












SALUT A C 10 DE LA 

PREGONERA 

LARAFERRE 
Directora de l'Escola 

Maria Garcia Cabanes 

Benvolgudes i benvolguts, 

Abans de res he de dir 9ue ha estat un honor haver estat 

escollida part de tàndem de pregoneres de la festa major del 

meu poble. Un reconeixement lligat estretament a la meva tasca 

com a mestra i directora de l'escola Maria Garcia Cabanes i 9ue 

entenc 9ue reconeix també la vital importància de l'educació en 

l'aven� d'un poble i d'una societat. Gràcies de tot cor. 

Tot i 9ue fa gairebé trenta anys 9ue no hi visc, a l'Aldea hi ha la meva família, els meus orígens, les meves arrels, per 

tant sempre hi ha hagut un motiu per tornar-hi. 

Quan vaig marxar a estudiar a Barcelona tot semblava molt gran comparat amb el petit poble de les Terres de l'Ebre 

on havia crescut. Resultava emocionant conèixer gent nova, maneres de fer diferents i obrir la ment a perspectives 

diverses 9ue fins al moment no havia tingut. El meu profund agraïment als meus pares per haver-me permès 9ue tot 

això fos possible; per haver-me ofert la possibilitat de formar-me en allò 9ue més m'agradava, l'educació; per haver 

treballat a totes hores i, sobretot, per haver-me ensenyat 9ue l'esfor�, sempre, sempre, és el 9ue ha de marcar el camí. 

La meva carrera professional va comen�ar a Barcelona. La ciutat 9ue em va acollir en l'època d'estudiant va ser també 

la 9ue em va veure créixer com a mestra en els meus inicis. Vaig tenir la sort de poder comen�ar en a9uest apassionant 

món de l'educació amb un gran repte, fer classes a alumnes de primària i secundària. D'ells vaig aprendre 9ue només 

allò 9ue va de cor a cor s'acaba convertint en un aprenentatge. 

A la ciutat 9ue em va acollir hi vaig treballar durant un bon grapat de cursos, fins 9ue el cant de sirena de la terra 

d'origen va fer 9ue, amb la meva parella, decidíssim tornar cap a casa. l un altre cop la meva passió va influir en la meva 

vida duent-me a treballar a l'Aldea. 

Vaig arribar a l'escola Maria Garcia Cabanes ja fa for�a temps. Durant els anys 9ue porto al centre s'han produït un 

seguit d'innovacions educatives 9ue han permès avan�ar en coeducació, diversitat, atenció a les individualitats i 

convivència entre xi9uets i xi9uetes molt diferents, però en el fons molt iguals. A9uests canvis m'han ajudat a 

continuar creixent com a persona i com a professional fins arribar a veure el món escolar des de la perspectiva de la 

direcció. l és des de la visió d'escola 9ue us vull desitjar una festa major respectuosa i diversa. 

Aldeanes i aldeans, de sempre o d'adopció, us desitjo a tots Molt Bona Festa Major!! 
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DISSABTE l O 
Dia de les pubilles 

7.30 h. Esmorzem coc i pastissets, davant lo cosa de lo vila. 

(Patrocina Pastisseria Muñoz) 

8.00 h. 

l 0.00 h.

18.30 h. 

21.30 h. 

23.00 h. 

2.45 h. 

Sortida del bou coplloçot des de l'ajuntament. 

(Ramaderia Morqués de Soko) 

Concurs de tir i arrossegament de cavalls, ol costat del camp de futbol. 

(Organitza Assoc. De Carreters de Catalunya) 

Anem al bous amb la ramaderia Morqués de Soko. 

Correfocs infantil. 

(Organitza Diables D'Aldaia. Piafa de bous) 

Ballem amb l'orquestra Atalaia. 

*Pregó de festes a càrrec de Marta Masdeu Margalef i Lora Ferré Estorach directores dels 

col·legis 21 d'abril i Mº Gorcio Cobones. 

Ball d'honor de les pubilles, pubilletes i hereuets. 

(Repartiment de cava i gelats) 

Carpa jove amb DJ Sergio Laguna i DJ Lluïs Torralbo. 






















