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Pregoner Salutació

Doverenques i doverencs,

abans de res, voldria començar donant les 
gràcies a les persones que han pensat en mi 
per atorgar-me l’honor de fer el pregó de les 

festes majors.

Fa uns dies, sense esperar-ho, vaig rebre una trucada del 
regidor Víctor Alcoverro per convidar-me a ser el pregoner 
de les festes i l’oferiment, en un principi, em va estranyar i 
la primera reacció va ser preguntar-li: perquè jo?

D’una banda, vaig observar que la seva resposta anava 
molt en consonància amb el que jo penso sobre el tipus 
de persones que reben l’encàrrec de pregonar la festa 
major d’un poble i que, malauradament, el primer que 
necessiten de vegades és consultar el Google Maps per 
ubicar-se. D’altra banda, però, també entenia que podien 
haver molts homes i dones més capacitats que jo per fer 
el pregó. 

Davant la seva insistència i la gran il·lusió que em feia la 
proposta vaig consultar-ho a la família i vaig donar-li un 
sí rotund, i vaig començar, a partir d’aquell moment, a 

conviure al mateix temps amb un sentiment d’orgull i responsabilitat per 
intentar fer-ho de la millor manera possible.

Aldover no és un poble qualsevol a la meua vida, ja que aquí primer 
vaig passar part de la meua infantesa, a les planetes del ‘tio’ Maso i la 
‘tia’ Anita, entre ametllers i planters d’hortalisses i després vaig conèixer 
la meua dona, la nostra mama que tant ens ha donat i tant ens estima.

Enmig vam poder viure aquells bonics derbis de futbol entre l’Aldover i 
el Bítem o l’època en què, sent el coordinador del futbol base del CD 
Tortosa, fèiem servir el Xoperal com a camp en els partits que jugàvem 
com a locals.

Per això, tot i que -com ja he dit- crec que hi ha molta gent que ho 
mereix molt més i abans que jo, una vegada més: gràcies per la invitació.

S’apropen les festes i, tot i que no hi ha res fàcil, pensem que la vida són 
quatre dies i que, per tant, hem de gaudir-la al màxim. I els dies de festes 
majors són dies de tradició, d’amistat i de companyia dels quals val la 
pena gaudir. Les festes són el moment d’anar d’aquí cap allà, de posar-
nos les sabates balladores, de dinar tard i sopar a deshora per gaudir de 
la gresca, els bous, els balls, els berenars i els guarniments dels carrers...; 
en definitiva, de xalar. 

Us convido a viure intensament aquests dies i us engresco a participar en 
tot el que ha preparat el vostre Ajuntament i les diverses associacions, 
amb les mil maneres que trobareu en aquest programa de viure la cultura 
i les tradicions.

Que les festes siguin un esclat d’alegria i de participació, amb la convicció 
que també mitjançant la festa expressem, una vegada més, la confiança 
i l’alegria que té el poble per superar dificultats i continuar construint un 
Aldover i unes Terres de l’Ebre millors i amb un futur esperançador.

Ens veiem prompte, però per als qui no ens trobem i teniu l’oportunitat 
de llegir aquestes línies, us desitjo que xaleu de valent entre familiars, 
amics i coneguts! 

Bones festes a totes i tots! 

Juanjo Rovira



Doverencs Doverenques i amics de fora de 
la vila.

Arriben els primers dies de setembre i 
tots ens preparem i vestim de Festa Major 

per celebrar uns dies d’activitats i per gaudir del nos-
tre poble, la nostra família i els nostres amics, dintre 
de la nostra Festa major .

Tots junts fem que aquestes festes siguin cada any, 
més participatives. En aquest aspecte voldria desta-
car a tots los veïns que de forma col·lectiva o indi-
vidual, hi col·laboren de forma desinteressada per a 
la millora del nostre municipi i per les nostres festes 
durant tot l’any .

En tasques com guarnir l’església, els carrers, fer les 
carrosses, la setmana Santa, les activitats que porten 
a terme les associacions durant tot l’any, no sola-
ment en aquets dies, a la gent espontània que col·labora ajudant-nos 
a preparar los actes de festes del nostre poble.

Agraint, a tots i totes les persones que ens assabenten de possibles 
anomalies que en moments donats podem tenir a llocs com camins, 
carrers o places, o possibles averies en diferents llocs del municipi.

Això és fer poble!!!

L’equip de govern, al capdavant el regidor de festes, hem posat tot el 
nostre cor per fer que aquesta sigui una Festa Major de tots i totes i 
plena de color i alegria.

Recordeu sobretot, que gaudir al màxim no està en contradicció amb 
cuidar els espais públics del nostre municipi .

No és més respectuós el que neteja, que el que intenta no embrutar.

Des de l’Ajuntament, us desitgem molt bona Festa Major.

Que us ho passeu molt bé.

Mª Teresa Forés Hernàndez
ALCALDESSA D’ALDOVER
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Salutació Alcaldessa



Per segon any consecutiu, és tot un honor 
poder escriure aquestes línies com a Regidor 
de Festes del nostre municipi.

Tenim la sort de poder conviure en una petita 
societat, la doverenca, que gaudeix d’una gran diver-
sitat personal, persones de diferents llocs, ideologies 
–tant polítiques com existencials- i cultures. Aquest 
és un factor positiu si tenim la suficient paciència i 
saber fer com per a treure’n profit, no podem caure 
en el problema històric que arrastrem de posar el pal 
a la roda, totes les persones, associacions, entitats, i 
també, per suposat, l’equip de govern, que són totes 
aquelles persones que fan que el nostre poble es 
mogui, lluiten o haurien de lluitar pel bé comú.

És per això, i permetent-me el privilegi, que m’agradaria 
fer una crida a la unitat. És ben clar que, tal com hem 

dit, tots tenim les nostres diferències, i això és lo bonic en un grup 
de persones, però pel nostre bé i pel bé del nostre poble, Aldover, 
que crec que tots estimem en la mateixa mesura, que hauríem de 
deixar de banda tots aquells punts negatius que dintre del nostre 
conjunt no ens permeten l’objectiu que busquem, que és fer 
d’Aldover un poble amb més encant, més simpatia, més atractiu, 
però sobretot, més alegre, i no em refereixo als vuit dies de Festes 
Majors, ja que aquests tots sabem com gaudir-los, em refereixo a 
la resta de dies de l’any, en aquells en els que el sol s’amaga abans 
de les sis de la tarda.

Repetint-me, i utilitzo aquestes paraules no com a Regidor, sinó 
com a un doverenc més, com tots i totes, participem, organitzem, 
discutim, parlem, creem, i el que és més important: intentem. Que 
tothom intenti sense temor a fallar, com deia Michael Jordan: 
“Abans d’anotar una cistella, he llençat 100 cops fora”. Doncs 
això, llencem totes les pilotes que facin falta, perquè almenys 
algun cop, algun dia, una d’elles pugui arribar a fer cap dins la 
cistella, llavors, el valor i la satisfacció, seran infinits.

A la vida mai saps el que passarà demà, és per això que aprofito 
aquesta oportunitat per desitjar-los de tot cor que tinguin unes 
molt bones Festes Majors i que les gaudeixin sense cap tipus 
de vergonya, sense cap tipus de tabú, com si ningú els estigués 
mirant. És llavors quan som realment nosaltres mateixos. 

Victor Alcoverro Albesa
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SalutacióTinent Alcalde
i Regidor de Festes



agost 
2016

Lo
 D

ov
er

en
c

5

Salutació Associació 
de Joves

Benvolguts/es veïns i veïnes del nostre poble, aprofitant 
aquestes dates tan senyalades com són les nostres esti-
mades festes majors, des de l’ Associació de Joves Sant 

Jordi d’Aldover ens agradaria donar gràcies a tothom per par-
ticipar i recolzar tots els nostres esdeveniments i iniciatives, ja 
que, sense vosaltres, no seria possible avançar en aquest camí.

Com va dir l’escriptor portuguès guardonat amb el premi Nobel 
de literatura José de Sousa Saramago“desarrollar el espíritu de 
choesión siempre es necesario para cualquier tarea colectiva”, 
és a dir, que per que tot allò que al poble és duu a terme fun-
cioni, sigui quin sigui l’òrgan executor, és necessari que ens 
mantinguem ben units.

Per la raó anterior ens agradaria que tots i totes participeu en 
tots aquells actes d’aquestes festes que us sigui possible, els 
quals han estat organitzats amb molt d’esforç i alegria i que 
esperem us agradin molt.

I per finalitzar aquest breu escrit només esperem que us hagi 
agradat i desitgem a tots els doverencs i doverenques que pas-
seu unes bones festes al costat d’aquelles persones que tant 
estimeu.

Associació de Joves Sant Jordi d’ Aldover.
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Ajuntament
d’Aldover
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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

TELÈFONS D’INTERÈS

Coordinador - Director: 
JOEL BARCELÓ BLACNH

Ma TERSA FORÉS

Col·laboradors:
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN

CARMINA

EVA LLAMBRICH

PENYA TAURINA “LO POU”

LARRY GISBERT

JOEL BARCELÓ

ROSA BEDÓS

CLAUDIO MARTORELL

LLIGA CONTRA EL CÀNCER

JUANJO VERNET

TABALERS I GRALLERS “ALDOWAYRA”

TERE FORÉS

M. CARMEN MAYOR

“SISKERA” GRUP DE TEATRE

JOAN CASANOVA

JUTJAT DE PAU

AJUNTAMENT DE XERTA

ALBA PORRES SAURO

Maquetació i impresió:
Impremta Querol, S.L. - 977 597 100*/Tortosa

Depòsit Legal: T 426-99

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

S U M A R I
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Les activitats d’estiu 2016, 
Casal d’Estiu i Campus Es-
portiu, organitzades i pro-
mogudes per l’Ajuntament 

d’Aldover, retornen amb més força 
amb la intenció d’oferir un servei 
per les famílies que necessiten que 
les seves filles o els seus fills gau-
deixin, no només un aspecte lúdic 
sinó també educatiu. De fet, aquest 
és un dels objectius a l’hora de des-
envolupar activitats dins del marc 
del lleure.
Si fem una mirada a altres con-
trades que ofereixen aquest 
mateix servei, podem observar 
que els preus de les inscripcions 
és molt competitiu, la qual cosa 
demostra que dins del consistori 
hi ha aquesta sensibilitat envers 
a les famílies; sent molt conscient 
de la situació que, malaurada-
ment, encara arrosseguem amb 
la situació econòmica, mantenint 
el preu dels darrers anys, amb 
petits ajustos.
Així, per acabar aquesta intro-
ducció-reflexió, des de la meva 
posició com a director d’activitats 
educatives de lleure i en nom 
de la resta de l’equip educatiu, 
volem donar les gràcies a l’Ajun-
tament d’Aldover per apostar per 
la nostra feina, la nostra il·lusió 
i com no també, en aprendre a 
ser més professionals, perquè en 
definitiva, sempre hi ha alguna 
cosa que cada estiu desem a la 
nostra motxilla del coneixement. 
Però a qui realment hem de 
donar la gratitut incondicional és 
a les famílies que han dipositat, 
any rere any, la confiança d’ense-
nyar i de compartir experiències 
amb les xiquetes i xiquets, sent 
aquesta possiblement la única 
raó de l’existència de la monitora 
i del monitor educatiu del lleure.
Agafant aquest últim punt: les 
monitores i els monitors; cal 
recordar que tot i que estem 
contractats per l’ajuntament, la 
nostra feina va més enllà d’un 
aspecte purament contractu-

al. Possiblement sigui la nostra 
manera de ser o el nostre tarannà 
que passem moltes hores amb: 
reunions, creativitat, prepara-
ció de les activitats, entre altres 
aspectes; que possiblement no 
estigui reconeguda, però que 
nosaltres donem molt de valor. 
Això no té cap preu, simplement 
el fet que gaudeixen les xiquetes 
i els xiquets és la millor manera 
de reconèixer la nostra feina i que 
alguna cosa estem fent bé, o no?
Ara sí, ara toca parlar de les 
Activitats d’Estiu d’Aldover 2016. 
Enguany hem desenvolupat tres 
activitats:
•	La primera activitat és el Casal 

d’Estiu amb infants d’entre 3 
a 8 anys i que com cada any 
s’ha realitzat a l’Escola Sant 
Jordi, agraint a la directora del 
centre, la senyora Rosa, per 
deixar, no només l’edifici, sinó 
també material. Amb un horari 
de 9 a 13h. El centre d’interès 
que hem treballat ha estat El 
Petit Príncep i cada setma-
na hem viatjat a un asteroide 
per aprendre valors i coneixe-
ments. Entre dinàmiques espe-
cials hem visitat la granja de 
Juan Carlos a Aldover, la parti-
cipació a la Festa del Renaixe-
ment a Tortosa, l’hort ecològic 
a Aldover i per últim a la platja 
de l’Ampolla.

•	La segona activitat és el Cam-
pus Esportiu amb adolescents 
d’entre 9 a 14 anys, realitzades 
les dinàmiques a la pista cober-
ta i amb horari de 10 a 13h. 
Realitzant diverses activitats 
esportives dins del marc del 
lleure, excursions en bicicleta a 
les contrades i per últim, també 
a la platja de l’Ampolla.

•	La tercera activitat és la Colò-
nia a Arnes, que participaven 
les xiquetes i xiquets inscrits a 
les anteriors activitats. Des de 
l’equip educatiu volíem recupe-
rar aquesta activitat perquè feia 
dos anys que no es feia i cre-

iem amb la potencialitat educa-
tiva pels participants per la seva 
formació com a persones lliures 
d’aquesta societat. Es va fer del 
22 al 24 de juliol de 2016.

Després d’aquest petit resum del 
que hem fet al llarg de l’estiu i 
que l’estem deixant enrere vol-
dria acabar tal com he començat: 
amb agraïments.

Agrair possiblement sigui una 
manera molt senzilla i gratuïta de 
donar les gràcies allò que t’ha tret 
personalment, però creiem que 
donar aquest afecte és reconèixer 
a la persona o grups de persones 
per estar allí i que en qualsevol 
moment ens poden ajudar. Agrair 
és potser una cosa banal, perquè 
a les coses positives, inconsci-
entment, no els donem molt de 
valor, i que cal oferir aquesta 
cultura de l’agraïment. Així volem 
donar les gràcies a tots els tre-
balladors del consistori (adminis-
tratius, brigada...) per ajudar a 
desenvolupar les activitats d’es-
tiu, a les regidores i els regidors 
i a la màxima representant de 
l’ajuntament, l’alcaldessa senyora 
Tere, per seguir oferint aquest 
servei per a la comunitat. També, 
tal com havíem dit al principi 
d’aquest article, a les famílies, 
per deixar-nos participar en el 
desenvolupament de les seves 
filles i fills. I per finalitzar, ja tirant 
cap al meu terreny, a l’equip edu-
catiu del Casal i del Campus, que 
sense ells, les activitats no serien 
el que han estat: un bon record 
per a tothom.

Que passeu unes bones festes 
i un bon començament de curs 
escolar, de part de l’equip edu-
catiu de les Activitats d’Estiu d’Al-
dover 2016.

AGRAIR NO ÉS NOMÉS 
DONAR LES GRÀCIES

Juanjo Vernet ı

Director Activitats Educatives 
Lleure - Ajuntament d’Aldover
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B
é, ja tornem a estar en 
Festes Majors.

Com sempre, la PENYA 
TAURINA “LO POU” vol 

començar agraint als col·labora-
dors, socis i simpatitzants tota la 
seva ajuda i col·laboració.

Un cop dit això anem al moll de 
la qüestió, aquest any anem a fer 
un escrit diferent ja que volem 
deixar clares diverses coses, com 
molts us imaginareu ja, això ve 
de la moguda que vam tenir en 
les festes patronals de Sant Jordi.

A Sant Jordi van venir unes noies 
a fotografiar els bous embolats, 
fins aquí tot normal, però el que 
la gent no sap, bé, millor dit sí 
que ho sap però s’ho passa pel 
forro, és que venien a fer fotos 
per denunciar-nos i, lo que és 
pitjor, denunciar-nos amb men-
tides, com ha quedat demostrat 
després a comissaria dels mos-
sos, així com en les 24 de les 
26 denúncies que van presentar 
l’any passat.

Un cop van arribar al poble la 
tensió va anar en augment, fins 
que va desembocar en el que 
tots ja sabem, doncs bé no entra-
rem en qui creu a qui, ja que a 

nosaltres ens importa ben poc, 
perquè sabem què, com i quan 
va passar tot.

Però el que sí farem és deixar 
clares algunes coses que ens han 
dolgut i molt, no perquè siguin 
fortes o pitjors que el que s’ha 
explicat fins ara, sinó perquè van 
venir de gent del poble, gent que 
després et troba al bar o al carrer 
i et dóna una salutació de cinema 
i un somriure com si fos el teu 
millor amic, gent en definitiva 
dolenta per naturalesa.

Doncs a aquesta gent va dirigit 
aquest escrit i volem fer-los unes 
preguntes i desmuntar alguns 
rumors que han deixat anar.

Primer començarem per les pre-
guntes.

Senyors/es; què han fet vostès 
per millorar el poble? Jo els res-
pondré: RES.

Senyors/es; si ve algú a casa amb 
la ÚNICA intenció de denunciar, 
què faran? Les posaran la catifa 
vermella? Jo els respondré: NO.

Senyors/es; tenen la més mínima 
idea del que ens comporta una 
denúncia falsa, a nosaltres? Jo 
els respondré: NO.

En definitiva, parlen/critiquen 
coses del que ni saben, ni volen 
saber i damunt a mala fe. Però 
com estem al poble de “feu i 
aneu que natros ja vindrem” tot 
s’hi val, doncs no senyors/es. no 
tot s’hi val.

Perquè el súmmum del súm-
mum, senyors/es, és que difon-
guin pel poble que nosaltres som 
uns assassins, uns malfactors i 
que a sobre arruïnem al poble.

Doncs els direm que NI SOM 
UNS ASSASSINS, NI SOM UNS 
MALFACTORS, NI ARRUÏNEM AL 
POBLE.

Abans d’estar nosaltres es feien 
els mateixos dies de bous i els 
pagava íntegrament el poble, 
com tots els actes festius. A dia 
d’avui, en els 4 últims anys. la 
PENYA TAURINA “EL POU” ha 
ajudat al poble aportant gairebé 
20.000 €.

Així que, senyors/es, menys cri-
ticar i més treballar pel poble. 
Nosaltres no serem perfectes, 
però treballem com el que més 
per intentar ajudar a millorar 
el poble, vosaltres podeu dir el 
mateix?

La Junta Directiva |PENYA
TAURINA

#SIALSBOUS #ORGULLOSOSDESERDOVERENCS
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LÍO EN
RÍO
Aldover, 15 de juliol de 2016. 
Obro parèntesi. Ahir estava pen-
sant de quin o quins temes podria 
escriure al pròxim número de la 
revista, entre les possibilitats van 
sortir els atemptats que durant el 
últims temps està cometent l’or-
ganització (per dir-ho suaument) 
Estat Islàmic. Vaig decidir que 
potser millor que no, ja que és un 
assumpte sense la més mínima 
gràcia, tot el contrari. Però aquest 
matí ens hem despertat nova-
ment amb la desgràcia, i no puc 
estar-me’n. Atemptant a Niça, un 
home conduint un camió enves-
teix unes quantes persones. Cada 
cop és pitjor, no hi ha límit i això fa 
més complicat trobar-hi solució. 
El que és evident és que aquests 
criminals estan aconseguint el 
que volen, ja que alguns dirigents 
parlen de guerra total i el que fan 
és posar-los a la mateixa altura 
que els estats, però no hi estan. 
És igual el lloc i el moment on 
es cometi l›atemptat, al final les 
víctimes sempre són persones. 
És important recordar-ho. Tanco 
parèntesi.
Canviem de tema, és l’hora de fer 
una repassadeta a l’any que ha 
passat, aprofitant una nit d’estiu, 
i l’oportunitat puntual de la nostra 
revista Lo Doverenc, que per cert 
sent una revista potser s’hauria 
de dir La Doverenca. Aquí deixo 
la proposta. Tan aviat van acabar 
les festes majors de l’any passat 
ens submergíem en un calendari 
electoral sense precedents, i es-
pera’t,  que igual encara no hem 
acabat. En menys de nou mesos 
a votar tres cops! Comencem amb 
les eleccions al parlament de Ca-
talunya amb els junts pel si, els 
del no, i els de no sap ni contesta. 
Resultat: el president Mas fa un 
pas al costat pel bé del procés, i 
és presenta en societat el flamant 
president i pastisser Puigdemont. 

Impronunciable nom per a les 
castelles, i si no que li preguntin 
a Rajoy. Després, en plena fes-
ta consumista de Nadal, a votar 
al congrés espanyol amb els de 
sempre, els nous que pareixen 
els de sempre, i els de sempre 
que volen semblar nous. Resul-
tat: Lío en Río, no hi ha qui s’acla-
reixi, ni tant sols el preparadíssim 
rei Felipe. I, per tant, com el po-
ble és sobirà, tornem-li la pilota i 
a tornar a votar, pensant que els 
partits deuran fer noves propos-
tes. Doncs, res més allunyat de 
la realitat, noves eleccions amb 
els mateixos. Resultat: el mateix 
que al desembre de 2015, però 
havent perdut 6 mesos i amb 130 
milions d’euros menys de tots. 
Xapó! A dia d’avui encara no hi 
ha cap garantia que a finals d’any 
no tornem a votar, ni aquí ni allà.
Parlant de votar, crec que mereix 
una menció especial el Brexit de 
la Gran Bretanya, hi ha llocs on 
van per feina, i on les dimissi-
ons formen part de la democrà-
cia, quan algú ho fa malament, 
s’equivoca o el poble no li dona la 
raó, plega, se’n va i ho assumeix. 
Més encara quan qui li paga el 
sou són tots els contribuents, als 
quals els ha de rendir comptes. 
I si el primer ministre s’equivo-
ca plega i punt. Igual que aquí, 
si no que li preguntin al ministre 
de l’interior Fernández Diaz, i les 
seves converses pròpies d’un cò-
mic de  Mortadelo i Filemón. Qui-
na vergonya! Encara que aquí, i 
quant dic aquí no vaig molt lluny, 
no ens quedem curts a l’hora de 
fer referèndums i consultes. La 
capital veïna de Tortosa encetava 
la primavera amb una consulta 
ciutadana sobre si retirar o no 
el monument de bellesa indes-
criptible que tenen plantat al mig 
del riu. El ressò mediàtic va ser 
considerable, igual que l’oblit una 

vegada va passar l’esdeveniment. 
Resultat: una maneta de pintura, 
tall d’ungles al moixó i reinter-
pretació al canto. A veure si les 
pluges són generoses i una bona 
riuada ajuda a fer una reinterpre-
tació més adequada.

En l’apartat esportiu he de desta-
car les llàgrimes de Cristiano Ro-
naldo a la final de l’Eurocopa, quin 
sentiment! El Barça tampoc es 
pot queixar en quant a títols, llàs-
tima que finalment el Madrid va 
guanyar (als penals) la undécima 
Champions, per tant podríem dir 
que la cosa ha anat més o menys 
repartida. Sobretot si li pregunten 
a Messi, que es veu que el tema 
repartir no ho tenia clar del tot, 
menys mal que la justícia li va 
dir com anava. I sobretot, moltes 
gràcies al F.C Barcelona per pro-
moure una oportuna campanya 
de suport al crack argentí, amb el 
lema: tots som Messi, alhora que 
es publicava a la premsa una foto 
del davanter dalt del seu flamant 
iot sufocant la calor amb una re-
frescant copa de cava català (això 
sí). Moltes gràcies Barça, però jo 
encara estic esperant el iot.

Finalment, i parlant de riqueses, 
un apunt més personal del que 
ha estat aquest darrer any. El 
descobriment d’un tresor, el més 
preuat. I és que ens ha passat se-
gurament la cosa més important 
que li pot passar a una persona 
durant la seua vida, que és ser 
mare o pare. Els que ho heu estat 
fa poc sabeu que de cop comen-
cen a passar moltes coses, que 
tot són novetats i descobriments, 
rialles i plors. I que el temps, si 
fins ara anava ràpid, comença a 
volar. Per tant, gaudim-lo al mà-
xim. Bones festes a tothom, so-
bretot a Gerard i a Pol, que seran 
les primeres.

Claudio Martorell Roig  |
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TAMBÉ
APRENEM FORA
DE L’ESCOLA

Escola Sant Jordi |
Aldover

ZER Riu i Serra

El dimarts 10 de maig, pel matí, 
la coral de la ZER Riu i Serra 
(Aldover, Benifallet,Paüls),  inte-
grada per l’alumnat de CM i CS 
de les tres escoles i acompanya-
da pels seus mestres i familiars, 
participà en l’activitat “Cantània” 
a l’Auditori de Barcelona. 

Cantània és un projecte de can-
tata participativa per a escoles, 
amb diferents fases d’actuació: 
sessions de formació amb el pro-
fessorat de música i treball a l’au-
la del professorat dels alumnes 
participants. Al llarg de tot el curs 
escolar s’assagen les cançons, 
coreografies, es preparen els 
seus atrezzos, per acabar amb 
un gran concert final interpretat 
per l’alumnat inscrit i acompa-
nyat per músics professionals: 
orquestra, actors, cantants lírics i 
director musical.

L’objectiu és organitzar un acte 
per als alumnes, amb una part 
d’implicació personal i l’altra col-
lectiva i que es converteixi en 
una vivència musical important 
i inoblidable tant per a l’alumnat 
com per al públic assistent. 

Aquesta cantata va ser  interpre-
tada també per uns 42.000 nens 
de 3r, 4t, 5è i 6è d’Educació 
Primària durant els mesos d’abril, 
maig  i juny de 2016 a diferents 
auditoris -El Vendrell, Figueres, 
Granollers, Manresa, Mataró, 
Olot, Reus, Sant Cugat, Vic, 
Vilafranca del Penedès, Parla, 
Saragossa, Sevilla, Valladolid, 
Brussel·les (Bèlgica), Biefeld 
(Alemanya), Koblenz (Alemanya) 
i Neustadt (Alemanya). 

L’èxit assolit en aquesta i en ante-
riors edicions és multitudinari i el 

seu caràcter integrador i formatiu 
converteixen aquest espectacle 
en part imprescindible de l’edu-
cació musical i de la transmissió 
de valors universals com són la 
col·laboració entre iguals, l’es-
perit de superació i el perfeccio-
nament artístic.

Per la tarda vam visitar el 
Parlament de Catalunya, on des-
prés de recórrer  i escoltar les 
explicacions de la nostra guia, 
vam ser rebuts, alumnes i acom-
panyants, per la Presidenta del 
mateix, la Sra. Carme Forcadell. 
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DOVERENC
ABSENT

Joan Casanova |

É
s una mica difícil 
començar aquest escrit, 
per tant començaré a 
descriure una mica el 

que m’ha portat fins on estic ara, 
és a dir, Hong Kong. Sempre he 
sigut una persona molt inquieta, 
buscant convertir els meus pla-
ers i hobbies en la meva principal 
ocupació, per tant, una vegada 
acabada l’antiga selectivitat vaig 
decidir estudiar Ciències de l’Acti-
vitat Física i l’Esport, el qual era la 
meva passió. Durant aquest perí-
ode de 4 anys de carrera em pas-
sava els estius aprenent anglès a 
altres països, cosa que ha sigut 
un dels principals motius pel qual 
se m’han obert un ventall ampli 
d’ofertes laborals. Un cop acaba-
da la carrera vaig decidir estudi-
ar un màster per ésser professor 
d’educació física i va ser durant 
aquest curs quant vaig haver de 
començar a plantejar-me com en-
focava el meu futur laboral, amb 
22 anys. Durant aquest any sabia 
que professor “anava per a llarg” 
així que havia de buscar altres al-
ternatives, en aquell moment vaig 
decidir que volia dedicar la meva 
vida a les meves dues passions, la 
primera és el futbol i la segona es 
viatjar.  Va ser en aquell moment 
en el qual em va sortir una ofer-
ta de feina per anar a viatjar als 
Estats Units d’Amèrica, la qual va 
ser una experiència enriquidora 
per mi, ja que significava la prime-
ra vegada que anava a l’estranger 
a treballar. Durant el període de 
treball als EEUU, vaig rebre una 
oferta de feina per anar a Hong 
Kong, la qual per les condicions 
no podia deixar perdre. Així que 
vaig fer la maleta i me’n vaig anar 
cap a l’Àsia. En primer lloc, he 
de dir que tot el que es veu per 
la tele d’Àsia no es gaire agrada-
ble (almenys per mi), ja que, hi 
viu molta gent, la cultura és molt 

diferent i tenen molta pol·lució, 
ja que la majoria són països en 
desenvolupament. Hong Kong és 
diferent, és considerat una regió 
administrativa especial de la Xina. 
En aquesta ciutat viuen 7 milions 
de persones en un espai extrema-
dament petit, del qual solament el 
30% està edificat, ja que la res-
ta tot és muntanya , per tant, la 
postal d’aquesta ciutat està plena 
de gratacels i torres de fins a 118 
plantes. Aquesta ciutat és famosa 
per ser un dels principals centres 
financers del món, aquí tot és 
“business” i “banking”, el qual 
ens porta a que es moguin unes 
quantitats econòmiques astronò-
miques i que es vegi reflectit en 
tot moment pel carrer.  
La meva vida aquí consisteix en 
aixecar-me ben prompte, a les 
6 del matí per anar a entrenar 
als jugadors que competeixen a 
la lliga escolar, després tinc un 
“break” bastant llarg el qual apro-
fito per anar a la platja quan fa 
molta calor, torno a les 5 de la 
tarda per entrenar als nens de 
l’acadèmia del club i seguidament 
als equips que competeixen a la 
lliga de futbol de Hong Kong. La 
meva vida aquí ha agafat molt 
de sentit, coneixes moltes per-

sones, no pares mai quiet, no 
estàs gens a casa, cada dia és 
una nova aventura i creixes com 
a professional i persona envoltat 
d’una cultura totalment diferent 
a la nostra. Ara per ara no em 
plantejo tornar, però la veritat és 
que a pesar de tot el bo que em 
rodeja, és difícil no pensar en 
casa nostra i les nostres terres, 
ja que tenen un sabor especial. 
La nostra tranquil·litat, la nostra 
gent, les nostres muntanyes, les 
nostres platges són úniques amb 
un toc extraordinari, el qual i per 
desgràcia de vegades ho aprecies 
quan no ho tens. I sense cap tipus 
de dubte el que mes trobo a faltar 
és la tranquil·litat d’un poble petit, 
amb la facilitat que comporta tot 
el que t’envolta. Anar caminant 
pels carrers d’Aldover totalment 
despreocupat durant les nits d’es-
tiu no té preu i no es pot comparar 
amb res del món.
Bé, crec que m’he oblidat menci-
onar que sóc entrenador de futbol 
del Kitchee i aquest és un dels 
equips que jo entreno.
Segurament, ens veiem ben aviat, 
i sinó ja sabeu, a Hong Kong hi ha 
un doverenc, ben present!
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NETEJA DEL
DIPÒSIT D’AIGUA D’ALDOVER
PROTECCIÓ SANITÀRIA 
DELS SUBMINISTRAMENTS 
D’AIGUA DE CONSUM 
HUMÀ

L
’Ajuntament d’Aldover  
ha procedit a netejar el 
dipòsit d’aigua potable 
que abasteix lo poble. La 

mesura va fer interrompre el 
subministrament d’aigua varies 
hores, mentre es feien  les ope-
ratives de neteja .

La realització d’aquests treballs  
és important  per assegurar la 
qualitat de l’aigua emmagatze-
mada en el  dipòsit. Això es fa 
en  varies fases. En una primera 
fase es realitza la neteja per 
extraure els sòlids de les parets 
i el pòsit del terra.

Després es revisen i reparen, 
si és necessari, les vàlvules, 
arquetes, canonades i altres 
elements del dipòsit, aprofitant 
que el dipòsit està buit.  I final-
ment es procedeix a la desin-
fecció  de l’interior del dipòsit i 
a la comprovació de la qualitat 
abans de restablir el subminis-
trament de l’aigua.

Feta aquesta feina tan impor-
tant per a la salut de tots nosal-
tres, NO ENS PODEM OBLIDAR 
DELS DIPÒSITS INDIVIDUALS I 
PRIVATS
Un cop a l’any és important 
que féssim una neteja al nostre 
dipòsit d’aigua. 

Recomanacions sobre el man-
teniment dels dipòsits d’aigua 
potable, tant per a les comuni-
tats de propietaris com en les 
instal·lacions privades, per tal 
de garantir la qualitat sanitària,

•	 Buidar el dipòsit.

•	 Netejar fregant les parets 
amb raspall i lleixiu apta per 
a la desinfecció d’aigua de 
beguda.

•	 Esbandir.

•	 Omplir amb l’aigua de la 
xarxa , deixar 1 hora i obrir 
les aixetes de casa uns 
minuts per fer circular l’aigua 
i tornar a omplir.

Altres recomanacions:
•	 Es pot instal·lar després de 

la clau de pas un filtre que 
retingui les brosses que s’ha-
gin pogut colar. Aquest filtre 
ha de ser fàcil de desmuntar 

per poder-lo netejar. També 
es pot posar a l’entrada del 
dipòsit.

•	 El dipòsit hauria de tenir un 
sistema de drenatge que 
permeti que el solatge que 
es fa al fons es pugui retirar 
i evitar així que arribi a les 
aixetes.

•	 Alguns edificis antics enca-
ra tenen canonades o trams 
de plom, material que pot 
passar a l’aigua i provocar 
un risc per a la salut si se 
superen els nivells perme-
sos. Si es tenen canonades 
de plom, és recomanable 
substituir-les. Si no, s’ha de 
deixar córrer l’aigua el temps 
suficient per assegurar que 
s’ha renovat tota l’aigua 
retinguda, sobretot després 
de més de 6 hores sense 
utilitzar-la; per exemple, al 
matí.

•	 No s’ha de deixar l’aigua al 
dipòsit sense circular durant 
més de 48 hores.

•	 ALESHORES AQUESTA 
AIGUA JA NO ES POTABLE!!!

M
e paro un momen-
to a pensar, y me 
digo “¡pero cómo ha 
pasado el tiempo!”, 

parece que fue el otro día que 
me casé, he formado una fami-
lia con los apuros del tiempo 

que me tocó vivir, trabajando 
muchas horas, día tras día y 
año tras año.

Bueno, y ahora me toca la jubi-
lación, que creo que la tengo 
bien merecida y ganada, y 
espero que la sociedad tenga 

en consideración a las perso-
nas mayores y otorgarles unos 
privilegios, porque la vida se va 
acabando y pensando también 
que todos tenemos la intención 
de llegar a la mejor.

Un cordial saludo a todos

RECORDANDO A
LA GENTE MAYOR

“Un doverenc”  |
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SOPAR DE
QUINTOS
Un nombrós grup de companys/es i amics de la mateixa quinta, van gaudir d’un sopar tots plegats. Ester 
va ser la promotora i organitzadora de la trobada. A la qual tots van estar tan contents i s’ho passaren tan 
bé que pensen en repetir.

Fins la propera a tots!
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TORTOSA (c/ Paüls)
Dimarts a divendres matí i tarde

ALDOVER (c/ Carretera)
Dimarts a dijous i dissabte matí
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Joanna Pardo Escarcellé
PUBILLA MAJOR 2016



PUBILLES
2016

Maria Audí Poveda

Anna Calafell Gisbert

Júlia Bertomeu Ponce



Judit Pegueroles MauriJoana Mauri Pons

Cristina Portolés Albe Maria Vrinceanu



PUBILLETES
HEREUS

2016Paula Sanabra Espinasa

Nerea Viña Tort



Josep Roca PorresRomeo Hritcu Constandin

Aaron Vila Morera  Francesc Lapuerta Cardona
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20 CASA ELENA

CORDER DE CRIANÇA PRÒPIA

Carretera, 50 - 52
Tel. 977 473 235

ALDOVER



PROGRAMACIÓ

DEL 2 AL 10 DE SETEMBRE

Festes Aldover

NOTA INFORMATIVA
Des de l’Ajuntament d’Aldover volem aprofitar aquest espai per explicar a tothom la utilitat de 
l’abonament i el preu d’altres actes que no estan dintre de l’abonament de les Festes Majors 
2016. 
La venda d’abonaments es farà els dies 29 i 30 d’agost al casal municipal a les 22:00h. Els preus 
són els següents: 
ABONAMENT SENZILL: 45 EUROS 
ABONAMENT PENSIONISTES: 40 EUROS 
MENORS DE 16 ANYS: ENTRADA GRATUÏTA ALS ACTES 
PREU TAULA AMB 6 CADIRES: 30 EUROS 
ENTRADES BALL SENSE ABONAMENT: 10 EUROS TOTS ELS DIES, 12 EUROS ATALAIA

Aquelles persones que hagin adquirit l’abonament tindran accés a: NITS DE BALL - ESMORZAR 
POPULAR - DINAR DE GERMANOR - SOPAR DEL BOU 

El preu del DINAR DE GERMANOR com el del SOPAR DEL BOU per als menors de 16 anys és de 3 
euros, que fan referència al preu de la cadira.

*Els tiquets del dinar de germanor i del sopar del bou es vendran els dies 29 i 30, però els tiquets del dinar també 
es podran comprar la nit del dia 7 de setembre a la mitja part del ball, i els tiquets del sopar del bou la nit del dia 
8 de setembre també a la mitja part del ball.
*Aquelles persones que tinguin l’abonament comprat hauran pagat 45 euros per assistir a tots els events. Les 
persones que NO tinguin abonament i vulguin assistir a tots els events anteriors hauran de pagar 56 euros. 
*Tothom qui vulgui participar a la Gimcana, al concurs de Guinyot o al concurs de Póker, es pot apuntar als bars 
del poble. 
*Queda prohibida l’entrada al recinte dels bous als menors de 16 anys. També s’aconsella a la gent gran prudència 
a l’hora d’entrar al recinte taurí. Des de l’Ajuntament demanem a tothom qui vegi algun moviment anti taurí, que 
es faci cas omís de la seva actuació.
*L’Ajuntament d’Aldover es reserva el dret de canviar o modificar qualsevol dels actes si així es requerís.



DIVENDRES 2 DE SETEMBRE
00:00h Festa Remember al Bar la Taverna d’Aldover.
 Organitza: Bar La Taverna

DISSABTE 3 DE SETEMBRE
09:00h Campanes al vol per anunciar l’arribada de les nostres Festes Majors.

09:30h Passa carrers matinal.
 Organitza: Associació de Tabalers i Grallers Aldowayra.

10:00h Esmorzar popular a la Plaça de l’Església, arranquem amb força! 
Amenitza: Associació de Tabalers i Grallers Aldowayra. Organitza: 
Ajuntament d’Aldover.

12:00h Entrada de bous i vaques pels carrers del poble de la ramaderia 
Germans Príncep.

 Organitza: Penya Taurina “Lo Pou” i Ajuntament d’Aldover

13:00h Vermut popular. Organitza: (Penya Taurina “Lo Pou”).

15:00h Taller infantil de manualitats.
 Organitza: Associació de joves Sant Jordi.

15:30h Gran Concurs de Guinyot a la terrassa de l’Amagatall.

17:00h Correbous pels carrers del poble amb la ramaderia Germans 
Príncep. A la mitja part, bingo a càrrec de la penya taurina, esteu 
atents per adquirir el vostre cartró.

22:00h Encierro de carretilles embolades per als petits i petites. Col·labora: 
Grup Aficionats als Bous de les Terres de l’Ebre.

22:30h Bous embolats pels carrers del poble. Ramaderia Germans Príncep. 
Organitza: Penya Taurina “Lo Pou” i Ajuntament d’Aldover

01:00h Festa a la Pista d’Estiu del Casal Municipal.
 Organitza: Bar l’Amagatall d’Aldover.

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
12:00h Entrada de bous pels carrers de la vila a càrrec de la ramaderia 

de Fernando Mansilla.
 Organitza: Penya Taurina “Lo Pou” i Ajuntament d’Aldover.

15:30h Fase Final del Gran Concurs de Guinyot a la terrassa de La 
Taverna d’Aldover.



17:00h Correbous pels carrers del poble amb la ramaderia de Fernando 
Mansilla. A la mitja part, bingo a càrrec de la penya taurina.

 Organitza: Penya Taurina “Lo Pou” i Ajuntament d’Aldover.

22:00h Bous embolats pels carrers del poble amb la ramaderia de 
Fernando Mansilla.

 Organitza: Penya Taurina “Lo Pou” i Ajuntament d’Aldover.

00:30h Festa Jove a la pista d’estiu del Casal Municipal d’Aldover.
 Organitza: Associació de Joves Sant Jordi.

DILLUNS 5 DE SETEMBRE
11:00h Festa aquàtica a les piscines del poble.

12:00h Pal Ensabonat a les piscines municipals del nostre poble, agafa 
el mocador si vols una bona síndria!

16:00h Gimcana popular i per equips a la Plaça de l’Església.
 Organitza: Associació de Joves Sant Jordi.

18:30h I per als petits i no tant petits, actuació del Mag Iñaqui a les 
escales de l’Església. 

19:30h MasterClass de Zumba i exhibició del Club Twirling Tortosa a la 
pista d’estiu del casal doverenc.

21:30h I Degustació de patates braves a la plaça de l’ajuntament. 
Organitza: Bar La Taverna i Bar l’Amagatall.

22:00h I tot seguit, monòleg a càrrec de Javi Príncep, “Imitant al món”, 
una bona estona de bon humor i moltes rialles.

00:00h Festa Jove a la pista d’estiu del Casal Municipal d’Aldover. 
Organitza: Associació de Joves Sant Jordi.

DIMARTS 6 DE SETEMBRE
18:30h Concentració davant de l’ajuntament de totes les autoritats, 

pregoner, pubilles, pubilletes i hereus i els seus/seves 
acompanyants per anar cap a la pista d’estiu del casal municipal.

19:00h Pregó de les nostres festes majors per part del nostre pregoner 
invitat, abanderat de l’esport ebrenc i defensor de les nostres 
tradicions i cultures, Juanjo Rovira, l’alcaldessa Tere Forés i el 
regidor de festes Victor Alcoverro.



19:30h Proclamació de les pubilles, pubilletes i hereus de les Festes 
Majors 2016, amenitzada per l’Orquestra Europa.   

00:00h Ball amenitzat per l’Orquestra Europa.

01:00h Vals d’honor de pubilles, pubilletes i hereus.

DIMECRES 7 DE SETEMBRE Dia de la Gent Gran
12:00h Missa en honor a la gent gran.

13:00h Projecció del vídeo honorífic als nostres majors i al nostre poble. 
Un passeig per la història del nostre poble i de les persones que 
el conformem i que l’hem conformat. Col·labora: Associació de 
Gent Gran d’Aldover.

13:15h Pica pica destinat a la Gent Gran del nostre poble, no oblideu 
el tiquet que heu adquirit a l’Ajuntament.

17:00h Desfilada de carrosses pels carrers de la nostra vila.

19:00h A la Plaça de l’Església, berenar a càrrec de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer, la xaranga Tal com Sona de Paüls 
ens delitarà en una cantada de jotes ebrenques.

00:00h Ball nocturn amenitzat per l’Orquestra Agora. A la mitja part, 
l’Associació de Joves “Sant Jordi” ens farà un bingo per tal 
d’entretenir-nos durant el descans.

DIJOUS 8 DE SETEMBRE Dia de la Festa Major
11:00h Acompanyament de les pubilles, pubilletes i hereus pels carrers 

de la nostra vila amb l’acompanyament de la banda de música 
del Mas de Barberans.

12:00h Missa en Honor a la Patrona d’Aldover, Nostra Senyora de la 
Nativitat.

16:00h VIè concurs de Pòquer a la pista interior del Casal, creus que 
saps jugar a Pòquer? Demostra-ho.

18:00h Processó en honor a Nostra Senyora de la Nativitat pels 
principals carrers del nostre municipi.

20:00h Concert de tarda amb l’actuació de l’orquestra Atalaia a la pista 
exterior del Casal.

00:00h Ball de nit amb l’Orquestra Atalaia.



01:30h Recuperem tradicions, EL VALS DEL FAROLET, adquiriu el 
vostre Farolet a la barra del ball i ballem tots/es junts/es.

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE Diada al Camp de Futbol
11:00h Castells inflables per als més petits.

11:30h Taller i activitat de rocòdrom (escalada) a la zona recreativa del 
camp de futbol, amb gent del nostre poble com a instructors. 
Col·labora: La Joca Club Alpí. Organitza: Ajuntament d’Aldover.

12:30h I Concurs d’all i oli al recinte de la plaça de bous. Totes les 
persones que estiguin disposades a participar hauran de portar 
els utensilis necessaris per elaborar-lo (els ingredients no). El 
jurat estarà format per les Pubilles de les Festes Majors.

13:00h I com ja tenim l’all i oli fet, només ens cal el plat ple. Dinar de 
germanor a la ombra de la vegetació de la zona recreativa del 
camp de futbol.

17:00h Bous a la plaça a càrrec de la ramaderia d’Eliseo Adell. 
Organitza: Penya Taurina “Lo Pou” i Ajuntament d’Aldover.

00:00h II Correbars pels carrers i places de la nostra vila. L’inici serà a 
la plaça del piano. Ens veiem tots allà per fer una bona estona 
de festa.

01:30h Festa nocturna davant del Pou, amb música dels 60, 70, 80, 90 
i més! 

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
17:00h Exhibició i taller d’aprenentatge per part de la colla de castellers 

de Tortosa, ens ensenyaran com es fa un castell i ens deixaran 
participar a tots/totes.

22:00h A la pista de les escoles, ens acomiadem de la mateixa forma 
que vam començar, tots junts a menjar amb el Sopar del Bou.

00:00h Ball amenitzat pel Grup Tabú. A la mitja part, última prova de 
la gimcana per equips.

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
 Concert a càrrec de l’artista A Quiet 

Man a l’Agrobotiga d’Aldover pel seu 
10è aniversari.
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LA VEU DELS TABALERS I GRALLERS 
ALDOWAYRA D’ALDOVER
Novament ens adrecem a tots 
els doverencs i doverenques per 
desitjar-los unes bones festes 
majors.

Aprofitant aquesta publicació 
per informar i recordar a totes 
aquelles persones interessades 
en participar dels cursos de 
tabal i gralla que la colla orga-
nitza que poden posar-se en 
contacte amb qualsevol dels 
membres de la Junta. Les clas-
ses començaran la primera set-
mana del mes d’octubre.

I com no, per convidar-los a 
participar de la XVa TROBADA 
GRALLERA I TABALERA D’ALDOVER 
que tindrà lloc el dissabte 24 de 
setembre.

La Colla està orgullosa d’haver 
pogut organitzar 15 trobades 
gralleres i tabaleres, i sobre-
tot d’haver-les pogut compartir 
amb tots vostès, bé sigui sortint 
al carrer a escoltar les colles, 
o acudint a escoltar les peces 
finals d’aquestes... i sobretot 
se sent molt orgullosa de totes 
aquelles persones que han com-
partit amb nosaltres la seva 
experiència tocant el tabal i la 
gralla.

En quedem pocs... però aguan-
tem... I és el nostre desig que la 
nostra colla augmenti de nom-
bre i noves generacions puguin 
arribar a la 50a trobada Gralle-
ra... Gràcies

Us esperem a la XVa TROBADA 
GRALLERA I TABALERA D’AL-
DOVER el proper 24 de setem-
bre.

Bones Festes!!!
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Associació de la Gent Gran |

Actualment al poble d’Aldover 
viuen 934 persones, de les quals 
338 tenen més de 60 anys, això 
vol dir que el 36’19 per cent del 
total o una mica més d’un terç  
pertany a l’anomenada tercera 
edat.

El temps ens mostra inexorable-
ment que aquest percentatge 
va en augment, ja que sofrim 
l’emigració d’una gran part del 
jovent vers la ciutat per falta 
d’oportunitats laborals. En un 
futur no molt llunyà,la majoria  
de la població arribarà a per-
tànyer a aquesta franja, és a dir, 
serem una població envellida.

Ser vell no vol dir ser inútil, 
ser vell vol dir estar ple 
d’experiències que podem 
transmetre als joves, d’un saber 
fer polit pel temps i també de 
projectes que volem fer rea-
litat, ara que ja no tenim la 
càrrega del treball. També, molt 
important, és el gran rol social 
que fem dins la família, com 
és cuidar dels néts, ajudar en 
les feines de la casa i si es pot 
econòmicament, més, en los 
temps que estem vivint. Per tot 
això creiem que les institucions 
haurien de tenir un poc més de 

cura amb nosaltres i facilitar la 
tasca de les Associacions de 
la Gent Gran. Aquí al poble en 
tenim una amb 199 socis que 
es dedica a fer activitats adreça-
des als socis i no socis,per man-
tenir la ment i el cos desperts i 
actius.

Per poder realitzar activitats 
comptem amb la quota anual 
de 10 euros per soci, la subven-
ció de l’Ajuntament que consis-
teix amb la utilització dels locals 
municipals, el pagament anual 
de la quota d’un canal pri-
vat de televisió i l’assegurança 
dels sopars o balls que fem al 
llarg de l’any. Per cert, ens en 
deixàvem  una. L’Ajuntament es 
va comprometre a pagar el kilo-
metratge dels dos treballadors 
de l’Alzeimer, condició impres-
cindible per portar a terme 
aquesta activitat al nostre poble. 
Malauradament, fa poc ens 
van comunicar que la partida 
econòmica destinada a la Gent 
Gran en els pressupostos apro-
vats el 2015 era de només 400 
euros, quantitat que ni de ben 
lluny cobreix totes les despeses 
abans citades. Front la impos-
sibilitat d’assumir l’associació 
totes aquestes despeses , hem 

parlat amb l’Ajuntament i des 
d’aquí volem donar les gràcies 
per l’interès que ha mostrat per 
modificar la partida, sempre que 
sigui  aprovada en ple,  amb un 
augment de l’assignació.

De totes maneres ens pregun-
tem perquè sempre és la franja 
més feble de la societat la que 
ha de suportar les retallades en 
temps de crisi. Per nosaltres, no 
és justificable.

Ens agradaria que ens expli-
quessin la raó per la qual certes 
activitats festives tenen molts 
més ajuts econòmics que les 
de la salut dels nostres avis. 
Suposo que prompte en tindrem 
la resposta i es podrà solucionar 
aquest problema amb la bona 
voluntat de tots.

Com veieu, la situació no ens 
és fàcil econòmicament per 
anar fent activitats. Penseu que 
quan organitzem sopars o balls, 
els preus són tan ajustats que 
algun cop hem tingut dèficit. 
Però això no ens desmotiva i 
continuarem treballant per tots 
vosaltres amb tota il·lusió, el 
vostre recolzament i el de les 
institucions municipals.

Molt bones festes.

VIGILANTS DE 
LA MEMÒRIA
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UD Aldover |

Era el mes d’abril de 2016 
quan, un grup de joves del 
poble, va trobar-se en un 
grup de Whatsapp anomenat 
UD Aldover. “Què és això?”, 
vam pensar molts en aquell 
moment. 

Doncs bé, “allò” era l’inici 
d’una nova etapa en l’aspecte 
futbolístic del nostre poble. 
Després de la desaparició dels 
equips de futbol 11 (ja fa uns 
quants anys) i de l’equip de 
futbol sala femení (fa 2 anys), 
aquest esport torna al nostre 
poble en forma d’equip de fut-
bol sala masculí.

De seguida ens vam posar en 
marxa, ja que era un tema 
que portàvem molt de temps 
discutint: “hauríem de muntar 

un equip amb gent del poble”, 
sempre se sentia dir en les 
converses amb els amics. Hem 
trigat uns quants anys, però 
finalment ens hem decidit a 
tirar-ho endavant. Vam comen-
çar a entrenar dos dies per 
setmana a la pista coberta, i de 
quant en quant, durant l’estiu, 
jugàvem algun partit amistós 
o algun torneig pels pobles de 
la zona.

Som un equip jove, ple de 
ganes i il·lusió, i ens agrada 
molt aquest esport. L’equip, 
actualment, està format pels 
següents jugadors: Niko 
Zlatar, Albert Gauxachs, Victor 
Alcoverro, Oscar Costea, Eric 
Pañella, Gerard Barberà, Joel 
Barceló, Jordi Gisbert, Josep 

Gauxachs, Josep Barceló, 
Cristian Mancheño, Richard 
Solsona, Tomàs Vilaubí i Radu 
Vorniceanu.

Com podeu comprovar, gairebé 
tots som del poble, i tot i que 
no descartem fitxatges de fora, 
volem un equip així, ple de 
jugadors locals.

Participarem a la lliga comar-
cal del Baix Ebre, a partir de 
l’octubre de 2016, i espe-
rem la màxima assistència de 
públic als partits que disputem 
a la nostra pista.

Des de l’equip de futbol sala 
d’Aldover, us volem desitjar 
unes molt bones Festes Majors 
i que les gaudiu en família i 
amics.

Visca la UD Aldover!

U.D. ALDOVER 
FUTBOL SALA
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HISTÒRIA DE L’ASSUT I 
ELS NOSTRES CANALS
Òbviament no podem parlar del 
Canal o de la seva Navegació com 
en els articles anteriors de la revis-
ta, sense fer menció de l’Assut, 
el punt de partida de tot plegat. 
L’Assut, és l’obra hidràulica histò-
rica més rellevant de l’Ebre i l’obra 
hidràulica de la baixa edat mitja-
na més important de Catalunya 
després de la presa de Balsareny 
(Manresa, 1340).
El valor de l’Assut el trobem en 
que es tracta d’un obra d’engi-
nyeria hidràulica medieval, antiga, 
útil i singular, fruit d’una llarguís-
sima seqüència constructiva que 
ha perdurat al llarg dels segles, i 
que en l’actualitat segueix essent 
utilitzada per a la finalitat que fou 
construïda. Està situada a uns 6 
km aigües amunt del nucli d’Al-
dover, creua en diagonal l’Ebre i 
alimenta els canals de la dreta i 
de l’esquerra de l’Ebre, s’ubica en 
el punt de convergència de tres 
termes municipals: Xerta, Tivenys 
i Benifallet.
Té una longitud de 310 m, una 
amplada de 3,50 m en coronació 
i de 35 m en la fonamentació, i 
una alçada de 6 m. La seva distri-
bució en diagonal constitueix un 
aspecte singular d’aquest assut 
ja que la majoria dels assuts són 
perpendiculars als marges del riu. 
La seva disposició geomètrica en 
planta permet la derivació per 
cada marge dels cabals necessaris 
per al rec, i tota l’aigua que no es 
deriva cap als canals de la dreta 
i l’esquerra és evacuada per un 
gran sobreeixidor central. Aquest 
sobreeixidor abasta tota la longi-
tud de la presa i dóna un aspecte 
majestuós a l’obra. 
Segons alguns historiadors, la base 
de l’Assut és obra dels musul-
mans, quan al 944, van construir 
una represa per tal d’afavorir la 
pesca fluvial i algun petit reg. Amb 
el transcurs dels segles l’intent de 
millorar els sistemes de rec de la 
zona, que es feia a base de petits 
canals i sínies, va fer pensar ja 
al 1381 en aprofitar i refermar 

l’Assut de Xerta i aprofitar-lo per a 
l’inici de canals de reg. 
El veritable impuls de l’obra es 
porta a terme en el període del 
1441 al 1445 en que quasi ja 
esta acabada. L’any 1452 es van 
iniciar les obres per a construir 
la sèquia que prendria les aigües 
de l’assut, a l’esquerra del riu, 
(sèquia de Som) més o menys 
on avui en dia pren les aigües el 
Canal de l’Esquerra.
L’escassa activitat del període 
1450 al 1470 va fer que l’obra 
quedés bastant malmesa a causa 
del temps transcorregut i les 
importants avingudes de l’època.
En el decurs del temps, molts 
projectes varen sorgir per donar 
curs a la navegabilitat del Riu, 
projectant-se noves assuts i resclo-
ses en el tram des de Saragossa a 
la Badia dels Alfacs, que mai es 
varen executar. Com a més signi-
ficatius podem citar la cèdula de 
Ferran el Catòlic al 1506, l’estudi 
de Luis Liñan i Felipe Busignan 
aprovat per les Corts Aragoneses al 
1678, l’estudi de Jerónimo Ustu-
riz del 1724, etc. 
Com es pot veure, les obres per 
fer sèquies de reg que prenen 
l’aigua de l’assut, foren represes i 
abandonades al llarg dels temps, 
però l’actuació mes important i 
que avui en dia coneixem és la que 
porta a terme la Real Compañía 
de Canalización del Ebro, a partir 
dels estudis que van realitzar els 
enginyers francesos Job i Paul 
Leferme al 1847.
Així, entre el 1847 i el 1852 es 
dota a l’Assut d’una resclosa per 
a la navegació, (abans les embar-
cacions havien de superar l’assut 
sense rescloses), aquesta resclosa 
a més dels llaüts, permetia el pas 
d’embarcacions a vapor de fins a 
10 m. d’amplada. A la vegada es 
fan treballs per reparar-la, conso-
lidar-la i ampliar-la, els treballs 
realitzats per la Real Compañía 
són doncs els que han arribat fins 
als nostres dies. 
Al marge dret destaca l’important 
Molí fariner de l’Assut que utilitza-

va el sistema de regolf per moure 
els seus mecanismes, (el sistema 
“de regolfo” era de gran populari-
tat a l’Aragó en la segona meitat 
del segle XVI, i actuava com una 
rudimentària turbina, quan encara 
faltava més de dos segles per a 
que aquestes s’inventaren) fou 
construït per la ciutat de Tortosa. 
La seva cimentació encara es con-
serva i presenta una base de car-
reus ben treballats, amb una làpi-
da esculpida que porta al centre 
les armes de la ciutat de Tortosa 
i a cada costat una llegenda al·lu-
siva a la seva data de construcció 
(1575), amb els noms dels procu-
radors i els notaris.
Ha estat reformat en diverses oca-
sions, a finals del segle XIX s’ins-
tal·là una fàbrica d’electricitat en 
aquest molí, la qual fou moder-
nitzada l’any 1918, pràcticament 
només subministrava electricitat a 
Xerta i Aldover.
El molí i les seves instal·lacions 
annexes (el canal de captació, el 
de sortida i les rodes dentades) 
són elements d’interès que encara 
es conserven, i és un dels escassos 
edificis industrials exemplars de 
l’època Renaixentista a Catalunya.
LA COMUNITAT DE REGANTS 
DEL CANAL DE LA DRETA DEL 
EBRE DE LA ZONA D’ALDOVER 
US DESITJA BONES FESTES!
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RACÓ
POÈTIC

Paco del Fruto |
Aldover, tardor de 2015

Premi Vilafranca

Vaig nàixer fa noranta anys
a una casa de pagès,

en mig de quatre germans
i amb ganes de no fer res.

Però em vaig equivocar,
a més de fer de pagès
em va tocar treballar

en cinquanta oficis més.

Perquè les necessitats,
quan em vaig anar fer gran,

degut a l’adversitat,
s’anaven multiplicant.

A més de fer de pagès
vaig ser esllemenador,

vaig ser molts anys cambrer
i de més jove, pastor.

Vaig fer uns anys de moliner
i també a la construcció,
vaig acabar de granger

i l’únic que no he fet: “retó”

I la meva dona igual,
sempre ha viscut estressada,

havia d’anar a jornal
i a la faena de casa.

Com vam tenir dos xiquets
i els dos van coler estudiar,
els sacrificis que hem fet
no es poden ni explicar.

Ara ja estem jubilats
amb una petita pensió,
ja vivim més relaxats

sense fer cap excepció.

Com ara tenim temps lliure
i la feina no ens apreta,

ara em puc dedicar a escriure
i he acabat sent poeta.

A pesar de ser pagès
i de no haver estudiat,

com aquell que no en sap res
tinc tres llibres publicats.

Tenim dos fills i tres néts,
tots treballant o estudiant,
i ara hem tingut un besnét
que és l’alegria més gran.

Si déu mos dóna salut
i algun rato de somriure,
mon anirem convençuts

que ha valgut la pena viure.



agost 
2016

Lo
 D

ov
er

en
c

32

Des del juny del 2014 Aldover 
per la Independència, com a 
assemblea territorial de l’As-
semblea Nacional Catalana, 
treballa per donar suport des 
del nostre poble al procés de 
construcció de la República 
Catalana. D’aleshores ençà, les 
mobilitzacions per la Diada 
fins a la capital del país, els 
resultats a les diferents con-
teses electorals i la participa-
ció al procés participatiu del 
9-N han anat confirmant que 
al nostre poble existeix una 
àmplia majoria partidària del 
dret a l’autodeterminació de 
Catalunya i que cada dia més 
doverenques i doverencs desit-
gen la creació d’una República 
Catalana digna, lliure i solidà-
ria.

Des l’Aldover per la 
Independència, en companyia 
de les altres territorials de 
les Terres de l’Ebre, varem 
participar a la gran mobilit-
zació de la Diada de 2014 
per ajudar a construir la 
gran V des del principi de la 
Diagonal de Barcelona, i nova-
ment, a la de la Meridiana, 
l’any següent. Enguany serem 
també a Tarragona, en una de 
les cinc grans manifestacions 
que l’ANC i l’Òmnium Cultural 
han convocat per a l’11 de 
Setembre.

Aldover per la Independència 
va participar intensament en 
el procés participatiu del 9-N 
del 2014: en la campanya 
cridant a la participació i a 
l’hora de garantir la recolli-
da de signatures i en el seu 

desenvolupament material. 
Finalment, 355 doverenques i 
doverencs van expressar el seu 
desig de decidir el futur polític 
de Catalunya, amb una victòria 
del doble sí a la independència 
un xic superior al 84% dels 
vots.

En sentim particularment satis-
fets d’haver empès els nostres 
representants municipals a 
dur a terme un debat previ a 
les eleccions que, malaurada-
ment, finalment no va poder 
tenir-hi lloc. Maldarem per 
aconseguir que sigui possible 
d’aquí tres anys: volem que 
les noves formes de fer políti-
ca s’imposin també al nostre 
poble. Durant aquella campa-
nya electoral, però, els candi-
dats al poble de Convergènca 
i Unió i Avancem – Entesa 
(APA-E) es van comprometre 
formalment a impulsar l’entra-

da de l’Ajuntament d’Aldover 
a l’Associació de Municipis 
per la Independència. En com-
pliment d’aquest compromís 
ens causà enorme alegria la 
formalització de l’entrada del 
municipi a l’AMI el passat 27 
de novembre, just dos mesos 
després que els partits que 
proposaven la independència 
de Catalunya obtinguessin a 
Aldover el 61,1% dels vots.

Durant els propers mesos viu-
rem sense dubte els moments 
més intensos del procés de 
creació de la nova República 
Catalana i des d’Aldover per 
la Independència, en la petita 
part que ens correspon, en 
volem continuar essent prota-
gonistes. Comptem amb tu per 
acompanyar-nos en aquesta 
meravellosa aventura de lli-
bertat.

Bones festes!

CONSTRUÏM DES D’ALDOVER 
LA REPÚBLICA CATALANA

Els doverencs a la V organitzada per l’ANC a Barcelona la Diada de 2014

Aldover per la Independència (ANC Aldover) !
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NAIXEMENTS A ALDOVER

Genís Boix Pegueroles
29 de juny de 2015

Pares: Guillermo Boix i Maite Pegueroles

Lluís Lleixà Juan
01 de novembre de 2015

Pares: Lluís Lleixà i Laia Juan

Marga i Anna Gimenez Obiols
01 de març de 2016

Pares: Llorenç Gimenez i Marga Obiols.

Laura Sol… Verge
04 de desembre de 2015

Pares: Josep Sol... i Rosa Maria Verge

Gerard Martorell Curto
14 de gener de 2016

Pares: Claudio Martorell i Maijo Curto

Pol Cabrera Martorell
23 de març de 2016

Pares: Eduard Cabrera i Mireia Martorell

Albert Verge Sabat
05 de setembre de 2015

Pares: Carlos Verge i Maite Sabat…

La Taverna d ’Aldover
C/ Carretera nº70 - Tel. 977 473 277
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GENT GRAN
Associació de la Gent Gran |

Un dels viatges que van fer, l’Associació de gent gran, aquest cop a Sant Miquel de Fai i Caldes 
de Montbui el dia quatre del passat mes de juny.

El passat 11 de gener  es van 
inaugurar els tallers per prevenir 
l’Alzheimer al nostre poble.

Els tallers consisteixen en la 
realització d’exercicis i jocs amb 
la finalitat d’evitar  i retardar  
aquesta malaltia, i també aju-
den a exercitar el cervell.

Actualment, hi ha 20 perso-
nes inscrites, que poden gau-
dir d’aquestes activitats tan 
adequades per al treball de la 
memòria.

Aquests tallers s’han dut a terme 
gràcies a la col-laboració  de les 
següents entitats: Associació de  
Gent Gran d’Aldover (en espe-
cial a la seva presidenta Glòria),  
a l’AFATE (Associació de Fami-
liars de malalts d’Alzheimer de 
les Terres de l’Ebre) amb els 
dos terapeutes i a l’Ajuntament 
d’Aldover.

TALLERS PER
PREVENIR L’ ALZHEIMER

“Un doverenc” |
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SETMANA
SANTA

Confraria del Sant Crist de la Pau
Confraria de la Dolorosa |

El diumenge 13 de març, va 
tenir lloc a l’Església de la Nati-
vitat de la Nostra Senyora, l’acte 
de presentació de la Setmana 
Santa d’Aldover, tot preparant-
nos per celebrar la Passió, Mort 
i Resurrecció de Nostre Senyor 
Jesucrist, enguany emmarcada 
dins de l’any del Jubileu de la 
Misericòrdia.

La pregonera de l’acte fou la 
senyora Sonia Garcia Amposta, 
nascuda a Aldover, casada i 
mare de dos fills: la Núria i el 
Joan. Fa 26 anys que viu a Bar-
celona i és professora a l’Escola 
Vedruna Gràcia. És una persona 
que tant ella com la seva família 
estan molt vinculats a la nostra 
parròquia.

Pel que fa al confrare d’honor, 
enguany tant per part de la 
Confraria de la Dolorosa com 
per part de la Confraria del Sant 
Crist de la Pau, fou el Sr. Joan 
Ferré i Franquet, en agraïment al 
seu recolzament des del primer 
moment en que van néixer les 
nostres confraries, l’any 1998.

Bones Festes!!
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FUNDACIÓ LLIGA PER A LA 
INVESTIGACIÓ I PREVENCIÓ 
DEL CÀNCER (FUNCA)
La Fundació Lliga per a la 
Investigació i Prevenció del 
Càncer (FUNCA) funciona amb 
l’esperit de ser un dels elements 
que treballen per a fer possible el 
control del càncer en el conjunt 
de la demarcació provincial de 
Tarragona, que abasta la Regió 
Sanitària Camp de Tarragona 
i la Regió Sanitària Terres de 
l’Ebre. Els seus principals 
camps d’actuació són els de la 
investigació epidemiològica i la 
prevenció del càncer. 

Amb la recerca epidemiològica, 
centrada en el Registre de 
Càncer de Tarragona, és possible 
conèixer els diferents indicadors 
que mesuren la magnitud del 
problema del càncer, com ara 
la incidència, la mortalitat, la 
supervivència i la prevalença. 
Tots aquests indicadors, seguits 
al llarg del temps, permeten 
identificar les seves tendències 
i estimar la magnitud del càncer 

en un futur no llunyà, alhora 
que permeten identificar els 
possibles factors que expliquen 
els diferents valors de cadascun 
dels indicadors. El Registre 
també és útil per avaluar 
l’efectivitat i l’impacte de les 
activitats tant de prevenció 
primària com de detecció precoç 
dels càncers en què es realitza 
una acció preventiva.

Quant a la prevenció, la FUNCA 
està orientada en diverses 
activitats. D’una banda la 
prevenció secundària (cribratge 
poblacional) centrat sobretot en 
el Programa de Detecció Precoç 
del Càncer de Mama Tarragona-
Terres de l’Ebre. La funció 
que realitza la FUNCA és la de 
portar a terme la coordinació 
i l’avaluació del Programa a 
través de la seva Unitat de 
Coordinació i Avaluació.

En el camp de la detecció 
precoç del càncer de coll uterí 

El dia 17 de setembre 2013 Berenar popular 1191,17

El dia 05 de desembre 2013 Fira de Nadal 301,00

El dia 19 de setembre 2014 Berenar popular 1.543,47

El dia 11 de desembre 2014 Fira de Nadal 433,00

El dia 06 d’octubre 2015 Berenar popular 2.011,60

El dia 21 de desembre 2015 Fira de Nadal 219,60

Total   6.699,84

la FUNCA efectua accions 
puntuals, sobretot en el camp 
de l’avaluació de l’impacte de la 
detecció precoç, en la incidència 
i la mortalitat d’aquest càncer.

D’altra banda també realitzen 
activitats de prevenció 
primària en col·laboració amb 
la Lliga contra el Càncer de 
les Comarques de Tarragona i 
Terres de l’Ebre en temes de 
tabaquisme, alimentació i altres.

Per contactar amb la FUNCA es 
pot fer per via telefònica trucant 
al: 977 326529

I, canviant de tema, aquest 
any 2016 dintre de les nostre 
Festes Majors, la  delegació 
d’Aldover, tornarem a organitzar 
el “BERENAR SOLIDARI“ 

I per primer cop volem fer un 
petit balanç de les aportacions 
de la Nostra delegació, a la 
“LLIGA CONTRA EL CÀNCER” 
de Tarragona i Terres de l’Ebre.

I, com no, a la col·laboració de 
totes les persones que en  donen 
suport  en aquesta tasca,  no 
podríem recaptar tanta quantitat 
sense la important ajuda de,

LA CAIXA SUCURSAL DE 
XERTA, i, com no, als doverencs 
i doverenques, voluntàries, 
mossèn, a botigues com  Casa 
Elena,  Carnisseries Blanquet i 
AJUNTAMENT D’ALDOVER. 

US ESPEREM UN COP MÉS 
AQUEST ANY!!!  Sense vosaltres 
no podríem.
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VIATGEM AL PASSAT...

Bous anys 60.

Encarnacion, MªCinta, Pilarin, Mª Cinta,Carmeta, Andres.
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Mossèn Enrique, Marcelino, Joaquinet, David, Agustinet, Juanito, Joseret, Cristobal, Batiste, Jose Mª Lluís.

Enrriqueta, Pepeta i família, 1960.



L’Ajuntament us desitja
Bones Festes!


