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Festes Majors
Aldover 2013

Benvolguts doverencs i doverenques,
Vull agrair-vos sincerament l’oportunitat de participar
en la vostra Festa Major i manifestar-vos l’orgull
que sento de poder-ne ser la pregonera. Aprofito
ja d’entrada, el pròxim dia 7 ho faré personalment,
per desitjar-vos que en gaudiu plenament al costat
de la vostra família i amics. Les festes majors són el
moment idoni per al retrobament amb tots aquells qui
estimem, un espai per compartir amb els nostres veïns
i veïnes moments intensos, feliços, i també dates
especials per recordar aquells que malauradament
ens han deixat. La festa major, la bona festa major,
és la que amaneix de forma atractiva els actes més
tradicionals amb els més lúdics. A Aldover ho sabeu
combinar amb encert.
Permeteu-me que avui m’adreci especialment a
aquells que s’ho estan passant més malament, els
més perjudicats per aquesta terrible crisi que ens
afecta. A ells i a elles un missatge encoratjador.
És el moment de treballar més fort que mai. És en
situacions de dificultat que cal que aflori el millor
de tots nosaltres, que ens solidaritzem amb els que
menys tenen, amb els que més pateixen. És en
aquest aspecte que els ajuntaments hi juguem un
paper important. Jo sóc alcaldessa de Santa Coloma,
a 200 quilòmetres d’Aldover, però tot i la distància,
els neguits, la lluita diària és la mateixa. Els reptes de
futur són molts i també les oportunitats que es poden
derivar, malgrat tot, de moments com l’actual. Cal,
per tant, que treballem més units que mai per assolir
un futur millor per Aldover i la resta del país.
Em consta que són molts els èxits que heu aconseguit
al llarg dels darrers anys, donant al poble un
protagonisme important en el conjunt de les Terres de
l’Ebre sobretot des del punt de vista turístic. M’han
parlat de la vostra estima per un entorn privilegiat
amb el riu com a paradigma que heu sabut posar en
valor amb el Centre d’Interpretació de l’Ebre i el Bosc
de Ribera.
Ara, però, és el moment merescut de deixar aparcats
els maldecaps i la feina diària i centrar-se només a
xalar, com dieu vosaltres, a xalar i xalar de valent
i a recrear-se i deixar-se emportar per moments
màgics que, tot i que any rere any tornen, són sempre
diferents i irrepetibles.
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Alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet i
Diputada al Parlament de
Catalunya

Salutació

Moltes gràcies i molt bones festes major!!!

Lo Doverenc

Nuria Parlon Gil

La nostra Festa Major ja és aquí amb tot lo que
significa, dies d’alegria i de joia, retrobament de
familiars, amics i companys que feia molt temps que
no veiem, amb els que intercanviarem vivències. ¡Com
camviem d’un any pel l’altre!; els fills son més grans i
tots anem madurant, i malauradament n’hi ha d’altres
que ens han deixat. La vida continua.
Seràn unes altres Festes Majors marcades per la crisi,
que ens obliga a fer retallades i contenció amb totes
les despeses en general.
Parlem una mica de les necessitats del nostre poble.
Tenim preparat un projecte per l’arranjament de
l’avinguda Verge de la Fontcalda i del carrer Sant
Josep; confiem en rebre les subvencions que ens
pertoquen per poder realitzar-ho. Camins; tots en un
estat llastimós; començarem a reparar-los amb diners
de l’Ajuntament, a l’espera de rebre la subvenció pels
danys produïts pels aigüats de l’octubre/novembre del
2012.
Tornant a les Festes Majors, desitjo que tothom passe
uns bons dies, vivint-los intensament; que tinguin
salut i que disfruten molt. Tu doverenca i doverenc ets
l’ànima de la festa, sigues protagonista.

Joan Ferré Franquet
Alcalde d’Aldover

També és un desig que participeu en tots els actes
més que mai, per oblidar-nos durant uns dies dels
problemes qüotodians i fer-ho amb alegria, concòrdia
i armonia.
Bona Festa Major a tothom, Visca Aldover i visca la
Nativitat de la Nostra Senyora.

Salutació
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Nascuts Entre Novembre 2012 i Juliol 2013
Daria Alexandra Hritcu, va néixer
el 12 de novembre del 2012
Filla de Romeo Ilie i Lavinia Ioana Constandin
********
Nadia Pegueroles Viña, va néixer
el 30 de dicembre del 2012
Filla de Pau Ignaci Pegueroles i Sandra Viña
********
Ona Fontanet Llambrich, va néixer
el 28 de maig del 2013
Filla de Juanjo Fontanet i Sabina Llambrich
********
Àlex Castelló Gisbert, va néixer
el 5 de juny del 2013
Fill de Javi Castelló i Montse Gisbert
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TELÈFONS D’INTERÈS
Servei d’atenció a la dona............................................................................... 900 900 120
Atenció ciutadana.......................................................................................................... 012
Ajuntament d’Aldover..................................................................................... 977 473 202
Consultori......................................................................................................... 977 473 422
Ambulàncies................................................................................................................... 061
Emergències.................................................................................................................... 112
Cap de Xerta..................................................................................................... 977 473 816
Cap el Temple.................................................................................................. 977 510 751
Bombers de Tortosa................................................................ 977 580 080 / 977 473 816
Taxis.................................................................................................................. 977 443 011
NOTA DE DIRECCIÓ:

La direcció de qualsevol mitjà de comunicació solament pot publicar escrits signats amb un
pseudònim si el director està assabentat de la persona que hi ha darrera d’aquest pseudònim.
Si l’escrit fa referència a una persona i aquesta se sent aludida ha de poder contestar demanant
al director de la revista qui és l’autor. Per tot això, no es publicarà cap escrit que no cumpleixi
aquests requisits.
La direcció

El
Doverenc
Absent
Sóc Rafel Solà Mauri, un
doverenc fill de Rafel Solà i
Carme Mauri.
Vaig néixer l’any 1933 al carrer
del Rosari, on vaig viure els meus
dos primers anys d’infantessa.
Després ens vam traslladar a
la plaça d’Espanya; eren uns
anys difícils per tothom. Vam
ser cinc germans... la Pepeta,
filla única fins als quatre anys,
aleshores va arribar al món,
Pepito. Durant quatre anys els
meus estimats pares ja tenien
la parelleta, treballadors com
els qui més, cuidaven la seva
família amb la força de la seva
joventut, a pesar dels anys que
els va tocar viure.
Passats quatre anys vaig arribar
jo, Rafel, al cap de quatre anys
més el nostre germà Andrés, i
un temps després la petita de
tots, Carmeta. Però la tristor
més gran va arribar a casa
quan el nostre estimat germà
Andrés, de ben menut va patir

Rafel Solà Mauri
meningitis, una enfermetat se’l
va emportat del nostre costat
i mai més les coses varen ser
iguals a la nostra família.
Als tretze anys vaig començar
a treballar, en aquella època
s’estava construint el pont
d’entrada a Aldover, portant
aigua i més d’una vegada ens
feien agafar el pic i la pala.
Després, de pagès en lo tio
Antonio de Pau.
Als 17 anys me’n vaig pujar a
treballar als REGUERS. Amb el
temps vaig conèixer a la que va
ser després la meva dona i mare
de les nostres tres filles i iaia
dels nostres cinc nets.
PILARIN del ginyo, per mi la
millor i jo per ella també. Ens
vam casar al Reguers, tornant
expressament des de Sabadell
on ens vam traslladar per
treballar els dos, primer Pilarin,
ja que jo tenia que fer la mili. Al
cap d’un temps vam muntar un
restaurant amb molt d’esforç i
treball per tos dos, el vam portat
endavant i no ens va anar gens
malament!!! Al cap dels anys
en jubilar-nos hem tornat al
Reguers on tenim la nostra casa,
jo tinc el meu hortet per gaudir
i fer exercici ja que m’agrada
moure’m, i la meva dona Pilar,
ha pogut tornar a treballar
l’artesania de la pauma que

sempre li ha agradat molt i amb
el temps ha pogut veure que és
una feina que una volta l’has
après no s’oblida mai.
Sempre que puc vinc al meu
poble, per veure a la meva
família, i fins fa uns pocs anys
a la meva molt volguda mare
que amb la seva mala salut de
ferro i les atencions de la meva
germana Carmeta va arribar
a ser una àvia centenària a
Aldover.
Bé, crec que tinc que anar
acabant, vull donar les gràcies
per haver-me donat l’oportunitat
a través d’aquesta revista
municipal “LO DOVERENC”
DE DESITJAR A TOTS UNES
BONES FESTES MAJORS!!! I fins
la propera fira nadalenca, que
com artesana de la pauma la
meva dona participarà amb el
material que fa dia a dia… fins
aleshores una forta abraçada a
tots.

Lo Doverenc
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Tots
tenen
40!!

40

L’any passat per aquestes
dates aquesta colla va
celebrar el seu 40 aniversari..
Va ser una nit plena de
records, alegries i desitjat
retrobament. Del primer dia
que va proposar-se aquest
sopar, la majoria vam dir, SI,
APETEIX I MOLT I MÉS EN

Lo Doverenc
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FESTES!!!.. Per que malgrat
la vida ens ha portat per
camins diferents a cada un
de nosaltres, tots conservem
lligams afectius amb el poble
i la seva gent, i aquesta
trobada ens va il·lusionar des
d’un primer moment.
No se quant tornarem a

repetir... Segurament als 50,
espero i desitjo de tot cor
que puguem repetir aquest
moment tots els que varem
ser, i els que per altres motius
van ser grans absents.
Quarentons del 72 sou
boníssims.. No canvieu i fins
aviat.

Paraules
a Aldover
Les meues paraules només
poden
ser
d’agraiment.
Agraiment pel nomenament
que m’acabeu de fer. Us ho
agraeixo i us ben asseguro que,
quan vaig rebre la carta, em va
fer moltíssima il.lusió. Gràcies
a la gent de les Confraries que
m’heu concedit aquest honor.
Sabeu que, en els ultims anys
sobretot, la participació de les
confraries i del poble d’Aldover
a la semana santa de Tortosa,
ha estat constant. Vull agrair
la bona predisposició de la gent
d’aquí, però també la de les persones que a la Junta de Tortosa
m’han acompanyat en la idea
que sumar és millor que dividir, i per tant sabeu que podeu
comptar amb la meva persona,
però també en la de la gent
que sempre us hem acompanyat per tot alló que en un futur
pugueu precisar per continuar
treballant i recuperar aquesta
tradició de la Setmana Santa.
Una tradició, que any rera any
va en augment, i he tingut ocasió de comprovar-ho durant
els últims onze anys que he
estat President de l’Agrupació
de Confraries de Tortosa. Vaig
tenir l’honor de ser del primers
pregoners de la Setmana Santa
d’Aldover. Tinc que dir que, a
més, sempre que he vingut aquí
al poble, m’he sentit com a casa.
I per tant he seguit any rera
any, aquest treball i aquest rigor
de les diferents persones que
han estat al capdavant de les
Confraries. Un treball que ja
està donant els seus fruits, i que
ha situat a la vostra Setmana
Santa entre les més seguides i
sentides de les nostres Terres.
Una tradició amarada no tant
sols de fervor cristià, sinó que es
fa present en la realitat d’unes
confraries cada cop més arrelades, compromeses i partici-
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PREGÓ SETMANA SANTA D’ALDOVER 2013
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JOSEP BORRELL FORÉS

patives en la vida de l’església i
també del poble.
Velles tradicions amb saba nova,
que converteixen cada any al
poble d’Aldover en un escenari idoni per tornar a explicar i
viure el drama sacre. Una història que ens parla d’amor i
de dolor. Una història, és cert,
de mort i de patiment, però
plena d’esperança, i al final, de
triomf de la vida representada
en la resurrecció de Jesús. Tal i
com están els temps, ni més ni
menys que la representació de
la nostra vida mateixa.
Ja sóm a la primavera. Deixem
enrere la foscor i cal donar pas
a la llum. Tot està preparat per
rememorar la passió i mort de
Crist amb austeritat però amb
la bellesa immutable i serena de
la Dolorosa i del Sant Crist, en la
Processó del Sant Enterrament,
on tindré l’honor d’acompanyar-vos, i del Viacreu, però
sense oblidar la Tamborada,
enguany en la seva dotzena edició, que ja és també sinonim de
tradició i de participació en la
data assenyalada del matí de
Divendres Sant. Data esperada,
no solament pel grup de tambors d’Aldover sinó també per

la resta de Confraries invitades,
cada any més i amb més nombre de participants.
La Setmana Santa és turisme,
és esbarjo i retrobament, però
també és reflexió, és canvi, és
vida i és precisament aquest
amor a la vida el que farà que
es tornin a omplir l’església, els
carres i les places del poble i que
aquests dies sants siguin per als
doverencs i doverenques cor i
memòria. Cor per viure-la intensament i memòria per recordar-la. En el que a mí respecta, i
tornant a agrair el nomenament
de Confrare d’Honor, segur que
no s’em oblidarà.
I us voldria fer un prec per finalitzar. A les Confraries, però
també a tot el poble. No defalliu, continueu treballant junts,
no hi ha res fácil, en els temps
que estem encara menys, però
al cap i a la fí, i si mirem ón heu
arribat, en la perspectiva d’uns
anys enrere, només heu de pensar que el futur és vostre.
Doverencs, doverenques i visitants, us desitjo de tot cor,
una molt bona semana santa i
pasqua. Ànims, endavant i per
molts anys. Moltes gràcies.
Lo Doverenc
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16 de març de 2013
Som, en bona mesura, allò que
som capaços de recordar. Dit
d’una altra manera: sense els
nostres records perdríem bona
part de la nostra essència com a
persones. I bona part dels meus
records més feliços –els llunyans
i els propers– estan lligats, en
primer lloc, a la meva família i,
en segon lloc, al poble d’Aldover.
Va ser la meva mare qui em
va inculcar aquesta estimació
per Aldover, i va ser ella qui
em va fer sentir orgullosa de
pertànyer a una família que
hi havia viscut des de moltes
generacions enrere.
Filla d’un xertolí i d’una
doverenca, la meva mare va
néixer en aquest poble ara fa 88
anys. Ella sempre explicava que
quan, sent encara molt petita, la
gent li preguntava quin dia havia
nascut, ella contestava molt
satisfeta: “El dia de la relíquia”.
La seva referència, doncs, no
era pròpiament la data del 24
d’abril, sinó que relacionava
el seu naixement amb el dia
que a Aldover, a l’endemà de la
celebració del patró Sant Jordi,
es commemorava la festivitat
de la relíquia conservada a la
parròquia. Igual que a la meva
àvia, a ella l’havien batejat a
l’església d’Aldover, i li agradava
explicar que la van portar a
batejar en cotxe, un Hispano
Suiza que conduïa el meu avi,
Lo Doverenc
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i que devia ser un dels primers
cotxes que es va veure pels
carrers del poble.
El meu avi...; no puc continuar
aquesta
intervenció
sense
aturar-me un moment a parlar
d’ell, a qui gairebé no vaig
conèixer perquè jo només tenia
tres anys quan ell va morir, però
de qui he sentit a parlar tant i
tant, sobretot aquí, a Aldover.
La gent del poble sempre ens ha
recordat a tota la família la gran
estimació que tots tenien per ell,
una estimació que era mútua,
perquè el meu avi era nascut
a Xerta, però era un enamorat
d’Aldover que mai hagués volgut
marxar d’aquí, i que, segons la
meva mare, va morir enyorança
el poble.
Aldover està lligat ja als meus
records
d’infantessa,
però
encara de manera molt difusa,
perquè les nostres estades
en aquell moment eren molt
esporàdiques, i fetes sobretot
quan començava el bon temps,
i, especialment, a l’estiu. Tinc
consciència d’haver començat
a estimar de veritat Aldover
en la meva adolescència, amb
15 ó 16 anys, el moment en
què les persones desenvolupen
el criteri, el moment en què
hom pren sentit de pertànyer
a una comunitat, el moment
també en què vaig començar
a fer les primeres amistats,
algunes d’elles establertes amb
uns llaços tan forts que encara
ara, trenta anys després, es
mantenen i, fins i tot, creixen
amb el pas del temps. Va ser
en aquell moment quan vaig
començar a tenir el sentiment de
pertinença a Aldover: a causa de
la llunyania de la terra en què va
néixer el meu pare, Andalusia,
i a causa de l’absència de
referents familiars directes que
em lliguessin sentimentalment
a Sabadell –que és la meva
ciutat natal i encara ara el
meu lloc de residència–, el meu

Carme Narvaez Cases

referent d’identitat va passar a
ser Aldover.
Amb aquelles amistats, que
primer van ser d’adolescència,
i que després van passar a ser
ja de joventut, vaig començar
a viure les principals festivitats
de l’any: les festes majors del
poble –he de confessar que
portaré sempre clavada l’espina
de no haver pogut ser pubilla
de festes–; la nit de cap d’any;
el dia de la mona. Recordo
amb molta estimació que, en
diverses ocasions, la nostra colla
avançava la mona un dia, al
diumenge de resurrecció, perquè
el meu germà i jo, que havíem de
tornar cap a Sabadell sempre el
dilluns de Pasqua amb els meus
pares, poguéssim celebrar-ho
amb ells. De la Setmana Santa
d’Aldover em queda sobretot
el record d’aquelles sortides a
dinar a alguna plana, algun cop
muntats tots en una carreta
tirada pel tractor que portava
Toni de la Fons, quan pocs de
nosaltres teníem encara ni
edat de conduir. I tinc també la
memòria dels oficis de dijous i
divendres sant, de la processó,
i, és clar, de les excursions a
buscar la frígola de divendres
sant al matí.
Em vaig sentir especialment
contenta el dia quan l’estiu
de 1986 mossèn Vicent, en
aquell moment rector de la
parròquia, em va demanar
si podia fer alguna cosa per
arreglar la imatge de la Mare de
Déu de la Nativitat, que estava
completament despintada i amb
el Nen Jesús a qui li faltava una
mà. Amb l’ajut de José Maria de
Rambla i d’Eduardo del Fruto,
dedicant una setmana de feina
de finals del mes d’agost, entre
els tres vam poder donar-li un
aspecte nou a la talla i a la
peanya en què la Mare de Déu
sortia a la processó el dia de festa
major. Era la primera vegada
que podia fer materialment
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alguna cosa pel poble, i encara
ara, cada cop que em miro la
imatge a la capella del costat de
l’altar major, em sento satisfeta
per haver contribuït d’alguna
manera a la conservació del
patrimoni artístic d’Aldover,
per molt modest que sigui.
Avui potser estic contribuint
també amb aquest pregó i en
aquest acte (si més no, és el
que espero), a manifestar
la importància que tenen les
tradicions mantingudes al llarg
dels anys, en aquest cas la de la
festivitat de la Setmana Santa,
que és possible sobretot gràcies
a l’impuls i a la bona voluntat de
les confraries, la del Sant Crist
de la Pau i la de la Dolorosa, i,
molt especialment, a les seves
presidentes i a la gent que les
forma, dedicades en cos i ànima
a la celebració d’aquests dies
d’intensa pietat i recolliment
pels que ens sentim cristians.
Els motius de major satisfacció
personal, a banda del d’avui, han
estat per a mi les publicacions
relacionades amb Aldover en
les que he pogut contribuir: al

volum dedicat a l’art i la cultura
dins l’enciclopèdia de la Història
de les Terres de l’Ebre, en el capítol
dedicat a l’església d’Aldover,
on vaig poder escriure sobre
l’interés històric i artístic de la
nostra església; i, sobretot, al
llibre sobre la història del poble
que ha escrit l’historiador JoanHilari Muñoz, en el qual vaig
tenir el privilegi de participar
redactant el pròleg i presentant
l’obra. Per a mi poques coses
podien resultar més gratificants.
El dia que es va presentar el
llibre al centre d’interpretació,
l’abril de l’any passat, va ser per
a mi una jornada molt emotiva.
Amb el meu marit, els meus
fills, el meu germà i la meva
cunyada assentats a primera
fila, vaig pensar molt en els
meus pares, en com s’haurien
sentit d’orgullosos. En aquell
moment la meva mare encara
vivia, però la malaltia que patia
ja la tenia aïllada del món i de
nosaltres mateixos. Ara, que fa
set mesos que va morir, torno
a pensar emocionada en ella,
torno a pensar que és gràcies a

ella que el meu germà i jo vàrem
aprendre a estimar Aldover, i
que després de nosaltres l’han
estimat les nostres respectives
parelles, i que ara ho estan
aprenent a fer els nostres fills. I
espero que, algun dia, ells també
ho sabran inculcar als seus.
És a Aldover on em sento més
feliç, és aquí on estan enterrats
els meus pares, és aquí on viuen
els que, probablement, són
els meus millors amics. Ho he
manifestat en diverses ocasions:
sóc una doverenca de cor,
perquè tot i ser nascuda en un
altre lloc, el meu cor està lligat i
ho estarà sempre a aquest poble.
Espero fer-me mereixedora de
l’honor que em féu haventme convidat a ser la pregonera
d’aquest any. Us ho agraeixo de
tot cor, espero haver complert
les vostres expectatives, i us
animo a continuar mantenint
viva la festa de Setmana Santa
a Aldover.
Gràcies.
Aldover, 16 de març de 2013
(Pregó Setmana Santa 2013)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Racó poètic

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lo món que m’agradaria
Lo món que m’agradaria
és un món ben diferent,
quasi tot ho canviaria,
perquè no m’agrada gens.

Que quan s’acaba un esport,
tothom es donés la mà,
i tots estiguessin d’acord
perdonant lo fallo humà.

I en lloc de guàrdies civils
i guàrdies municipals,
parelletes de fadrins,
estimant-se pels portals.

Començament pels dirigents
que deixen morir els humans,
i ho gasten en armament,
que d’estos ni ha uns quants.

I en lloc de tantes rabiades
i de tanta violència,
bons saludos i abraçades
i tots tinguéssim paciència.

Aquest món que jo voldria,
tant per mí com per tothom,
és un món ple d’alegria
i de pau per tots quants som.

S’hauria d’eliminar
l’odi que tenim la gent,
que tothom pugués estar
sempre feliç i content.

Si tots estiguéssim d’acord,
no caldrien abogats,
i fins l’hora de la mort,
ningú conèixer els jutjats.

I que tinguéssim la sort,
quan és l’hora de finir,
de que ens arribi la mort
tranquils i sense patir.

I a l’hora dels sacrificis
repartir-nos el treball,
i en lloc de partits polítics,
sales d’esbarjo i de ball.

I les manifestacions
que m’agradaria veure,
que fossin celebracions
per disfrutar, menjar i beure.

I seria el meu anhel,
del món que m’agradaria
que ens trobéssim tots al Cel,
satisfets i amb alegria.
Paco del Fruto
Lo Doverenc
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Sant Jordi
I LES NOCES D’OR 2013

Un altre any, per sant Jordi
hem celebrat les noces d’or
de cinc matrimonis veïns del
nostre poble.
No es fàcil poder disfrutar-ho,
unes vegades per falta d’amor
i les altres per falta de salut o
vida.
Però varem tenir la sort de
poder gaudir de la seva companyia i de ben segur van passar un bon dia en la companyia d’amics i família.
A tots ells/es, MOLTES FELICITATS!!! MOLTA SALUT!!! I
LLARGA VIDA!!! Els hi desitgem
tots els membres de l’equip de
govern d’aquest Ajuntament.
I com no Anabel amb la seva
col·laboració des de Catalunya
Caixa.
José Vilaubi Vilanova
i
Teresa Gisbert Fontanet
Juan Valls Cortiella
i
Maria Vilaubi Pegueroles
Sebastià Verge Bonavila
i
Teresa Pegueroles Pla
José Fores Roig
i
Francisca Vilaubi Vilanova
Ramon Benet Aixendri
i
Mª Cinta Arasa Bonavila

Lo Doverenc
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CARTA
IAIOS
Al llarg de les nostres vides
han passat persones meravelloses, increïbles, de les que
mai ens oblidarem. Però, qui
pot dir que ha conegut unes
persones tan meravelloses i
que, a més a més, siguin els
seus iaios?
Nosaltres podem dir, amb gran
orgull, que hem pogut conèixer els nostres iaios, més ben
dit els quatre iaios que tenim.
Estem davant d’unes persones
que ens acaben de donar una
lliçó de la vida, la lliçó que ens
ensenya a estimar, ens ensenya que és possible que un
matrimoni duri tants anys, tot
i que avui dia sembli impossible. Els mirem i encara podem
entreveure l’amor que fa més
de cinquanta anys va aflorar
entre ells, veure que cada dia
que es desperten estan junts,
s’ajuden i alguns cops pots

enganxar una mirada d’amor
juvenil que se’ls escapa.
Maria, Juanito, de part de tota
la vostra família i, especialment de part de les vostres
filles i netes, us volem felicitar
i donar les gràcies. Gràcies per
estar sempre al nostre costat,
per donar-nos una lliçó dia
rere dia, per eixugar-nos les
llàgrimes, per donar-nos aixopluc quan no trobàvem lloc on
anar, per tenir una cadira i un
plat a la taula, per malcriar-nos
de mala manera (a tots els
de casa), per empapussar-nos
quan no ens volíem acabar el
dinar, per fer-nos aixecar cada
matí i per pentinar-nos amb
aquelles coes tan apretadetes
que, per cert, no se t’escapava
cap pèl. En definitiva, gràcies
per tot. Hi ha cops que pensem
que no mereixem que ens hagi
tocat un àngel com a iaia. I què
dir del nostre iaio Juanito? A
tu t’agraïm, a part de tot això,
que ens facis somriure amb
les teves bromes, amb els teus
comentaris que de vegades
estan fora de lloc, per cada cop
que ens esclafaves al sofà, per
cantar-nos cançons i sobretot, perquè sempre tens aquell

humor que et fa característic i
de part de tots els que passen a
l’estiu per la carretera, gràcies
per donar un toc de gràcia amb
la teva famosa frase: “Oco els
carros!”
Sou tot un model a seguir!
Encara no sabem què faríem si algun dia ens faltés la
vostra presència... En alguns
moments de la vida les paraules sobren i ens em de deixar emportar per la màgia de
cada instant, un instant com
aquest.
Us estimen, la vostra petita i
unida família.

Lo Doverenc
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Equip Educatiu i Esportiu Estiu 2013
Des de l’Ajuntament us volem
presentar a continuació tot
l’equip del Casal d’Estiu,
Campus Esportiu i Piscines
Municipals.
Volem que els conegueu ja
que tenim un fantàstic equip

de persones joves, amb moltes
ganes i il·lusió de treballar pel
nostre poble.
Tots ells volen fer arribar el
seu agraïment a tots els pares
i mares dels nens i nenes que
han estat amb ells aquest estiu

per la confiança dipositada,
als alumnes dels cursets de
natació i usuaris de la piscina
municipal.
Us desitgen a tothom unes
Bones Festes Majors 2013 i
s’acomiaden fins l’any que ve.

Juan Jose Vernet
(Director Casal i Campus)

Guillermo Camarero
(Responsable i Monitor Campus i
natació)

Joana Roig
(Monitora del casal)

Jordi Bosch
(Socorrista)

Víctor Alcoverro
(Socorrista)

Lluís Santamaria
(Monitor del casal i monitor natació)

Oscar Costea
(Monitor del campus)

Lo Doverenc
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Paula Espinach
(Monitora en pràctiques casal)

Cinta Borrell
(Monitora en pràctiques casal)

Roland Juan
(en pràctiques al casal d’estiu)

Piscines
Aldover
2013

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VÍCTOR ALCOVERRO / JORDI BOSCH
SOCORRISTES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aquest any i com la resta dels
anteriors, el primer dia de Juliol van obrir les piscines municipals del poble tot i sabent
del sacrifici econòmic municipal que comporta aquest fet.
Moltes eren les veus que deien
que a alguns pobles del voltant
l’ajuntament local havia decidit no obrir les seves piscines
per aquest mateix risc, des de
l’ajuntament d’Aldover es va
voler aprofitar aquest factor, si
els habitants de pobles veïns
no tenien on poder refrescarse, potser els podíem convidar
i així poder créixer un poc més
com a població.

es va acceptar amb gran entusiasme per part dels monitors
i famílies dels nens i nenes de
fora, podien aprofitar la via
verda per poder fer sortides
amb bicicleta, remullar-se a les
nostres piscines i fer camí de
tornada, gràcies a la bona localització d’Aldover va tenir gran
èxit.
És per aquest motiu pel
qual aquest estiu s’ha notat
l’increment d’usuaris i hem
vist molta més “vida” a les piscines, hem d’estar contents

i orgullosos de poder oferir
aquesta oportunitat lúdica i
intentar donar-nos a conèixer
per futures temporades estivals.
Des de l’ajuntament d’Aldover
ens agradaria donar les gràcies
a totes les persones que han
gaudit de les piscines municipals i als que no han pogut
assistir, els convidem a que ho
facin i les visiten i com no, el
nostre poble.
Moltes gràcies i bones Festes
Majors 2013!

La iniciativa es va posar en
marxa amb els cursos de natació que s’ofereixen per les
tardes, i es va notat ben aviat
l’efecte, es va tenir la confiança
i col·laboració dels doverencs i
doverenques però també hem
tingut una gran quantitat de
clients d’altres indrets, ho han
gaudit i d’això hem d’estar orgullosos.
Per altra part es va intentar
augmentar l’assistència en horari de matí, ja en altres estius,
algun que altre campus multiesport d’altres pobles havia
fet ús de les nostres piscines,
també per suposat els nens
del campus d’Aldover. Érem
sabedors de la mancança d’un
espai lúdic de piscines i es va
contactar amb aquests campus que estarien interessats en
venir al poble per poder gaudir
de les piscines, aquesta idea
Lo Doverenc
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Temps de
Lleure
Un any més les activitats adreçades als infants arriba quan
l’estiu fa presència en les nostres contrades. Enguany l’hem
programat pel Casal de Vacances i el Campus de Futbol Sala,
aquest últim varem aprovar
aquesta temàtica per les necessitats i interessos dels mateixos
participants, mentre el Casal
els centres d’interessos varem
aprovar per decisió de l’equip
educatiu els següents:
Pel mes de juliol: Els drets dels
infants; Caminem segurs; Jocs
tradicionals; Els jocs d’arreu del
món; i L’aire de la vida, el bosc
de ribera.
I pel mes d’agost: L’aigua de
la vida, el camí del riu; Tirem
o reciclem?; El món màgic del
circ; i L’espectacle d’interpretar
històries.
Durant l’últim cap de setmana
de juliol els infants que van
voler anar de Colònia a Arnes
s’ho van passar molt bé, coincidint amb les festes de dita
població, fent una estada diferent amb els altres anys que ja
es va fer al mateix lloc. Esperant
que l’estiu vinent puguem repetir l’experiència amb un altre
indret.
Totes aquestes activitats van ser
durant les vacances dels infants,
després d’un curs de coneixements i aprenentatge, fent que
dins del marc del lleure tot això
ho apliquin.
El nombre de participants varen
ser pel Casal vint participants, i
pel Campus quinze participants,
amb un total de trenta i cinc
infants, aquest número ha baixat significativament respecte
l’estiu passat, replantejar quin
model s’hauria de seguir per
continuar prestar aquest servei
a les famílies.
L’equip educatiu de dites activitats el formaven com a director i responsable del Casal, en
Lo Doverenc

14 agost 2013

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUAN JOSÉ VERNET I DIAGO
DIRECTOR ACTIVITAT LLEURE ALDOVER 2013
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Juan José Vernet i Diago; com
a responsable del Campus en
Guillermo Camarero López; com
a monitors titulats, na Joanna
Roig Mayor, i Lluís Santamaria
Costa; com a monitor Oscar Costea Balagué; com a premonitor
en Roland Juan Vilaubí.
Enguany hem repetit l’experiència de l’any passat amb la incorporació de monitores de pràctiques, na Cinta Borrell Sánchez, i
Paula Espinach Carbó.
Cal agrair als membres de
l’equip de monitors i monitores
per la seva feina desenvolupada
abans, durant i després, que
molt d’elles es fa de forma desinteressada i voluntària, sobretot a l’activitat de la colònia.

També a tots els participants,
que any rera any va creixent al
costat nostre i pels seus pares i
mares, o tutors i tutores que ens
demostren la confiança en participar al desenvolupament de
l’infant; eina imprescindible per
un futur no molt llunyà siguin
ciutadans d’aquest país que l’estima i el respecta.
Agrair a l’Exc. Ajuntament d’Aldover i als seus treballadors
tant administratiu com de serveis, per la seva sensibilitat en
promoure i organitzar aquestes activitats que, sense falta,
cada estiu desenvolupa per a les
famílies del municipi donant un
servei molt necessària i enriquidora.

Pubilles
2013

Pubilletes
2013

Records festes d’Aldover

DAMAS DE HONOR 1976

Mª José Audí Fontanet

REINA DE LES FESTES DE 1976

Juanita Povill Pons

Dorita Franquet Huguet
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Dissabte 24 d’agost

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18.00h

A la pista municipal del Casal, Presentació de l’equip per la temporada 2013-2014 i
partit de futbol sala d’UD Aldover Femení.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dissabte 31 d’agost

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12.00h

Entrada de bous i prova pels carrers del poble. GANADERIA GERMANS PRINCEP.

15.30h

Concurs de guinyot.

17.00h

Correbous pels carrers del poble. GANADERIA GERMANS PRINCEP. Amenitzats per
la Xaranga TAL COM SONA de Paüls.

22.00h

Bous embolats. GANADERIA GERMANS PRINCEP i GANADERIA PEDRO FUMADÓ.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Diumenge 1 de setembre

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10.00h

La Penya Taurina organitza l’esmorçar de la CLOTXA.

12.00h

Entrada de bous i prova pels carrers del poble. GANADERIA PEDRO FUMADÓ.

15.30h

Final del concurs de guinyot.

17.00h

Correbous pels carrers del poble. GANADERIA PEDRO FUMADÓ.
Amenitzats per la Xaranga TAL COM SONA de Paüls.

22.00h

Bous embolats. GANADERIA PEDRO FUMADÓ.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dilluns 2 de setembre

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16.00h

Gimcana popular organitzada pels joves del poble.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimarts 3 de setembre
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16.00h

Torneig de futbol sala 4x4 de les penyes del poble.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimecres 4 de setembre

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12.00h

Jocs infantils a la Plaça de l’Ajuntament.

18.00h

Desfilada de carroces acompanyades per la Xaranga TAL COM SONA.
Desprès de les carrosses i a la plaça de l’església la delegació de la lliga contra el càncer
a Aldover, organitza un berenar, amb pa en tomata i pernil, olives i bon vi, en BOTA
BOTES PELS PETITS, a un preu simbòlic!!!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dijous 5 de setembre
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14.00h

Paella popular a la vora del riu.

18.00h

Partit de futbol d’UD Aldover Masculí Amateur.

22.00h

SISKERA TEATRE presenta: A TRAVÉS DE L’UNIVERS... Guió i Direcció: Valer Gisbert.
Adjunts a direcció: Ruth Gisbert, Cinta Villamón i Marta Montero. Preu 4€

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Divendres 6 de setembre
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19.30h

SISKERA TEATRE presenta: A TRAVÉS DE L’UNIVERS...

23.00h

SISKERA TEATRE presenta: A TRAVÉS DE L’UNIVERS...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dissabte 7 de setembre
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11.00h

Missa en honor a la gent gran.

12.00h

Aperitiu per la gent gran al Casal Municipal.

19.00h

Pregó de la Festa Major a la pista d’estiu del Casal. Acte seguit es farà la proclamació
de les PUBILLES DE LES FESTES MAJORS ALDOVER 2013. L’Orquestra BELLE EPOQUE
serà l’encarregada d’amenitzar l’acte amb un concert.

24.00h

Ball amenitzat per l’orquestra BELLE EPOQUE.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Diumenge 8 de setembtre
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10.00h

Cercavila a càrrec de la Banda Municipal de Jesús.

12.00h

Missa en honor a la Patrona d’Aldover LA NATIVITAT NOSTRA SENYORA.

16.00h

Al Casal Municipal Póker.

18.30h

Processó en honor a la Nativitat Nostra Senyora, acompanyada per la Banda
Municipal de Jesús.

20.00h

Concert a càrrec de l’Orquestra CIMARRON.

24.00h

Ball amenitzat per l’Orquestra CIMARRON.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dilluns 9 de setembre

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17.00h Bous a la plaça del Riu. GANADERIA ASSUT. Amenitzats per la Xaranga TAL COM
SONA de Paüls.
22.00h Sopar del bou a la pista de les escoles.
24.00h Ball amenitzat per l’orquestra local PHENOMENON QUARTET.

********
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimarts 10 de setembre

DIA ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ DE DONES D’ALDOVER

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18.30h

Exhibició del CLUB TWIRLING TORTOSA. Preu 3€

20.30h

Batucada a càrrec de POC SOROLL pels carrers del poble.

24.00h

Ball amenitzat per l’orquestra local PHENOMENON QUARTET. Preu 5€
L’Associació de Dones agraeix la participació de tots vostès en els actes fets durant aquest dia.

IMPORTANT:
•

Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb “BOUS” és totalment lliure i voluntària. Els menors
de 14 anys tenen prohibit baixar al recinte dels bous. L’Ajuntament compleix íntegrament l’article 10 de la
lLEI 34/2010 d’01 d’octubre de Regulació de les Festes Tradicionals en Bous, i recorda que sempre hi pot haver
algun perill per a les persones que hi participen. No obstant això, l’Ajuntament declina tota responsabilitat de
qualsevol accident.

•

Es prega al veïnat, que el dia de la processó, carrosses o gimcames, deixin lliures de vehicles els carrers per on
tradicionalment discorreixen els actes.

Recollida
d’aliments
a Aldover
A Aldover la solidaritat
ciutadana va donar mostres
de bona salut. Un bon
exemple d’això el varem tenir
en la campanya de recollida
d’aliments que es va fer el
passat 11 de maig quan el
nostre poble es va unir als
diversos pobles del municipi de
Tortosa i a més d’una trentena
d’entitats i uns 500 voluntaris.
La tinent d’alcalde de Serveis
a les persones a Tortosa, el
president de la Creu Roja a
Tortosa, els representants de
Càrites, del Banc d’Aliments
de la Reial Arxiconfraria de
la Cinta i de l’Obra Social
de la Caixa, van expressar
públicament el seu agraïment
a totes les persones que han
participat en la recol·lecta, i
varen dir :
“Teníem els magatzems buits i
ara després de recollir 36.500
quilos, els tenim plens.
Però no podem aturar-nos,
segurament tindrem que fer una
nova campanya abans d’acabar
l’any. La gent que viu al límit de
la pobresa ens necessita…”
A les fotografies podem veure
als senyors Herme Jaques
(President de la Associació de
Voluntariat de l’Obra Social
de la Caixa), i al senyor Daniel
Valls Fusté acompanyat de dos
voluntàries del nostre poble.
Gràcies a tots els
col·laboradors.
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SISKERA TEATRE, Presenta:
“El mar... el mar guarda memòries. El mar és savi i també aprenent. Naveguen mils d’històries,
soltes entre el seu vaivé; són
faules mai contades que remouen l’aiguabarreig de tots els
temps.
El mar... el mar es mira l’Univers... el mar, l’univers,... Són
amants més que aparents, perquè tot i la distància que els
separa, no hi ha res que pugui
amb ells... el mar, l’univers, es
toquen i s’acaricien gràcies al
reflex. I quan la carícia arriba, i
quan l’estel es mira a l’espill del
mar celest, la relíquia desperta,
i uneix totes les èpoques del
temps... El mar i el seu anvers...
junts... eterns... s’alliberen al
gran viatge, una èpica croada a
través de l’univers...”

Un cop més, des de Siskera Teatre, us volem convidar a un nou viatge que està a punt de començar.
Gràcies per tot el recolzament rebut durant aquest any; i gràcies també
per la gran participació i caliu que ens heu regalat a cada espectacle.
Moltes gràcies i bones festes majors a tothom! Us esperem al teatre!!!!!

Berenar Solidari

LA DELEGACIÓ DE LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER A ALDOVER

Benvolguts doverencs i doverenques
i tots els visitants que en aquestes
dates ens acompanyen.
Enguany per primer cop i dintre
de la nostra festa major hem
organitzat un berenar solidari que
es farà després de les carrosses a
la plaça de l’ajuntament, amb pa
en tomata i pernil, acompanyat
d’olives i un bon vi ben fresquet.
El tiquet que tindrà un preu
simbòlic, podrà adquirir-se, al
mateix lloc del berenar. Per a la
festa tindrem uns BOTA BOTES per
als petis.
Els diners recaptats, seran destinats
al fons per la lluita contra el càncer.

L’acte compta amb el
suport
econòmic de l’Obra Social de
la Caixa!!! Que és la que es
farà càrrec de la despesa del
berenar i Bota Botes. A la festa
ens acompanyaran tant “Els
voluntaris de l’Obra Social”, com
membres de la LLIGA CONTRA EL
CÀNCER.
Dintre de l’acte solidari, farem
una “Tómbola” amb productes
que aportarem personalment els
membres de la Delegació, i altres
que esperem aconseguir dels
establiments o particulars del
poble que vulguin col·laborar.
El tiquet de compra del berenar

contindrà un número, aquest és
el que heu de guardar per als
diferents sorteigs.
Volem fer arribar el nostre
agraïment a Blanquet Carnisseries,
per col·laborar en l’acte en un
pernil, i a l’Ajuntament d’Aldover
pel seu recolzament. Des d’aquí
demanem el suport a l’acte a
tots els doverencs i doverenques,
així com totes les entitats i
associacions del poble.
Desitjant que tots plegats
passem una bona tarda.
US ESPEREM !!!

Lo Doverenc
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El gripau
del meu
veí
No és el mateix; tenir de veí a un
gripau, què, que el teu veí sigui
un gripau.
A veure si ens acabem d’entendre;
de tant en tant i sobretot al tard
surto de casa per regar el meu
jardí, mentre estic regant tot de
sobte surt un gripau de sota una
pedra o d’entre les plantes, aquest
és el meu veí! No fa mal a ningú,
tampoc escup i és molt educat,
ja que tots els vespres que surto
a regar ell també surt per saludar-me.
En canvi, el gripau del meu veí,
no puc dir que sigui molt educat,
ni que passi per la vida sent gaire
benèvol, però això si, ell sempre
escup.
El meu veí “el gripau” toca de
peus a terra, no és molt llest, ni
molt ràpid, per això en ocasions
la seva esperança de vida s’escurça dramàticament en camins
i carreteres.
El gripau del meu veí viu amb el
cap sota terra, es pensa que el
gripau “el meu veí” passa per la
vida escopint a tort i dret, que no
té dret a la vida, i jo em pregunto
per què.
Més sovint del que és habitual
amfibis i rèptils són sacrificats
sense motiu, tot per mals mites
que al llarg del temps se’ls ha atribuït només per desconeixença.
Altres cops són víctimes d’atropellament ja que per les nits solen
situar-se al bell mig del carrer,
camí o carretera.
Bé, no se si m’he explicat en prou
claredat, sigui com sigui passem
pàgina per veure tres dels gripaus que més freqüentment ens
podrem ensopegar passejant per
diferents indrets de les Terres de
l’Ebre, i tan és que sigui la riba de
l’Ebre, la garriga, el bosc de ribera,
el pinar o prop de les repentines
aigües d’un barranc.
Lo Doverenc
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No és el mateix; tenir de veí a un gripau, què,
que el teu veí sigui un gripau.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MARCO A. PLA VENTURA (Centre d’interpretació)
En primer lloc i encapçalant la
llista dels més concorreguts tenim
el gripau comú “Bufo bufo”. El més
gros dels anurs “Amfibis sense
cua”. Oblidem-nos dels mals
mites, els gripaus no escopinyen,
sí és cert que la seva pell conté un
tipus de toxina que utilitzen per
persuadir als depredadors, però
res més enllà d’això. Sota aquesta mirada només s’hi amaga un
depredador d’insectes i cargols,
un individu molt beneficiós per
l’agricultura.
En segon lloc tenim el gripau corredor “Epidalea calamita”. El seu
hàbitat es diversifica en diferents
indrets, el podem trobar des de
les zones planeres a les muntanyenques “tret de les zones d’alta
muntanya”, en indrets boscosos,
en terrenys propers a basses...
És més termòfil que el gripau
comú i no és estrany trobar-lo
en llocs relativament àrids. No
li agrada gaire l’aigua, ja que
només hi acudeix durant l’època
de reproducció. Els seus costums
més habituals com en gairebé tots
els gripaus són terrestres i alhora
crepusculars o nocturns. Durant
el dia s’amaga enterrat al sòl o
bé sota les pedres, però en fer-se
fosc abandona el seu amagatall
per tal de capturar petites preses, que consisteixen bàsicament
en coleòpters, formigues i larves
d’insectes.
Pel seu règim alimentari tornem
a dir que els gripaus són un grup
d’espècies beneficioses per a l’ésser humà.
Finalment tenim al més petit de
la llista, el gripau llevador ibèric
“Alytes obstetricans” Els seus costums són terrestres i nocturns.
Durant el dia roman amagat sota
les pedres o bé en galeries que
ell mateix excava. A la nit, molt
sovint, se sent el seu cant, que és

d’un to agut, oclusiu i musical,
amb intermitències que oscil·len
d’un a tres segons.
Aquests són els tres gripaus que
més habitualment ens podrem
trobar, però no oblidem que la
llista de gripaus pot ésser més
extensa.
No se si us haureu fixat amb els
ulls dels gripaus mentre llegíeu
aquesta publicació. Tots tres gripaus tenen els ulls similars, sí,
canvien de color, de grandària,
però hi ha una característica que
diferència a un dels altres dos,
que creieu que és?

Gripau comú “Bufo bufo”

Gripau corredor “Epidalea calamita”

Gripau llevador ibèric
“Alytes obstetricans”

Aldover,
30
d’agost
de 2013
Avui dissabte 30 d’agost
comencen les festes del meu
poble, possiblement sigue la
vegada que són mes matineres
(de moment), i ho fan com no
podia ser d’altra manera amb
dos dies plens d’actes taurins:
entrada de bous, bous a la
plaça i bous envolats!. Visca les
festes del meu poble!.
L’estiu ha estat calorós, com
sol ser normal, encara que n’hi
ha que com cada any han picat
amb aquella cançoneta de què
seria un estiu fresc, amb poca
calor. I a TV3 han aprofitat per
repetir un altre cop Plats Bruts,
El Convidat i Veterinaris, hi ha
coses que no canvien.
Aquest any encarem les
jornades de les festes majors
amb ànims renovats, amb
il·lusió, ja que hi ha raons
per mirar el futur amb més
optimisme. La maleïda crisis
econòmica ara si que ha
perdut força, finalment hi ha
brots verds, flors i violes. En
quant a l’esfera política, tota
la ciutadania encara recorda
les acaballes de 2013, abans
de Nadal, quan finalment
i després de molt temps
d’excuses, declaracions falses, i
no sortir a donar la cara, el fins
llavors President del govern
espanyol va decidir en un acte
de respecte cap als electors,
dimitir i convocar eleccions
anticipades.
També recordo que malgrat
aquesta dimissió, l’ex-president
no va poder salvar-se d’estar
involucrat en unes acusacions

Clàudio Martorell i Roig
que tenien per protagonistes
uns sobres molt famosos. I no
només ell sinó gran part dels
companys del partit polític del
qual formava part. I, anant més
enllà, és veu que els jutges
es van posar les piles, es va
aprofitar per resoldre d’una
vegada per totes alguns dels
judicis més famosos que tenien
pendents: un tal cas Palau,
un tal cas ERE a Andalusia,
Bankia, i tal i tal. En poc temps
vam tindre tots el ciutadans les
coses clares i les presons una
mica més plenes. Almenys amb
la sensació que ja no hi haurà
més impunitat. En poques
paraules: es va fer net. Ja anava
sent hora.
Aquest any les festes són
especials per altres motius,
ja que d’aquí a molts pocs
dies, i després de moltes
negociacions i converses amb
el nou President del govern
espanyol (almenys aquest parla
i explica les coses), es celebrarà
la famosa consulta del que
s’ha anomenat dret a decidir.
Desprès de l’onze de setembre
començarà
la
campanya
electoral i finalment el dia
clau en què podrem decidir
el que volem, només faltaria.
Recordo amb molt d’orgull i
alegria
la
multitudinària
manifestació del 2012 a
Barcelona, i la gran cadena
humana per la Independència
del 2013. Qualsevol dirigent de
qualsevol país del món entén
que els ciutadans tenen el dret
a expressar-se i a decidir el
seu futur, i aquest dret s’ha de
poder exercir, si així s’entén la
democràcia.
Futbolísticament parlant hi
ha coses que han millorat i
d’altres que no canvien. L’estiu
passat amb l’arribada del “Tata”
Martino com a nou entrenador
del Barça, s’acabava un cicle
ple de victòries i títols. Pocs
ens pensaven que aquest
nou entrenador no solament
donaria continuïtat al projecte
blaugrana sinó que seria capaç

fins i tot de millorar-lo. Amb
Messi i Neimar com a parella
de ball letal. En canvi, l’etern
rival ni amb portuguesos ni
amb italians hi ha manera que
millore. I és que resulta un clar
exemple que amb diners tot no
és possible. O si.
Un altre tema que tampoc
millora, encara que hi hagin
hagut alguns canvis, és
la corona. Després de que
finalment el rei espanyol decidís
abdicar a favor del seu fill, el
príncep Felip. Tot el reialme
ens pensàvem que hi hauria
entrada d’aire nou al palau,
que il·lusos!. Poques coses han
canviat, ja que la família al
complert, menys l’ex-jugador
d’handbol (aquest ja no surt
a la foto), segueixen oferintnos les famoses instantànies
a Mallorca, de vacances, o les
fotos de tots els nets iniciant
el tradicional curset de vela.
Menys mal que el curset el
paga la iaia Sofia. Però el tema
de les vacances, viatges, dinars
i sopars varis, tot això, qui ho
paga?. Suposo que al ser tanta
gent deuen anar fent un fons
comú durant tot l’any i així
quan arriben les vacances els
hi surt més econòmic.
Però bé, deixem-nos de
ximpleries i preparem-nos a
celebrar la Festa Major, gaudim
de la família, dels amics i
coneguts, de tots els actes, i del
poble tant bonic i arreglat que
tenim. Els bous, les carrosses,
la paella a la vora del riu, les
nits de ball a l’envelat, tots
i tots els actes i celebracions
que es donen en aquest dies.
Bé, pararé que això comença
a parèixer un pregó de festes,
solament faltaria que parlés
dels orígens àrabs d’Aldover,
que a hores d’ara suposo que
tothom ja el sap, d’aquí a
Barcelona.
Bones Festes a tothom!
PD: qualsevol paregut amb la
realitat (encara que en algunes
coses el podria haver) és pura
coincidència.
Lo Doverenc
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La veu dels Tabalers i Grallers
ALDOWAYRA d’Aldover
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Ja estem a la porta de les
Festes Majors d’Aldover, la
colla de Tabalers i Grallers
ALDOWAYRA d’Aldover els vol
desitjar a tots els doverencs i
doverenques que passin unes
bones festes, fent extensiu
aquest desig a totes aquelles
persones que ja sigui per
primera vegada o bé any rere
any participen en les nostres
festes majors.
Com cada mes de setembre
la colla fa el balanç de tot
l’any, i es prepara per als nous
cursos de tabal i gralla que, en
principi, enguany començaran
a finals del mes de setembre i
que tindran una parada el cap
de setmana d’El Pilar al mes
d’octubre.
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Aprofitem l’oportunitat que ens
brinda el doverenc per informar
a totes aquelles persones
interessades en els cursos
de gralla i tabal s’informen a
qualsevol membre de la Junta,

es programarà la Junta Anual
abans d’iniciar les classes i
podran assistir-hi tothom que
hi estigui interessat.
Bones Festes!!!

Els doverencs viatgers

MARIA I CLÀUDIA
(a la vora del Sena - París)

ALFONSO I SACRAMENTO en
LO DOVERENC Al parc nacional plitvice
(CROÀCIA)

LES MARIES
(Serrania de Cuenca i Albarracin )

Ramon Mauri i Teresa Cortes en un dels
viatges de l’Associació a Sant Roc de Gaietà
amb el periodista Luis del Olmo
Lo Doverenc
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Records d’Aldover

1958
Enriqueta, Jordi, el seu fill i la mare de Jordi

1959
Tia Pepeta, Elena, Enriqueta, Tere

Any 1967
Alumnes Col·legi Aldover

Festes 1959
carrer Barceloneta

Juan Antonio, Jordi lo Negre, Santiago de Bobera, Juanito lo Bolant, José lo Roquero, Pepito

Festes Majors 60-65
Enrique, Juan Antonio, Juanito, fill Xarnego i
pastor

FESTES MAJORS 1970
Paulino, Juan José, José
Luis, Juan José i Ricardo

José, Enrique, Francisco, Manolo
del Puro, Pepe, Ramon

Lo Brasilenyo, Alberto, Luís, Lo Pernilero,
Joaquinet, José

Juny 1990
Excusió a Barcelona (Col·legi Aldover )

Juan, Ramon, Manolo

Paquita, Pepita de Peira, Maria de Roc, Adela,
Cinta Peira, Carmeta de Fonts, Maria del Gall,
Maria de Cagallana

