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REBUDA  FLAMA  DEL CANIGÓ

Un any més arribava la Flama del Canigó pel riu Ebre a l'embarcador de l'Aldea per encendre les 

fogueres arreu dels Països Catalans i com no, les fogueres del nostre poble, després de l'arribada i el 

repartiment de la flama, la festa continuava de nit amb la revetlla de Sant Joan, amb la presentació  

de les Pubilles i Hereus, amb la posterior encesa de la foguera amb la flama del Canigó a càrrec dels 

Diables  d'Aldaia  i  les  pubilles  i  hereus  majors  de  les  Festes 2014.



NOU ENLLUMENAT TORRE DE L'ERMITA

X  TROBADA  DE  JOVES

Després dels actes vandàlics que ens van deixar la  

nostra  Torre  a  la  fosca,  divendres  6  de  juny a 

les 22.00 h i dins del marc de les festes de l'Ermita 

tenia lloc la inauguració del nou enllumenat de la  

Torre.

El mateix divendres 6 de juny es donava el tret de 

sortida a les Festes de l'Ermita amb la cantada de 

jotes. Els visitants, Aldeans i amants de l'art també 

estaven d'enhorabona perquè es podia gaudir de la  

segona  part  del  quadre  del  pintor  Joan  Rebull  

al  retable  de  la  Mare  de  Déu.

El cap de setmana del 4 i 5 de juliol tenia lloc els actes de la X Trobada de Joves; per 

tercer any consecutiu els aldeans i aldeanes van descobrir un dels molts misteris existents 

al sempre enigmàtic Egipte adoptant la personalitat d'un detectiu, la gimcana nocturna 

de nou tornava a omplir el carrers de la població de les colles participants buscant les 

proves i les pistes que se'ls demanava, el dissabte a la tarda continuava la Trobada de 

Joves amb una xerrada per als nostres esportistes. Finalitzava la matinada de dissabte els 

actes  amb  la  Festa  Flaix  FM  amb  la  col·laboració  dels  Quintos  '96 . 



FESTES  MAJORS

Del 8 al 16 d'agost de 2014, un any més hem celebrat les nostres Festes Majors, si, les 

nostres, ja que aquest any i degut a entrevistes als aldeans i aldeanes que el sr. Alcalde ha 
dut a terme des de la Regidoria de Festes les han pogut adaptar a les condicions 
demanades. Unes festes amb un percentatge de participació quasi insuperable, a més la 
gran novetat, incorporar dins al ball una carpa per als joves i reduir el preu de la invitació, 
entre altres millores. Es va començar amb el pregó d'un grup de persones que una vegada 
més van demostrar com estimen el seu poble, la Junta de Segregació, per seguir durant la 
setmana amb els actes com cada any que s'organitzen de les regidories i des d'algunes 
entitats col·laboradores del poble, actuacions musicals, bous, correfocs, dia dels jubilats, 
de la dona, de l'home, del jove, dia de la Festa Major, tot una setmana que el nostre poble 
es vesteix de festa i acaba amb una actuació de focs d'artifici que et fan renéixer una 
emoció entre meravella per l'espectacle que ofereixen i de tristesa al saber que les Festes 
Majors estan acabant.  A tota la feina que durant l'any comporta poder organitzar unes 
Festes Majors per a tothom s'ha d'afegir la col·laboració i l'ajuda dels treballadors de 
l'Ajuntament  i  de  la Comissió  de  Festes  que  aquests dies  demostren  que  la  seua  
voluntat  i  capacitat  de  treball  fan  digne  d'agrair  el  seu  esforç.



SUSPENSIÓ ACTE
3ERA TROBADA PERCUSSIÓ A L'ALDEA

La 3era Trobada de Percussió del passat dissabte 12 de juliol va ser suspesa per un greu accident a 

l'Aldea . Tots els actes previstos per la tarda nit van ser anul·lats tant bon punt es va confirmar la  
notícia. Des de l'organització donem les gràcies a les 9 colles que van vindre a la trobada i que es 
van solidaritzar amb nosaltres després d'arribar des de diferents punts de Catalunya i Castelló .

Gràcies a tots per vindre i per respectar la suspensió de l'acte. El nostre condol a la família per 
aquesta pèrdua de part de l'Ajuntament, de tots els Tabalers i dels Diables d'Aldaia.

La Trobada de Percussió per motius d'agenda dels grups ja no es podrà realitzar aquest 2014 i 
emplacem  a  tothom  per  al  proper  any  2015.

DANI  ANDREU 
PROPOSA  REUNIÓ  URGENT
AMB  EL  GOVERN 
DE  LA  GENERALITAT 
PER  BUSCAR  SOLUCIONS 
COOPERATIVA  L'ALDEA

Davant la cada cop més complicada situació de la Cooperativa de l'Aldea, l'equip de 

Govern del nostre Ajuntament, invita al Govern de la Generalitat de Catalunya a concertar 
de manera urgentíssima una reunió per tal de poder tractar possibles iniciatives 
relacionades  amb  el  present  i  futur  de  la  entitat.

L'equip de Govern Aldeà proposa tractar mesures i solucions similars a les que s'han dut a 
terme  per  part  de  la  Generalitat  vers  la  crisi  de  la  cooperativa  d' Ulldecona.

Instem als representants del nostre Govern, de manera immediata, a establir una taula de 
diàleg per tal de no demorar la presa de decisions que podrien arribar massa tard per al 
futur  de  la  Cooperativa  Aldeana.



EXPOSICIÓ 
JUNTA 
SEGREGACIÓ

Durant les passades festes 

de l'Aldea es podia visitar a 

l'Ajuntament una interes-

sant exposició sobre la junta 

de  segregació.

Una exposició que ens 

apropava un poc més a la 

història sempre viva del 

nostre  poble.



CONCERT LOS SIRGADORS

Dimecres 10 de setembre vam tindrem a Los Sirgadors en concert a la plaça de l'Ajuntament a les 

22.30 h, amb la presentació del seu disc La terra Ensomniada. Des de que van ficar la Banda sonora 

al documental "Sègula, lo futur de les terres de l'Ebre", aquesta jove banda catalana no ha parat de 

recollir reconeixements arreu del país. Si al 2013 recollien el premi Altaveu a la millor lletra per "la 

Saboga" a Sant Boi de Llobregat, eren seleccionats a Festivals com el Tradicionarius o a la Fira 

Mediterrània de Manresa, enguany després de presentar el seu primer disc "La Terra ensomniada" al 

Festival Barnasans, no han parat de sirgar els seus sons jota'n  blusers  per  Festes  Majors  i  festivals.  

Amposta,  Sant  Jaume,  Roquetes,  Alcanar,  Tarragona  i  ara  l'Aldea  són  algunes  poblacions  que  

han  gaudit  de  la  nova  gira  d'Estiu  de  Los  Sirgadors.

Un any més la regidoria de Cultura organitzava els actes de la Diada Nacional de 

Catalunya  amb  la  Rebuda  d'Autoritats, Pubilles, Pubilletes  i  Hereus  davant  l'Ajuntament, 

també  es  va  realitzar  un  petit  concert  ofert  per  la  Banda  Musical  i  la  Coral  Verge  dels 

Prats,  amb  la  posterior  lectura  del  manifest  pel Dret  a  Decidir.  Finalitzaven  els  actes  de 

la  Diada  amb  la  pujada  de  la  Senyera  al  so  de  l'Himne  dels  Segadors  i  la  ballada  de 

Sardanes  i  Jotes  a  la  Plaça .

ACTES  INSTITUCIONALS
DIADA  NACIONAL  DE  CATALUNYA
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MULLA'T  PER  L'ESCLEROSI  MÚLTIPLE 

Diumenge 20 de juliol  de 11.00 a 13.30 h tenia lloc a les piscines municipals de l'Aldea 

una nova edició del Mulla't, la banyada solidària per l'esclerosi múltiple. A Catalunya  

aquest esdeveniment s'ha consolidat com el segon acte de solidaritat més multitudinari i 

compta  amb  el  suport  de  més  de  600  piscines  i  clubs  nàutics.

Agraïm la participació de tots els banyistes que omplien la piscina i també agraïm la 

col·laboració de Neus Pino del Gimnàs Gymfama per l'exhibició d'Aqua Zumba realitzada.

INSTAL·LACIÓ  MARQUESINA

L'Ajuntament de 

l'Aldea ha instal·lat 
una marquesina a 
la Plaça de l'Estació 
per als estudiants de 
l'ESO de Camarles 
perquè l'espera de  
l ' a u t o b ú s  s i g u i  
millor  si  el  temps  
fa  parlar.
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L’ALDEA EL PRIMER POBLE DE
CATALUNYA EN APROVAR LA MOCIÓ
DE SUPORT A LA CONSULTA DEL 9N

SUPORT  9N

Divendres 19 de setembre a les 20.30 h i 

dins del plenari ordinari i tan sols 2 hores 

després de l'aprovació de la Llei de Con-

sultes, l'ajuntament de l'Aldea va aprovar per 

unanimitat de tots els grups que conformem 

el consistori (ERC,PSC i CIU), la proposta de 

suport a la consulta. La coincidència amb un 

ple ordinari a poques hores de l'aprovació de 

la Llei de consultes ha fet que l'Alcalde, el 

republicà Dani Andreu, decidís incloure, per  

via d'urgència, aquest punt a l'ordre del dia.

Dimarts 30 setembre a les 19.00 h. es concentraven davant l'Ajuntament, una vuitantena de 

persones que donaven suport a la Consulta del 9N, com han fet la resta de poblacions 

Ebrenques i Catalanes per fer força contra la decisió del Tribunal per prohibir la consulta.

Dani Andreu Alcalde de l 'Aldea: 

"L'ajuntament de l'Aldea ha estat un clam 

unànime semblant al clam que la majoria 

de la gent de Catalunya també està 

expressant aquest  dies  al  carrer  i  allí  

on  calgui .

Un clam que també ha respòs el 

Parlament de Catalunya amb l'aprovació 

per una amplia majoria. Podrem tindre 

una eina útil que ens permeti, allò tant 

senzill, tant democràtic i bàsic per les 

societats modernes, que és, poder votar; 

poder expressar-se lliurement i poder 

decidir el futur dels nostres fills i el futur  

de  la  nostra  Nació."

L'Aldea ha donat un pas endavant amb 

l'aprovació de la moció de suport a la 

convocatòria  del  9 N.
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ÈXIT A LA SORTIDA DEL
BARRANC DELS PIXADORS

Aquest passat diumenge 21 de setembre tenia lloc la sortida al Barranc dels Pixadors.El fet de 

la campanya fantasma llançada per la regidoria d'esports: Saps qui sóc..., però no em 

coneixes, sumat a les ganes de conèixer el nostre terme, una vegada desvetllada la campanya, 

ha fet que 33 persones hagin desafiat les inclemències meteorològiques d'aquesta sortida i 

hagin  pogut  gaudir  de  la  ruta.

Barranc dels Pixadors, Serra de les Veles, Argiler D'Anguera, Benixarop i d'altres humils 

indrets del nostre territori que amaguen petits racons desconeguts per gran part de 

nosaltres. Petits racons que és conformen esperant la visita de tots aquells als que ens 

agrada gaudir dels senzills plaers i de l'encant natural. Petits racons que només seran 

alterats per l'implacable pas del temps i de l'aigua. Petits racons de gran acollida per a 

tots els visitants que hi volen fer camí ben a prop d'ells. Petits paratges que després de 

visitar-los  ens  diuen:

Saps qui sóc i ara ja em coneixes una mica més!.
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LLIURAMENT  D'ACORDS  MUNICIPALS

El proppassat dissabte dia 4 d'octubre, per convocatòria de la ACM i la AMI,  va tenir lloc 

l'acte de lliurament dels acords dels plens municipals del suport del món local a la 

convocatòria  de  Consulta  sobre  el  futur  de  Catalunya  del  9  de  Novembre  de  2014. 

El  Molt  Honorable  Sr.  Artur  Mas,  President  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  va  rebre 

als més de 900 alcaldes i representant dels municipis de tota Catalunya al Palau de la 

Generalitat.

L'acte,  al  que  hi  va  assistir  el  nostre  Alcalde  Dani  Andreu,  es  va  desenvolupar  durant 

el matí i es va poder constatar el suport dels representants municipals al President i al 

Parlament de Catalunya que, amb l'aprovació de la llei de consultes, han volgut donar veu i vot 

a la ciutadania del nostre país que, de manera massiva, ho demana amb les successives i 

multitudinàries expressions populars que s'han anat produint durant els últims anys, en 

definitiva  suport  per  al  Dret  a  decidir.
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IV JORNADA
“OBERTS A LA INNOVACIÓ I LA EFICIÈNCIA”

El passat dimarts dia 7 d'octubre, a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre a Mora 

d'Ebre, va  tenir  lloc  la  IV  jornada  “Oberts  a  la  innovació  i  a  la  eficiència”.

A aquesta jornada hi van fer presència els Sr. Juan Manuel Sánchez i Sra. Sandra Bertomeu, 
representants de l'Associació L'Aldea Comercial que van ser acompanyats pel nostre Alcalde 
Dani  Andreu.

Jornada interessant per les ponències i les experiències exposades que posa de manifest la 
necessitat de modernització dels nostres establiments i, en especial, l'ús i coneixement de xarxes 
socials i tot l'entorn relacionat en Internet, un nou aparador que des del comerç en general i, 
particularment, el nostre comerç aldeà, hem de saber aprofitar de la millor manera possible. Es 
el  utur  i  caldrà  aprofitar  aquesta  eina  de  comunicació  i  negoci  tant  potent.

Associació i Ajuntament estem treballant plegats per oferir formació i preparació als nostres 
comerciants, caldrà que altres administracions responguin a les necessitats immediates, 
especialment dotant al nostre territori i la nostra població de la millor tecnologia en xarxes de 
comunicació  com  potser  la  estesa  generalitzada  de  fibra  òptica.
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EL  GRUP  XOU  PETIT  DEL
CP  L'ALDEA  TOCA  EL  CEL  A  REUS

MEDALLA DE PLATA AL MUNDIAL 2014

Benvolguts companys des de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Aldea us 

informem que aquest passat divendres 10 d'0ctubre per la tarda el grup xou petit del CP l'Aldea, 
que debutava al Mundial de Reus de Patinatge aconseguia la medalla de plata al campionat 
del  món,  amb  l'actuació  "Jo".

El seu espectacle Jo -una història basada en la capacitat d'un mateix de prendre el prota-
gonisme de la seva vida, va captivar als 3.500 espectadors que gaudien de la vetllada de 
patinatge  a  l'Olímpic  de  Reus.

Una coreografia i una posta en escena espectacular dirigida per Manel Villaroya els havia 
situat primers quan quedaven tant sols 3 grups per patinar, finalment s'enduien el 
subcampionat  del  món  el  Grup  Xou  Petit  del  club  Patí  l'Aldea.

L'Aldea es torna a situar al mapa mundial de l'esport d'elit amb el patinatge, gràcies a la feina 
del seu tècnic i coreògraf Manel Villaroya i a tota la junta de Club Patí l'Aldea perquè el seu 
treball del dia a dia fa que els resultats es vegin amb tots els patinadors i patinadores del club 
Aldeà.

Cal destacar també les classificacions tant de la Núria Gas amb la categoria Júnior Femení 
lliure que aconseguia la sexta posició del món i la Júlia Ventura que aconseguia situar-se en la 
14 ena  posició  a  la  categoria  Sènior  Femení  Curt + Llarg.
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VI TROBADA DE BANDES

Dissabte 18 d'octubre es va celebrar la VI Trobada de Bandes a l'Aldea organitzada per l'Associació 

Musical Verge dels Prats amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura gaudint de la Banda 

l'Emburgada del Perelló, la Banda de Musica de Benissanet i la Banda Verge dels Prats de l'Aldea, 

que un any més ens ha ensenyat la seva estima per la música. A les 17.30 h de dissabte va començar 

la desfilada per l'Avinguda Catalunya de l'Aldea, les bandes del Perelló i de Benissanet sortien del 

Barri de l'Estació i la Banda Verge dels Prats sortia del Barri de l'Hostal, arribant a la Plaça de 

l'Ajuntament on les autoritats van donar-los els distintius, a continuació van anar al Pavelló 

Poliesportiu on durant dues hores van oferir un concert meravellós. Davant aquest acte on 

l'assistència de públic podria ser més nombrosa desitgem que la propera trobada tingui més ressò 

ja que la nostra Banda s'ho mereix per l'esforç i el valor que li dóna a la música i a la cultura del 

nostre  poble. 
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PIRAGUADA   JOVE

Des de la regidoria de joventut i, baix la organització del Casal Jove, s'ha pogut tornar a 

gaudir d'una nova edició de la piraguada, concretament és la 9a vegada que hem tingut el 
privilegi de gaudir dels paratges del nostre riu Ebre de la millor manera possible, navegant pel 
bell mig de les seves aigües fent esport, cultivant les relacions entre tots els assistents i gaudint 
del paisatge, la 9a piraguada ha comptat enguany amb 68 participants, és de les edicions en el 
que més gent s'hi ha aplegat i, per tant, un nou èxit de participació  que cal agrair a totes i a tots 
els  que  hi  van  voler  gaudir  de  la  experiència.

S'acaben els trams per conèixer per dins l'Ebre, però de segur que la organització hi trobarà 
motius  per  repetir  o  per  trobar-ne  de  nous.



AJUNTAMENT L’ALDEA

PRESENTACIÓ  DEL  WEB
www.laldeacomercial.com

La regidoria de Comerç de l'Ajuntament de  

l'Aldea  us  informa  que  aquest  dimecres  29  
d'octubre  a  les  21.00 h  al Saló de Plens de la 
Casa de la Vila, L'Ajuntament i L'Associació de 
Comerç de L'Aldea presentaven l'aparador online  

www.laldeacomercial.com.

Aquest portal virtual naix amb l'objectiu de que 
cap negoci, sigui gran o petit, es quedi fora 
d'Internet, i permetrà que tots, ja siguin comerços, 
serveis, indústria o turisme, tinguin presència a la 
Xarxa. Un projecte col·lectiu a Internet permetrà 
que tots plegats tinguin més força i més visibilitat, 
serà més fàcil dinamitzar l'activitat comercial del 
nostre poble i tot aquell que ho busqui trobarà 
fàcilment  a  Internet  i  a  casa  nostra.

Cada negoci disposarà d'una fitxa-aparador 
totalment personalitzable amb la seva informació 
i fotografies. Aquesta fitxa, ben categoritzada i 
amb un disseny fàcil i atractiu, serà l'aparador de 
cada  comerç.

S'espera que per al primer trimestre de 2015 el 
domini  estigui www.laldeacomercial.com
plenament amb funcionament amb els comerços 
que  prèviament  estiguin  dins  aquest  projecte.

Un projecte que no només és obert als socis de 
l'Aldea Comercial sinó que és obert a les més de 
300 llicències que formen part del teixit 
empresarial  de  la  Vila.


