLLES
Organitza: Club de bitlles Carvallo
Lloc: Camp de bitlles municipal
10.00H
SORTIDA BTT
Trobada a l’Ajuntament
Organitza: Club Ciclista l’Aldea
12.00H
VERMUT ALS BARS CRACK I SOCIETAT
Amentiza: Xaranga Estrella Band
Col·labora: Ajuntament de l’Aldea
17.00H
PARTIT DE FUTBOL ENTRE LA UNIÓ ESPORTIVA
ALDEANA I LA UE RAPITENCA
Xut d’honor a càrrec de la Pubilla Major
Pilota patrocinada per Esports Alegre
19.15H
MISSA EN HONOR ALS NOSTRES PATRONS
Lloc: Recinte de ball
20.00H
MASCLETADA
Lloc: Aparcament darrera del recinte de ball
Col·laboren: Diables d’Aldaia
21.30H
CONCERT DE NIT
Orquestra: Welcome Band
Lloc: Recinte de ball
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dilluns

16
d’agost

DIA DEL
JUBILAT

11.00H
HOMENTAGE A LA GENT GRAN
Entrega de plaques commemoratives per part de
les autoritats.
12.00H
VERMUT LA LLAR DELS JUBILATS
Actuació del grup de jotes de l’Aldea i la música de
la rondalla Xino Xano
18.00H
TARDA DE BOUS
Ramaderia: Fernando Mansilla
Amenitza: Xaranga Estrella Band
19.00H
CONCERT DE TARDA
Orquestra: Guateque
Lloc: Recinte de ball
21.00H
ESPECTACLE DE FOC
Organitza: Diables d’Aldaia
Lloc: Plaça de bous
21.00H
CONCERT JOVE
Festa comercial amb els DJ’s:
Lluís Torralbo – Sergio Laguna – Eduard Ventura –
DJ Gallo
Lloc: Recinte de ball
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dimarts

17
d’agost

DIA DE LA
SALUT

12.00H
VERMUT ALS BARS ANDREA, ABRIL I SPORT
Amenitza: Xaranga Estrella Band
Col·labora: Ajuntament de l’Aldea
18.00H
TARDA DE BOUS
Ramaderia: German Vidal
Amenitza: Xaranga Estrella Band
20.00H
DESANCAIXONADA D’UN BOU SALVATGE
Ramaderia: German Vidal
Organitza: Penya Calaixó
21.30H
BOU EMBOLAT
Ramaderia: German Vidal
Organitza: Penya Calaixó
22.00H
CONCERT DE NIT
Orquestra: Cimarron
Lloc: Recinte de ball

24

dimecres

18
d’agost

DIA DEL
JOVE I
FINS L’ANY
QUE VE!

PISCINA GRATUÏTA
DURANT TOTA LA JORNADA

10.00H
TALLER DE MANUALITATS
A càrrec de l’associació Projecte Gat
Lloc: Recinte del ball
10.30H
INFLABLES REFRESCANTS PER ALS MÉS MENUTS
Lloc: Plaça de l’estació
Amenitza: Xaranga Xino Xano
11.00 H
CONTA-CONTES AMB ANIMACIÓ
Lloc: Recinte del ball
12.30H
VERMUT AL BAR MASDEU
Amenitza: Xaranga Xino Xano
Col·labora: Ajuntament de l’Aldea
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18.00H
TARDA DE BOUS
Ramaderia: Hilàrio Príncep
Amentitza: Xaranga Xino Xano
19.00H
CONCERT DE TARDA
Orquestra: Mediterranian
Lloc: Recinte de ball
20.00H
NOVILLO SALVATGE
Patrocinat per: Ajuntament de l’Aldea
21.30H
BOU EMBOLAT
Ramaderia: Hilàrio Príncep
Organitza: Penya Amics Taurins
21.00H
CONCERT JOVE. FESTA REMEMBER
Amb els DJ’s Tito Cervera – Víctor Doohan –
Jordi Alonso
Lloc: Recinte de ball
24.00H
GRAN CASTELL DE FOCS DE FINAL DE FESTES
A càrrec de Pirotècnia Tomàs
Lloc: Zona esportiva (plataners)
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AMB LA COL.LABORACIÓ DE

