JORDI CARDONER I CASAUS
VICEPRESIDENT DEL FCB I LA FUNDACIÓ BARÇA

Benvolguts amics i amigues barcelonistes,
Em plau adreçar-me a tots vosaltres amb motiu de la XXIII Trobada de Penyes Barcelonistes de Les Terres de l’Ebre. En nom del
president i dels companys de Junta Directiva us volem desitjar que gaudiu dels actes i les activitats que conguraran aquesta
important trobada del moviment penyista de les vostres comarques, al mateix temps que felicitem la Gran Penya Barcelonista
L'Aldea pel seu 25è aniversari.
Un any més podem mostrar els nostres colors amb orgull perquè som un club admirat, respectat, competitiu i guanyador. Al
nal de la temporada passada vam tancar l’exitosa etapa de Luis Enrique, un entrenador a qui hem de donar les gràcies per la
seva tasca d’esforç i dedicació al Club i pels 9 títols que ha aconseguit al capdavant del nostre equip dels 13 possibles que ha
disputat en els seus tres anys d’entrenador barcelonista.
Ara comença l’època d’Ernesto Valverde, un tècnic de prestigi reconegut i que ens garanteix que els valors de l’estil i l’esperit del
Barça continuaran vigents. Una nova època que afrontem també amb nous jugadors en una plantilla que ens permet mantenir la
màxima il·lusió i conança en el nostre equip. Des de la Directiva volem donar la benvinguda a les noves incorporacions i
desitjar-los un camí ple d’èxits al nostre club.
Al marge del futbol, el projecte més ambiciós i il·lusionador que tenim per endavant és la renovació de casa nostra. El nou Espai
Barça, amb el Nou Camp Nou com a bandera, farà que el club que tant estimem esdevingui una icona, no només en l’aspecte
esportiu, sinó també pel que fa a la ciutat, al país i al model de gestió en l’àmbit internacional. Ens fa molta il·lusió ser els
promotors d’un projecte que, de ben segur, serà el més important dels propers 50 anys de l’Entitat.
D’altra banda, també som un club referent socialment, amb projectes socials i solidaris que hem dut a terme gràcies al suport
que els socis i els penyistes ens han donat en el seu moment. En el futur tan engrescador que ens espera, les penyes han de
seguir mantenint aquest rol motivador i importantíssim en el creixement del Club.
La Confederació Mundial de Penyes continua caminant amb pas ferm, i de la mà del FC Barcelona, cap a l’autogestió. Aquest
model, pioner en el moviment, té com a objectiu que socis, penyes i acionats tinguin el seu lloc de trobada al seu municipi i que
puguin gaudir dels èxits blaugrana, a la vegada que fan Barça al territori. Prova de la consolidació d’aquest projecte va ser la gran
acollida del darrer Congrés Mundial de Penyes, que va assolir un nou rècord de participació.
Per acabar, voldria tenir un record molt especial per a totes aquelles persones que van formar part d’alguna de les penyes de la
vostra Federació i que, malauradament, ja no són entre nosaltres. També voldria fer una menció especial a tots aquells que heu
treballat per fer possible l’organització d’aquesta trobada i mantenir viu l’esperit de germanor de les penyes barcelonistes de
Les Terres de l’Ebre.
Visca el Barça!

JORDI CARDONER I CASAUS
VICEPRESIDENT DEL FC BARCELONA I DE LA FUNDACIÓ BARÇA

DANI ANDREU I FALCÓ
ALCALDE DE L’ALDEA

La tarda nit del 20 de maig del 1992 s'havia fet realitat un somni, amb tot el mereixement, el
Futbol Club Barcelona guanyava la primera Champions de la seva història. Aquell merescut i
anhelat triomf va signicar que es fes justícia a un dels millors clubs del món i pogués gaudir
d'un títol especialment desitjat.
La posterior onada de satisfacció va portar tot un seguit de repercussions en la massa social
del barcelonisme, ja es tenia el trofeu que feia falta, les conseqüències van ser moltes i
variades, una d'elles va tenir lloc aquí a l'Aldea. Un nombrós grup d'acionats al barça del
nostre municipi, encapçalat per una colla d'entusiastes seguidors, van orir la idea de crear
la Penya Barcelonista de l'Aldea. És d'agrair aquella iniciativa de la qual avui, passats 25
anys, poden gaudir tots els acionats del Barça .
Amb la satisfacció que dona tenir una penya consolidada i amb local propi, la junta actual es
va proposar organitzar la XXIII Trobada de Penyes Barcelonistes Baix Ebre, Montsià i Baix
Maestrat, conjuntament amb la col·laboració de la Federació de Penyes. Aquest acte serà
una realitat que podran gaudir tots els acionats de les Terres de l'Ebre, és tot un premi a la
constància i perseverança de tots els socis que han anat mantenint viva la ama del
barcelonisme i que ha permès gaudir més i millor d'aquesta època dorada del Futbol Club
Barcelona.
Vull felicitar a tot el col·lectiu barcelonista de l'Aldea per l'esforç realitzat a l'hora d'ajudar a
mantenir els valors propis de l'esport amb l'estima al seu club però també el respecte per les
altres acions. Aquesta trobada signicarà una gran oportunitat per oferir a tots els
assistents una mostra de la nostra imatge, som “L'Aldea Horta del Delta”, poble acollidor,
respectuós i que s'emmiralla i s'entusiasma amb les propostes ciutadanes de tota mena. Us
convidem a passar una diada de germanor amb els colors blau i grana de fons i disfrutant
dels actes d'aquesta XXIII Trobada de Penyes Barcelonistes de les nostres terres.
Salut i esport.

RAMON FIBLA I BARRERA
PRESIDENT FEDERACIÓ DE PENYES TERRES DE L’EBRE

En nom meu i de totes les Penyes que conformen la Federació de Penyes del FC
Barcelona de les Terres de l’Ebre, us vull transmetre la més sincera felicitació per
aquests 25 anys de vida de la vostra Penya, 25 anys fomentant els valors del
barcelonisme a l’Aldea, 25 anys fent Barça i fent Poble.
Just ara també fa 25 anys naixia l’Agrupació de Penyes del Baix Ebre, Montsià i Baix
Maestrat. que fou l’embrió de l’actual Federació de Penyes, es pot armar per tant
que la Federació i la Penya de l’Aldea, hem crescut i ens hem fet grans junts i
treballant plegats, que una de les primeres decisions que va pendre la junta
fundadora d’aquesta Penya fou la d’integrar-se a l’Agrupació de Penyes, tal com diu
el nostre himme «Tots units fem força».
Ara cal que aproteu aquest 25 aniversari per renovar forces i empendre els propers
anys encarar amb més il·lusió per fer una Penya més gran i una associació viva i
participativa amb les activitats del vostre poble.
Visca el Barça i Visca Catalunya

Ramon Fibla Barrera
President Federació de Penyes del FCB de les Terres de l’Ebre.

JUAN JOSÉ PRÍNCEP MONTAÑÉS
PRESIDENT PENYA BARCELONISTA L’ALDEA

Benvolguts amics i amigues barcelonistes:
Em plau adreçar-me a tots vosaltres amb motiu del 25è aniversari de la nostra penya i la XXIII trobada de
penyes barcelonistes del Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat.
En primer lloc, vull tenir un record molt emotiu a les persones que fa 25 anys van fer possible aquesta
penya. Els fundadors.
25 anys és una efemèride històrica, des d'aquell 1992 ns a dia d'avui han passat molts fets tant a nivell de
poble, com de penyes i també al barça, i nosaltres hem tingut la sort de poder-ho viure.
Han passat 25 anys del millor barça de la història, de triomfs –tant al futbol com a les seccions. Amb
satisfacció els socis i acionats hem vist guanyar un sextet, 7 de les últimes 10 lligues, tenir 3 jugadors del
nostre equip nominats merescudament al pòdium de la pilota d'or i molts altres esdeveniments, cosa que
em fa sentir molt orgullós del nostre club. Hem tingut la sort d'haver pogut veure molts bons jugadors, i
entre ells el millor jugador de la història del futbol. És per tant que tenim molta sort els barcelonistes.
No vull deixar de part a l’agrupació de penyes, sorgida el mateix any que la nostra penya amb motiu que la
gent de les nostres terres pogués anar a veure el futbol amb major facilitat. Poc a poc, ens vam anar unint
totes les penyes i ara crec que som una de les millors federacions en quan a organització de totes i és així
perquè ho demostrem amb actes, trobades, reunions, viatges que organitzem i tot on podem ser-hi amb el
moviment penyístic la qual cosa ens fa sentir molt orgullosos de pertànyer-hi.
Voldria fer extensa en nom meu i la junta directiva de la penya aquesta invitació del 25è aniversari i a la
23ena trobada de penyes a tots els barcelonistes. Esperem fer una bona festa d'aniversari i una bona
trobada. També voldria tenir un agraïment a tots i totes els que heu fet possible aquesta festa amb la vostra
col·laboració, i en especial al nostre ajuntament.
Moltes gràcies a tots i totes.
Visca el Barça! Visca les penyes! Visca Catalunya!

Juan José Príncep Montañés
President de la Penya Barcelonista de L'Aldea.

RAQUEL FERRANDO MUELA
PUBILLA FESTES MAJORS L’ALDEA 2018

XXV ANIVERSARI I XXIII TROBADA DE PENYES DEL BAIX
EBRE, MONTSIÀ I BAIX MAESTRAT.
DIVENDRES 1 DE JUNY
20:30h. Hissada de la bandera del Barça a la Plaça Doctor Maimó amb la
interpretació de l’himne a càrrec de la Banda Verge dels Prats i la Coral de l’Aldea.
21:00h. Conferència «Barça i Catalunya» a carrec del Sr. Xavier Gamper, el Sr.
Frederic Torta, el Sr. Salva Torres i el Sr. Carles Santacana, al local SCRUA.
DISSABTE 2 DE JUNY
09:00h. Trobada de les penyes i esmorzar a l’ermita.
09:45h. Ofrena a la Mare de Déu de l’Aldea.
10:30h. Col·loqui-xou a càrrec dels periodistes Sr. Quique Guash, Sr. Pere Escobar i
Sr. José Luis Carazo a l’Ajuntament de l’Aldea.
11:30h. Deslada de penyes i estendards ns a la seu de la penya acompanyades pel
grup de percussió ContraCop.
12:00h. Descobriment de la placa commemorativa a la seu de la penya.
.
12:30h. Recepció ocial de representants del Barça i penyistes a l’Ajuntament de
l’Aldea.
13:00h Desplaçament al restaurant, imposició dels corbatins a les penyes
assistents i entrega de detalls
14:00h. Parlaments de benvinguda i dinar de Gala al Restaurant Masia Pla dels
Catalans

LLOCS DE SITUACIÓ DE LA TROBADA

PLAÇA DR. MAIMÓ
SCRUA
AJUNTAMENT
ERMITA DE L’ALDEA
SEU SOCIAL PENYA
PLA DELS CATALANS

MENÚ TROBADA DE PENYES
Aperitius a taula:
Assortiment de pernil i formatges
Bacallà amb sanfaina
Croquetes de carn i bunyols de bacallà
Pop amb patata i allioli
Carpaccio de lagostins amb pèssols i tripes de bacallà
Melós ibèric farcit de bolets
Delícies de plàtan
Cafè
****
Vi Modernista Blanc
Vi Modernista Negre
Cava Grans Moments Brut Nature
Preu 35 

Tiquets del dinar a la Penya Barcelonista de l’Aldea o al Ajuntament de l’Aldea.

HISTÒRIA DE LA PENYA
.

La Penya Barcelonista de l'Aldea fou fundada el 17 de gener de 1992, data en què es
van acordar els Estatuts de l'Entitat, la primera Junta va ser encapçalada per Jesus
Figueres Valldeperez com a President, Juan Francisco Rodriguez Pujol
Vicepresident, Joan Valles Marti, Secretari, Jordi Abril Ferrer Tresorer , Juan Jose
Della Benito Vicesecretari i Francisco Sanchez Ventura, Ramon Blanch Ventura i
Batiste Gil Paez com a Vocals.
.

Com tots sabem la fundació de la nostra estimada Penya va coincidir amb l'any en
que el Futbol Club Barcelona va conquerir el 20 de maig a Wembley la seva primera
Champions, per tant, vam tenir la sort de coincidir la creació de la entitat amb un dels
moments històricament més importants del nostre estimat Club.
.

La celebració per aquell fet va ser de clamor popular, recordem amb molt afecte les
imatges de l'Avgda. Catalunya plena de gent acompanyant les celebracions i també la
visita que els representants del Barça van realitzar a la nostra Penya encapçalats per
l'estimat i enyorat Nicolau Casaus.
.

La Penya Barcelonista de l'Aldea ha anat mantenint una viva efervescència, el seu
primer local social es va situar a la “Casa de Royo”, i d'allí l'espectacular creixement
de socis i ació ens va fer traslladar al magatzem de Josep Rue al que li devem la
ubicació per molts anys i la seva constant dedicació i suport a les activitats de la
nostra Agrupació. Més tard la seu de la Penya es va traslladar al local actual que com
tots sabem està ubicat a les Escoles Velles del Barri de l'Estació, local propietat de
l'ajuntament de l'Aldea i que ens permet gaudir dels partits de futbol i del lloc idoni per
a les reunions dels nostres acionats.
.

Durant enguany s'han assolit els 25 anys d'història de la nostra Penya, durant
aquests anys cal ressaltar que hi han hagut tres presidents més amb les seves
corresponents juntes, el srs. Ramon Blanch, Josep Rue i Juan José Príncep, en
homenatge a tots ells i als que fan possible la continuïtat de les nostres activitats
enguany a més tenim un fet rellevant i que es mereix una gran celebració , tenim el
privilegi d'organitzar la XXIII Trobada de l'Agrupació de Penyes Barcelonistes del Baix
Ebre, Montsià i Baix Maestrat.

És una responsabilitat que ens enorgulleix i que amb la col·laboració de tots els
socis, acionats i també del nostre consistori intentarem que estigui a l'alçada del
que les nostres penyes i el nostre estimat Club es mereixen.
En denitiva és el nostre retall històric d'una gran Penya i de molta gent que ha posat
el seu esforç i el seu sacrici al servei de la nostra Entitat, són moltes les persones
que al llarg del temps han fet gran la nostra Associació, molts els que li han sabut
donar continuïtat i precisament cal nombrar persones com per exemple el sr Muela i
molts altres que per la seva constància, perseverança i estima a la Penya i als colors
blaugrana van demostrar estar sempre i en tot moment al servei de tots els acionats
de l'Aldea . Vagi per ell i per tots els que no ens poden acompanyar i pels que sí en
podem gaudir, una càlida salutació i enguany que tenim altre cop el goig de celebrar el
doblet de lliga i copa ens sentim orgullosos com sempre del nostre Club i aixequem
als quatre vents al Nord i al Sud un Visca el Barça i Visca Catalunya.

AGRUPACIÓ DE PENYES BARCELONISTES DEL BAIX EBRE,
MONTSIÀ I BAIX MAESTRAT

Penya Barcelonista
Joan Gamper d'Amposta
1959

Penya Barça
Vinaròs
1979

Penya Barcelonista
d'Alcanar
1981

Penya Barcelonista
de Tortosa
1981

Penya Barcelonista
d'Ulldecona
1982

Penya Barcelonista
El Perelló
1983

Penya Barcelonista
de La Sènia
1984

Penya Barcelonista Vicenç Piera
de Sant Carles de la Ràpita
1985

Penya Barcelonista
de l'Ametlla de Mar
1985

Penya Barcelonista
d'Arnes
1986

Penya Barcelonista
Ciutat de Peñiscola
1986

Penya Barcelonista
La Cava-Galatxo
1986

Penya Barcelonista
de Tivenys
1987

Penya Blaugrana
Planers de Sta. Bàrbara
1987

Penya Barcelonista
de Benicarló
1989

Penya Barcelonista
de Camarles
1989

Penya Blaugrana
de Móra d'Ebre
1989

Gran Penya Barcelonista
20 de Maig de Deltebre
1990

Gran Penya Barcelonista
de l'Aldea
1992

Gran Penya Barcelonista
de Gandesa
1992

Penya Barcelonista
d'Horta de Sant Joan
1992

Penya Barcelonista
Mas de Barberans
1992

Penya Barcelonista
de Canet lo Roig
1992

Penya Barcelonista
Els Ports-Morella
1993

AGRUPACIÓ DE PENYES BARCELONISTES DEL BAIX EBRE,
MONTSIÀ I BAIX MAESTRAT

Penya Barcelonista
de Sant Jaume d'Enveja
1993

Penya Barcelonista
Pinell de Brai
1993

Penya Barcelonista
Mont-Caro de Roquetes
1994

Penya Barça
Traiguera
1994

Penya Barcelonista
de l'Ampolla
1995

Penya Barcelonista
de Paüls
1995

Penya Barcelonista
de Móra la Nova
1995

Penya Barcelonista
de Garcia
1996

Penya Barcelonista
de Batea
1997

Penya Barcelonista
de Jesús
1998

Penya Barcelonista
"El Tormo"
La Torre de l'Espanyol

Penya Barcelonista
la Serra d'Almos
2007

Penya Barcelonista
dels Lligallos
2009

Penya Barcelonista
la Pobla de Massaluca
2013

Penya Barcelonista
de Campredó
2013

Penya Barcelonista
Addictes al Barça de Vinaròs
2013

Penya Barcelonista
Sant Jordi
2014

Penya Barcelonista
de Xerta
2016

Agraïm
la vostra
col·laboració:

CARPINTERIA METÀL·LICA I
AUTOMATISMES PORTES
Juan José Príncep Montañés
C/ Estació, 9 · 43896 L’ALDEA
Tel. 659 717 001

