Festes de l’Aldea 2022

Del 11 al 20 d’agost
#FEMLA22

Amics i amigues de L’Aldea,

Primer que tot, permeteu-me que us trasllade la meva
satisfacció que per i puguem tornar a celebrar unes
Festes Majors després dels parèntesis dels últims temps.
Aquest any tornarem a poder celebrar unes Festes com
tots ens mereixem.
Per aquest any, tant el Regidor de Festes, Josep Franch,
com el Regidor de Tradicions, Pepe Caballé, juntament
amb les persones que conformen les comissions, ens han
preparat unes grans festes tenint en compte dos aspectes
molt importants. Per un costat, per aquest parèntesi
obligat de dos anys a causa de la pandèmia; per l’altre,
perquè aquest any celebrem trenta anys d’ençà que
l’Ajuntament és l’encarregat d’organitzar les Festes Majors
del nostre poble. Trenta anys d’unió i de treball conjunt.
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Precisament per això hem cregut que seria pertinent
incloure dintre dels actes de les Festes l’acte d’inauguració
dels nous trams de l’Av. Catalunya, ja que tant aquesta
obra com les festes de 1992 han estat dues grans
efemèrides promogudes per L’Ajuntament, que han
representat una gran unió per a les aldeanes i els aldeans:
Una de caràcter més festiu i l’actual, que representa
la unió física entre els dos nuclis més importants de
població que tenim dins del casc urbà. Per aquest fet, hem
volgut retre homenatge a dues persones que van ser els
veritables precursors d’unir les Festes Majors i que van
formar part dels governs que van fer-ho possible. Ells són
en Francesc Blanch Bayo, que s’encarregarà d’inaugurar la
nova Avinguda Catalunya, i en Felipe Estorach Carles com
a Pregoner de les Festes Majors 2022.
En aquest sentit, des d’aquí vull enviar un agraïment molt
especial a totes les persones que durant aquests trenta
anys han col·laborat en l’organització de les Festes Majors:
Regidors, membres de les comissions i col·laboradors,
entre d’altres. Per això hem inclòs en aquest programa
un recull del grup de persones que van organitzar les
primeres festes l’any 1992, persones que van impulsar
un model d’èxit de Festes Majors que avui dia encara
mantenim.
En el moment actual, l’Aldea està vivint una etapa molt
dolça, amb un present engrescador i un futur que albira
grans avenços. Durant aquesta legislatura el nostre
municipi s’està transformant urbanísticament, està
millorant la seva imatge i s’està dotant a la ciutadania
d’espais més amables i agradables, com també hem
aconseguit que L’Aldea sigue un dels principals pols
d’atracció d’indústria a les nostres terres. Per tot això i
molt més, podem airmar amb seguretat que l’Aldea és al
mapa com a municipi referent i respectat, ara sí, entre les
poblacions veïnes.

Com us he avançat, aquest any celebrem trenta
anys de festes units, i per això des de L’Ajuntament
vam creure oportú que el pregoner d’aquest any
fos Felipe Estorach Carles, per la seva tasca de Regidor a
l’Ajuntament i per haver estat molts anys precisament
Regidor de Festes, que juntament amb altres regidors va
impulsar les Festes Majors edició rere edició ins a arribar
a com les coneixem actualment. Felipe va estar vint anys
de Regidor desenvolupant altres regidories a part de la
de Festes, com Cultura i Ensenyament, però també ha
tingut una llarga trajectòria al món educatiu com a mestre
de primària i professor d’ESO. Per a L’Ajuntament, és un
orgull que Felipe hagi acceptat l’honor de ser el pregoner
d’unes festes que van comptar amb la seva direcció com
a Regidor durant molts anys.
Per inalitzar, vull agrair a Josep Franch i a Pepe Caballé,
com a Regidors de Festes i Tradicions, juntament amb els
col·laboradors de les comissions de festes i bous, la seva
dedicació per organitzar-nos aquesta edició de festes,
que estem convençuts seran molt especials per diferents
motius.
En nom meu i de L’Ajuntament, us desitjo que passeu uns
grans dies de Festes, que xalésseu molt, que us oblideu
dels mals moments que el dia a dia porta inherents i que
aproiteu per passar uns bons moments amb les famílies
i els amics, perquè aquest any, ja ens toca celebrar unes
Festes com cal.
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Bones Festes Majors

Xavier Royo Franch
Alcalde de L’Aldea

Patronat Municipal de Festes de l’Aldea 1992

Benvolguts aldeans i aldeanes:
Ja tenim les Festes Majors 2022 aquí!!!!!!!
Quan estic escrivint aquest escrit, penso en tot el que ens hem
perdut durant aquest temps de pandèmia, però aquest any estic
més que segur que podrem recuperar tot el temps perdut amb els
actes que hem preparat i ja podrem gaudir de les Festes Majors en
tota normalitat.
Des de la Regidoria de Tradicions i la Comissió de Bous, hem
preparat un cartell d’actes taurins amb fermesa, entrega i molt
de treball. Enguany, per poder gaudir d’aquestes tardes on ens
reunim tots a la plaça de bous hem apostat per portar aquí al
nostre poble les ramaderies més importants i destacades del
panorama nacional.
Unes tardes on ens reunim amb família, amics, coneguts i colles
per gaudir de la festa més arrelada de les Terres de L’Ebre com es
la festa dels bous. Des de l’Ajuntament sempre estarem al costat
d’aquesta festa per defensar-la.
Espero i desitjo que poguéssiu gaudir i xalar d’aquests actes
taurins que hem preparat per aquestes Festes Majors, també
demano que respecteu totes les mesures de seguretat dins del
recinte taurí, ja que d’aquesta manera facilitarà la feina a tota
l’organització.
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Bé, ja per acabar, agraeixo la feina feta per la Comissió de Bous
de forma desinteressada, ja que sense aquestes persones de les
comissions molts d’actes no es podrien dur a terme.
Abans d’acomiadar-me, us animo a tots i totes a participar de
tots els actes que em preparat per aquestes magniiques Festes
Majors 2022.
ALDEANS I ALDEANES US DESITJO MOLT BONES FESTES
MAJORS 2022!!!!!
VISCA ELS BOUS!!!! I VISCA L’ALDEA!!!!!

José Caballé Estorach – Regidor de Tradicions

Mentre escric aquestes línies em costa contenir el somriure.
Un somriure que naix de l’emoció que em genera el fet que
per i el meu equip i jo puguem organitzar unes Festes Majors
d’aquelles que, només en fullejar el programa d’activitats, ja
se’t posa la pell de gallina d’imaginar-te tot el que viuràs en
submergir-te en unes Festes com les que nosaltres celebrem.
Sabem que han sigut dos anys llargs, durs i difícils, i per
això la Regidoria de Festes ha entomat el repte d’organitzar
la setmana per excel·lència amb més compromís que mai.
Perquè trenta anys de Festes s’han de celebrar com cal! I així
ho farem!
Us vam prometre unes Festes que ens fessin recuperar la
il·lusió, que fossin capaces de treure’ns el mal sabor de boca
que la pandèmia ens havia deixat i que tinguessin la capacitat
de motivar aquell esperit en què la unió i la gresca es fusionen
enmig d’un ambient festiu on el sentiment de germanor i
pertinença al nostre poble en són els valors més preuats. Per
això hem posat els cinc sentits i hem treballat intensament
per poder oferir-vos el programa que teniu a les mans; un
dels programes més ambiciosos que la història de les nostres
Festes ha conegut i que esperem que visqueu amb la mateixa
il·lusió amb què nosaltres us l’hem preparat.
Unes Festes que arriben carregades d’activitats per a totes
les edats i de novetats que de segur no deixaran indiferent
a ningú. Ho descobrireu aviat, però permeteu-me que faci
esment, per exemple, al primer correbars jove amb una disco
mòbil itinerant capitanejada per l’Associació de Joves, al
primer gran Piromusical de Festes Majors o a les ramaderies,
les orquestres i els artistes de renom que formen part de la
programació de #FEMLA22. Tot això i molt més us espera
durant els deu dies de Festes que us hem preparat, així
que ha arribat el moment que aparquem durant uns dies les
preocupacions que enterboleixen el nostre dia a dia i ens
deixem seduir per la màgia de la nostra Festa Major!
I tant tradicional com necessari és agrair l’ajuda, la
col·laboració i el compromís de totes les persones i les entitats
que, conjuntament amb la Regidoria de Festes, sumem
esforços i creem aquella sinèrgia positiva capaç de fer posar
en moviment tota la maquinària de Festes. Una maquinària que
de vegades és complexa de pilotar, però que compta amb el
gratiicant retorn de veure com fas feliç a la gent que aprecies i
estimes.
Per acabar, animar-vos a participar en totes les activitats, a fer
poble, a fer gresca, a “xalar” de valent, però sobretot... a fer-ho
amb coneixement!!!
La Regidoria de Festes resta a la vostra disposició.
Bones Festes aldeans i aldeanes.

Josep Franch i Pellisé – Regidor de Festes
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Benvolguts conciutadanes i conciutadans:

Enguany l’Excel.lentíssim Ajuntament m’ha fet l’honor d’encarregarme el pregó de les festes majors del nostre poble, una tasca que la
considero i la prenc, no a nivell individual, sinó com a representant de
totes aquelles persones que han treballat per aconseguir arribar a la ita
dels trenta anys de les festes.
Persones que van treballar i treballen per fer realitat un somni, una
aspiració, persones que avui, per sort, encara ens acompanyen
i d’altres que malauradament ja no són amb natros. Totes elles,
integrants de les comissions de festes dels barris, de les entitats i de
les associacions del poble, el veïnat... van recolzar el projecte i, any
rera any, el van polir, millorar i perfeccionar perquè tots poguéssem
sentir-nos-hi partícips.
També, enguany, a part de l’aniversari, tenim un altra cel.lebració, no
menys important, i és que podrem gaudir del retrobament després
de dos anys sense reunir-nos degut a la pandèmia. Disfrutarem dels
moments més apreciats que ens regalen les festes, que són el lleure, el
divertiment i la joia de poder parlar amb persones que feia temps que
no véiem, fer petar la xerrada amb els amics, les menjades a la plaça
de bous, vore com els petitons s’engresquen amb les atraccions... en
i, tot allò que forma part de la FESTA i que ens fa aparcar per uns dies
les preocupacions diàries.
Per tot l’anterior, espero i desitjo que passéssem unes BONES I
TRANQUIL.LES FESTES MAJORS
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Felip Estorach Carles

Aldeans i aldeanes,

Quan s’aproxima el mes d’agost l’Aldea fa olor a festa major.
Durant l’estiu ens anem preparant i il·lusionant per a que aquests
dies siguin diferents. Per això són dies tant desitjats per tothom.
A la festa major sempre hi ha una barreja de tradició i d’innovació.
I és normal perquè són dies intensos que volem gaudir al màxim
dels actes que tenen concurrència i dels que més ens agraden, els
de tota la vida i alguna novetat.
Una de les coses que més m’agrada és veure com hi ha actes
per a totes les edats: tant per la gent jove, com per als jubilats.
Activitats per xiquets i xiquetes, per a les famílies, per a les colles
i per als qui venen de fora. Ho considero una bonica expressió
del que és el poble de l’Aldea. Una gran barreja de gent que volen
passar-s’ho bé. Desitjo que enguany es torni a fer realitat. Per això
espero que tothom visqui la festa pensant en que la vivim amb
més gent, amb alegria, amb respecte i amb bona convivència.
Que la Mare de Déu de l’Aldea, a la qui dediquem el dia quinze
amb els actes religiosos, senti l’afecte que es mereix de part de
tothom i ens beneeixi amb uns bons dies de festa en honor seu.
A tots i per a tots, bona Festa Major.
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Mossèn Eduard

P

PUBILLA I
PUBILLETA
MAJORS
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PUBILLA MAJOR 2022
JÚLIA LINEROS BERTOMEU
S.C.R.U.A.

PUBILLETA MAJOR 2022
LAURA PALLARÉS PÉREZ
Club de Bitlles

H
HEREU
I HEREUET
MAJORS

HEREU MAJOR 2022
XAVI VILANOVA FRANCH
Associacio Carreters de Catalunya

HEREUET MAJOR 2022
AARON CASANOVA GILABERT
A.F.A. 21 d’abril
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PUBILLES i PUBILLETES

P
PUBILLA 2022
SARA MATEOS BAIXAULI
Associació Musical Verge dels Prats

PUBILLA 2022
MARIA MARTÍNEZ CHAVARRIA
Penya Calaixó

PUBILLA 2022
PAULA RODRÍGUEZ FALCÓ
Club Patí l’Aldea

PUBILLA 2022
ÀNGELA ZARAGOZA MARTÍNEZ
Patronat de l’Ermita
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PUBILLES i PUBILLETES

P
PUBILLA 2022
INGRID SALVADÓ CARMONA
Associació de Jubilats

PUBILLA 2022
INCA LLAVERIA MORESO
Unió Esportiva Aldeana
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PUBILLA 2022
NAIARA CIURANA LÓPEZ
Club Patí l’Aldea

PUBILLA 2022
ERIKA FALCÓ SERRAT
Associació Cultura d’Art

PUBILLES i PUBILLETES

P
PUBILLA 2022
MARIA FORASTERO ZAPATER
Associació de Dones

PUBILLA 2022
AINOA CIRUELO PÁEZ
Amics Taurins

PUBILLA 2022
SARA BAYO PRADES
Lliga contra el càncer

PUBILLA 2022
MARTINA MONTESÓ SANZ
Associació l’Aldea Projecte Gat
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PUBILLES i PUBILLETES

P
PUBILLETA 2022
NAYARA BUERA MAICAS
SerCoTur

PUBILLETA 2022
IRIS CARDOSO GARRIGA
Associació l’Aldea Projecte Gat

PUBILLETA 2022
MARY JANE GARCIA GARCIA
A.F.A. 21 d’abril

PUBILLETA 2022
SHARON ROSE GARCIA GARCIA
A.F.A. 21 d’abril
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PUBILLES i PUBILLETES

P
PUBILLETA 2022
AROA BUERA FONOLLOSA
Penya Calaixó

PUBILLETA 2022
DANIELA MARIA ROGADO KURATLI
Associació de Jotes de l’Aldea

PUBILLETA 2022
ROSER GILABERT CERVELLERA
Associació de Dones

PUBILLETA 2022
ABRIL MECA FERRANDO
Club Patí l’Aldea
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PUBILLES i PUBILLETES

P
PUBILLETA 2022
BÁRBARA PUJOL PEDREGOSA
Club de Bitlles

PUBILLETA 2022
MAYA PUJOL PEDREGOSA
Club de Tenis
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PUBILLETA 2022
VALENTINA MOLLA CALVET
A.F.A. Mª Garcia Cabanes

HEREUS i HEREUETS

H
HEREU 2022
PAU MECA CERVELLERA
Unió Esportiva Aldeana

HEREU 2022
LLUIS BORONAT ESTORACH
Lliga contra el càncer

HEREU 2022
ARNAU FABRA PAULINO
Penya Calaixó

HEREU 2022
FERRAN MINGUILLÓN CERVELLERA
SerCoTur
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HEREUS i HEREUETS

H
HEREU 2022
DAVID VIVAS RIUS
Associació Musical Verge dels Prats

HEREU 2022
JOEL CHORTO TOMÀS
Associació de Jubilats
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HEREU 2022
ALEX COLOMÉ FAVÀ
Amics Taurins

HEREU 2022
ÀLEX RODRÍGUEZ MOLLA
Patronat de l’Ermita

HEREUS i HEREUETS

H
HEREU 2022
JULEN SANS NAJAR
Diables d’Aldaia

HEREU 2022
PAU CÒLERA PIÑANA
Associació de Dones

HEREUET 2022
SERGI PERIS MECA
Associació de Dones

HEREUET 2022
ISAAC CALVET CEBOLLA
Patronat de l’Ermita
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HEREUS i HEREUETS

H
HEREUET 2022
PEP PAGÀ CHAVARRIA
Penya Calaixó

HEREUET 2022
JORDI MEIRIÑO ARASA
Club de Tenis
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HEREUET 2022
JOAN VALLÉS PINO
Unió Esportiva Aldeana

HEREUET 2022
ORIOL AGUAS VIDAL
Unió Esportiva Aldeana

HEREUS i HEREUETS

H
HEREUET 2022
JOAN OCHANDO CASANOVA
A.F.A. 21 d’abril

HEREUET 2022
LLUC SANTOS BRULL
Patronat de l’Ermita

HEREUET 2022
ÀLEX RODRIGUEZ GUERRERO
S.C.R.U.A.

HEREUET 2022
ROC JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Club Patí l’Aldea
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HEREUS i HEREUETS

H
HEREUET 2022
ROGER CURTO CASANOVA
Diables d’Aldaia

HEREUET 2022
GENÍS FORTUNY ALMENAR
Associació Cultura d’Art
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HEREUET 2022
LLUÍS RODRÍGUEZ MULET
Societat de Caçadors

HEREUET 2022
KILIAN FARNÓS GILABERT
Societat de Caçadors

I

INFORMACIÓ
RELLEVANT
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Informació general
Es restringeix el pas de vehicles al Recinte de Festes tots els
dies de 18 a 6 hores. S’habilitarà un pas alternatiu només per a
vehicles autoritzats.
Seguiu en tot moment les indicacions de la Guàrdia Municipal i
del cos de protecció civil.
Podeu consultar els recorreguts dels actes itinerants als codis
QR que us facilitem al programa.
Un cop s’acabi el ball, recolliu les cadires i deixeu-les al costat
de la vostra taula.
Per participar al correfoc, ho hem de fer amb roba de cotó,
ens hem de protegir els ulls i portar barret o mocador, calçat
adequat i fer cas en tot moment als Diables d’Aldaia.
Es recomana protegir la façana de les cases que es troben al
trajecte del correfoc.

Venda d’abonaments i taules del ball
Del dilluns 18 de juliol al divendres 12 d’agost.
Lloc: Ajuntament de l’Aldea (de 9 a 14 hores)
A partir del dia 12 d’agost, la venda s’efectuarà a la guixeta
de Festes

PREUS ABONAMENTS

Empadronats

No
Empadronats

Abonament súperjove (14-16 anys)

10€

20€

Abonament adult (+16 anys)

15€

40€

Abonament jubilat

10€

30€

Abonament parella

30€

80€

Abonament parella jubilada

20€

60€

Preu entrada esdeveniment

10€

10€

Zones d’aparcament

d

u
ing

Av

P

Ajuntament

ya

un

tal

a
aC

P

ATRACCIONS

BALL
PLAÇA
DE BOUS

P

P

Muntatge de la plaça de bous
ALTES de carros, carretes, bastides i gàbies i recollida dels números
per al sorteig del dia 28 de juliol: del dilluns 18 de juliol al divendres
28 de juliol
LLOC: Ajuntament de l’Aldea (de 9 a 14 hores)
CARROS: 20€ + 1 abonament de matrimoni o 2 d’individuals
CARRETES: 20€ + 2 abonaments de matrimoni o 4 abonaments
individuals (les carretes de més de quatre metres de llargada
requereixen d’un abonament de matrimoni per cada metre de més)
BASTIDES: 20€ + 3 abonament de matrimoni o 6 d’inviduals
GÀBIES: 70€ + 5 abonaments de matrimoni o 10 d’individuals
SORTEIG per a escollir lloc a la plaça: dijous 28 juliol a les 21.0h al
recinte de ball

Notes de la Comissió de Bous
Ningú es fa responsable de l’interior de la Plaça de Bous.

B
INFORMACIÓ
SOBRE BOUS

Els menors de 14 anys només poden assistir al correbous si van
acompanyats del pare, la mare o un tutor legal.
El diumenge 28 d’agost la Plaça ha de quedar totalment
desmontada. Si passada aquesta data encara queda algun
carro, carreta o bastida, el propietari o propietaris poden ser
sancionats.
Us preguem tenir cura de la normativa vigent en matèria de les
festes de correbous. Qualsevol conducta incívica pot comportar
l’expulsió de la Plaça de Bous.
El dia del sorteig només es poden escollir un màxim de dos
números junts.
L’Ajuntament facilitarà bosses per al reciclatge de les diferents
fraccions de brossa: Orgànic, envasos i vidre.
Demanem la vostra col.laboració per al reciclatge de la brossa
que es genera a la plaça.
No seguir la normativa quant al muntatge de la Plaça, o no fer
cas a les indicacions de la Comissió de Bous durant el mateix
muntatge i/o una vegada inalitzat, pot acabar suposant una
sanció de cara a les pròximes festes. En aquest cas, no poder
participar del sorteig per escollir número i amb l’assignació
automàtica de l’últim lloc que quedarà disponible.

23

de juliol

dissabte

30

24

d’agost

dissabte
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16.00h MUNTADA línia de carros
18.00h CERVESADA
Patrocinada per l’Ajuntament de l’Aldea
Lloc: Zona rostidors

08.00h MUNTADA línia de carretes
16.00h MUNTADA línia de bastides
18.00h CERVESADA
Patrocinada per l’Ajuntament de l’Aldea
Lloc: zona rostidors

22.00h PROCLAMACIÓ de les Pubilles i els Hereus de les
Festes Majors de l’Aldea 2022
PREGÓ de Festes a càrrec de Felip Estorach Carles

Lloc: Recinte del Festes
Entrada lliure

d’agost

11

dijous

19.00h INAUGURACIÓ del passeig Avinguda Catalunya
(davant l’Ajuntament) a càrrec del Sr. Francesc
Blanch Bayo, primer Alcalde de l’Aldea

19.30h REPARTIMENT de panolis
Punts de repartiment: Flors Lidiana, Botiga Tafalla,
Farmàcia Gimeno, Carnisseria Ñam-Ñam

22.00h RECEPCIÓ a l’Ajuntament de les autoritats locals,
Pubilles i Hereus
Encesa d’un castell de foc simultani disparat des
de diferents punts del poble anunciant l’inici de les
Festes Majors, a càrrec de la Pubilla Major

22.30h CONCERT de la banda Verge dels Prats
Lloc: Passeig de la Via

23.30h CONCERT Somasada
Lloc: Davant església Sant Ramon

25

d’agost

divendres

12
ARA SÍ !!

16.00h TARDEO al Bar Pescador amb DJ Santi Navarro
Organitza: Bar Pescador
Col·labora: Ajuntament de l’Aldea
Repartiment de gelats per als més petits
17.00h ATRACCIONS a un euro
19.30h BOU CAPLLAÇAT de la ramaderia germans Príncep
Sortida Taller Calvet
Recorregut:

22.45h DESFILADA de les Pubilles, els Hereus i
les autoritats locals i salutació per part de
l’excelentíssim alcalde, Xavier Royo.
Lloc: Plaça de bous
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23.00h VAQUES I BOU EMBOLAT
de la ramaderia de German Vidal
23.50h ENCESA NOVA IL.LUMINACIÓ RECINTE DE BALL
00.00h BALDANADA POPULAR al recinte de ball.
S’haurà de presentar l’abonament de festes o
adquirir entrada per poder accedir al recinte del ball
00.30h FESTA IMAGINA RÀDIO
Làser show, performance, merxandatge, pluja de
regals i festa, molta festa.
05.00h Sessió amb DJ Víctor Doohan

t no et perdis la
sobreto

FESTA IMAGINA RÀDIO

13

d’agost

08.00h Sortida d’un BOU CAPLLAÇAT de la ramaderia
Germans Príncep
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Recorregut:

dissabte

07.30h DEGUSTACIÓ de dolços a la sortida del bou
capllaçat
Gentilesa de Forn Muñoz
Lloc: Plaça de l’Ajuntament

DIA DE
LES PUBILLES I
ELS HEREUS

10.00h CONCURS de tir i arrossegament
Organitza: Associació de Carreters de Catalunya
11.30h ACTIVITATS AQUÀTIQUES per als més petits
Lloc: Plaça Dr. Maimó
12.00h VERMUT als bars Les Xiques i Pòdium
Patrocina: Ajuntament de l’Aldea
18.00h TARDA DE BOUS de la ramaderia de
Pedro Domínguez
21.00h CORREFOC INFANTIL i espectacle de foc a càrrec
dels Diables d’Aldaia
Lloc: Plaça de bous
23.00h BALL DE NIT amb l’orquestra Welcome Band
Repartiment de cava i gelats
00.00h BALL D’HONOR de les Pubilles i els Hereus 2022
01.00h REPARTIMENT de cava i gelats
02.30h Obertura de l’ESPAI JOVE
Festa Ibizenca amb Lluís Torralbo i Sonido DJ Gallo
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d’agost

diumenge

14

DIA DE
LES PAELLES

08.00h SORTIDA BTT. Trobada a l’Ajuntament.
Organitza Club Ciclista l’Aldea
Col·laboren: Pedals Rovellats. Nivell moderat
09.30h ACTIVA’T amb la Xaranga Xino Xano
10.00h TIRADA DE BITLLES Festes Majors l’Aldea 2022 *Lloc:
camp de bitlles municipal. *Organitza: Club de Bitlles
Garballo
11.00h SORTEIG lloc paelles
Lloc: espai arbrat zona esportiva
12.00h BOUS AL CARRER de la Ramaderia Marqués de Saka
Lloc: Carrer Major
12.00h VERMUT al bar Societat
Patrocina: Ajuntament de l’Aldea
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13.00h PAELLEs a l’espai arbrat de la zona esportiva .
Inscripcions a l’Ajuntament i a la guixeta de festes ins
dissabte 13 d’agost.
Musclos patrocinats per Cademar, arròs patrocinat per
Arrossaires del Delta de l’Ebre i gelats patrocinats per
l’Ajuntament de l’Aldea.
L’Ajuntament facilita les taules i les cadires.
16.00h PAELLATRÒNIK amb DJ Jordi Alonso.
Lloc: zona paelles
18.00h Espectacular TARDA DE BOUS amb el desaiament
entre la Ramaderia de Marqués de Saka i Ramaderia
Montferrer
23.00h Ball de nit amb l’orquestra Centauro
02.30h Obertura de l’ESPAI JOVE.
FESTA URBAN amb Sergi Simon i Eduard Ventura

t no et perdis la
sobreto

TARDA DE BOUS

12.00h VERMUT DANSAT amb Imma de Sopa i la Rondalla
Jotera Xino Xano i l’actuació del grup de jotes de
l’Aldea
Lloc: Bar Andrea i bar Abril
17.00h FESTA MANDANGA I ACTUACIÓ JOSÉ DE RICO
Lloc: Mítics Club
Presentant l’abonament de festes, entrada lliure i
una consumició gratuïta (cervesa, refresc o xupito),
gentilesa de Mítics Club

15

d’agost

10.00h Concentració de COTXES CLÀSSICS
Lloc: Plaça davant ediici triangle

dilluns

09.30h ACTIVA’T amb la Xaranga Xino Xano

DIA DElS
PATRONS

17.45h DESFILADA de les Pubilles, els Hereus i les
autoritats locals acompanyats per la banda musical
Verge dels Prats
Lloc: Avinguda Robert Graupera
18.00h PARTIT DE FUTBOL entre la UEA i FC Ascó
Organitza Unió Esportiva Aldeana
Xut d’honor a càrrec de la Pubilla Major
Pilota patrocinada per Base Esports Alegre
19.30h OFRENA als nostres patrons
Organitza: Patronat de l’Ermita
20.00h MISSA CANTADA amb l’actuació de la coral Verge
dels Prats
Lloc: Pavelló d’Esports de l’Aldea
20.45h MASCLETADA a càrrec dels Diables d’Aldaia
Lloc: camp de futbol de terra
23.00h BALL DE NIT amb l’orquestra Europa
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d’agost

dimarts

16
DIA DE
LA DONA

Temàtica Tropical

30

11.00h

ESMORZAR DE LA DONA
Lloc: Local de l’Associació de Dones de l’Aldea
Amenitza: Xaranga Estrella Band

11.30h

RECEPCIÓ de les dones per part de les autoritats al
local de l’Associació i proclamació de l’Alcaldessa i
tinenta d’Alcaldessa, amb l’entrega de la banda i la vara

12.30h

VERMUT DE LA DONA al local de l’Associació

13.30h

DINAR DE LA DONA a l’Ohana Burguer & Pizza.
Venda de tiquets a l’Ohana del 6 al 14 d’agost

14.00h

DINAR SOCIETAT DE CAÇADORS
Lloc: Pla dels Catalans

16.00h

WOMAN PARTY amb DJ Lluís Torralbo
Lloc: Associació de Dones
Servei de barra a càrrec dels #quintos2004

18.00h

TARDA DE BOUS de prestigi amb la Ramaderia Faet
Repartiment de coquetes i pastissets

21.00h

BOU CAPLLAÇAT nocturn de la ramaderia Faeta
Sortida de la plaça de bous
Recorregut:

23.00h

BALL DE NIT amb l’oquestra Gatzara.
Repartiment de gelats

02.30h

Obertura de l’ESPAI JOVE amb DJs Pani, Eduard
Ventura i Tito Cervera

t no et perdis el
sobreto

DINAR DE LA DONA

10.00h

PASTISSETS, COC I CAFÈ gentilesa de la Llar Hèctor
Roda. Lloc: la Llar Hèctor Roda

11.00h

SÚPERTOBOGAN D’AIGUA (Megalodón) i activitats
aquàtiques per a totes les edats
Lloc: Plaça Estació

11.00h

CONCURS de diana aquàtica a càrrec de Forn Muñoz
Lloc: Plaça Estació. Premis per als guanyadors

11.00h

MISSA al Casal de Joves

11.00h

HOMENATGE a les persones majors de 90 anys.
Lloc: Sala de Premsa de l’Ajuntament de l’Aldea

12.00h

ACTUACIÓ de monologuista Xema per a la gent gran
Lloc: Casal de Joves

14.00h

DINAR DEL JUBILAT al Pavelló d’Esports de l’Aldea
Amenitza: Duet Guateque

18.00h

TARDA DE BOUS amb la Ramaderia Germans Príncep

20.00h

DESENCAIXONADA d’un bou “cerril” de la Ramaderia
Germans Príncep
Organitza: Penya Amics Taurins

21.30h

BOU EMBOLAT de la Ramaderia Germans Príncep.
Organitza: Penya Amics Taurins

23.00h

BALL DE NIT amb l’orquestra Juniors

02.30h

Obertura de l’ESPAI JOVE. Nit +35.
FESTA 30 ANYS DE LA RUTA DEL BAKALAO
DJs Jordi Alonso (ex-Parròquia), José Conca
(ex-Chocolate) i Vicente Maia (ex-Spook

t no et perdis el
sobreto

BOGAN D’AIGUA
SÚPER TO

17

d’agost

ACTIVA’T amb la Xaranga Xino Xano

dimecres

09.30h

DIA DEl
JUBILAT

31

dijous

d’agost

18
DIA DE
L’INFANT
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09.30h

ACTIVA’T amb la Xaranga Estrella band

11.00h

ACTIVITATS INFANTILS amb els amics de Ludikfest.

11.00h

MANUALITATS a càrrec de Projecte Gat

12.00h

BOUS AL CARRER amb la

12.30h

VERMUT al bar Societat

13.00h

DINAR de la Penya Calaixó

17.00

ESCAPE ROOM ‘La Mina’ al casal de Joves.

18.00h

TARDA DE BOUS amb la Ramaderia de Germán Vidal

20.00h

DESENCAIXONADA d’un bou “cerril” de la

Conta contes amb animació. Festa de l’escuma i
festa Holi infantils
Lloc: Carpa esplai

Lloc: Carpa esplai

Ramaderia Germans Príncep
Lloc: Carrer Major

Patrocina: Ajuntament de l’Aldea

Inscripcions a l’Ajuntament i a la guixeta de festes del 8 al 14 d’agost.
Premi: Entrades a l’Aquòpolis per a tot l’equip.

Ramaderia de Germán Vidal
Organitza: Penya Calaixó

21.30h

BOU EMBOLAT de la Ramaderia de Germán Vidal

23.30h

BALL DE NIT amb l’Orquestra Nueva Era

02.30h

Obertura de l’ESPAI JOVE. Festa techno amb els DJs
Pani, Sergio Laguna i Manel Medina

Organitza: Penya Calaixó

t no et perdis la
sobreto

ORQUESTRA NUEVA ERA

1er premi: 150€ en vals. 2n premi: 100€ en vals. 3er premi: 50€ en vals.

11.30h 1ER CORREBARS JOVE tematitzat amb una disco
mòbil itinerant i el DJ Lluís Torralbo. Temàtica:
Súperherois i súperheroïnes. Organitza: Associació
de Joves de l’Aldea. Lloc: Zona rostidors
14.00h DINAR DEL JOVE a l’Estadi de futbol municipal.
Col.labora: Associació de Joves de l’Aldea.

Venda de tiquets a l’Ajuntament i a la guixeta de festes ins dijous 18 d’agost.
Preu: 10€ amb invitació, 15€ sense.

19

d’agost

10.30h CONCURS DE PENYES I COLLES #FEMLA22.
Organitza: Associació de Joves de l’Aldea

divendres

10.00h ESMORZAR JOVE. Zona rostidors

DIA DEl
JOVE

15.30h FESTA JOVE. DJ Lluís Torralbo + Tour the memories
Lloc: Estadi de futbol municipal
17.30

BECERRADA jove amb la Ramaderia d’Ivan Miró

18.30h TARDA DE BOUS amb el desaiament entre la
Ramaderia d’Alberto Garrido i Ramaderia Navarré
22.00h CORREFOC JOVE Organitza: Diables d’Aldaia i colla
invitada. Recorregut:

00.00h CONCERT tribut a Mecano
02.00h Obertura de l’ESPAI JOVE, amb DJ David Navarro,
Oscar Sánchez i l’artista internacional DJ DelPuerto!
07.00h En acabar la festa, ESMORZAR JOVE. Zona rostidors

tot no et perdis el
e
r
b
o
s

EBARS JOVE
R
R
O
C

AMB DIS CO MòBIL
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d’agost

dissabte

20

DIA DE
GERMANOR I
TRACA FINAL

09.30h
12.00h

ACTIVA’T amb la Xaranga Estrella Band
BOUS AL CARRER de la Ramaderia d’Ivan Miró

Lloc: Carrer Major

12.30h

VERMUT a La Vaqueria

18.30h

TARDA DE BOUS de la Ramaderia de

21.00h

Patrocina: Ajuntament de l’Aldea

Vicente Domínguez

SOPAR DE GERMANOR a la plaça de bous.

Mandonguilles en sèpia.
Venda de tiquets a l’Ajuntament i a la guixeta de festes ins el dijous
18 d’agost. (3€ amb invitació, 6€ sense invitació)

22.00h

BOU EMBOLAT de la Ramaderia de

23.00h

1ER GRAN PIROMUSICAL de inal de festes

00.00h

BALL DE NIT amb l’orquestra Cimarron

03.00h

Obertura de l’ESPAI JOVE.
Festa oicial Sala Metro 2022 amb DJs Pepo Web,
Manel Alves i Xavi Fornés

34

Vicente Domínguez

Lloc: Plaça de bous

Repartiment de cava i gelats

t no et perdis el
sobreto

1er GRAN PIROMUSICAL

Divendres 12 d’agost
00.30h

Festa Imagina Ràdio

05.00h

Sessió amb Víctor Doohan
Dissabte 13 d’agost

02.30h

Festa Ibizenca amb DJ Lluís Torralbo i
Sonido DJ Gallo
Diumenge 14 d’agost

16.00h

Paellatrònik amb DJ Jordi Alonso

02.30h

Festa urban amb Sergio laguna i Eduard Ventura
Dilluns 15 d’agost

17.00h

Festa Mandanga i José de Rico a Mítics Club
Dimarts 16 d’agost

16.00h

Woman Party. Local Associació de Dones amb
DJ Lluís Torralbo

02.30h

Espai jove amb DJs Pani, Eduard Ventura i
Tito Cervera
Dimecres 17 d’agost

02.30h

Espai jove. Nit+35
Festa 30 anys de la ruta del bakalao
DJs Jordi Alonso (ex-parròquia), José Conca
(ex-Chocolate) i Vicente Maia (ex-Spook)
Dijous 18 d’agost

02.30h

Festa techno amb DJs Pani, Sergio Laguna i Manel
Medina
Divendres 19 d’agost

11.30h

Correbars amb disco mòbil. DJ Lluís Torralbo

15.30h

Festa jove. The memories

00.00h

Festa jove amb DJ David Navarro, Oscar Sánchez i
l’artista internacional DJ DelPuerto!

Dissabte 20 d’agost
02.30h

Festa oicial Sala Metro amb Manel Alves – Xavi
Fornés – Pepo Web

J

PROGRAMA

JOVE
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AMB LA COL.LABORACIÓ DE

