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DON ANTONIO 
GARCÍA CARRILLO

Quan la Sra. Alcaldessa i l’Ajunta-
ment em van  proposar com a prego-
ner per aquest any 2017, vaig pensar 
que era un honor i una satisfacció 
que se’n recordessin de mi, però tam-
bé una gran responsabilitat.
Faré un petit resum del que ha estat 
la meva vida, que ha anat  tan lligada 
durant més de 50 anys a l’evolució 
del poble.
Com han canviat els estudis i les es-
coles! 
Des de que els xiquets anaven a es-
cola als baixos de l’Ajuntament vell, 
mentre que les xiquetes i pàrvuls a 

que tenim escoles amb el seu pati, la 
pista de futbol i el parc al costat.
Des de 3 mestres per a uns 100 nois   
(un mestre per a nois, una mestra per 

a la meva jubilació que hi havia 4 tu-
tors i 4 especialistes per a menys de 
40 xiquets i xiquetes.

Les obres de teatre, les excursions 
on, per omplir l’autobús, venien iaios i 
pares d’alumnes.
Els meus companys, i mestres de 
molts de vosaltres, que han estat 
al meu costat en tots aquests mo-
ments. Els agraeixo la seva dedicació 
i el bon tracte tant amb mi com amb 
els alumnes. Especialment vull recor-
dar als que ens han deixat: la senyo-
reta Cinta Curto i Don Ismael Aguiló. 
I, per últim, compartir amb tots vosal-
tres com han anat canviant les festes 
majors que tant ara com abans són 
un moment de trobada, de germanor 
i d’alegria. 
Gaudiu les festes tant els que viviu al 
poble i les podeu viure dia a dia, com 
els que viviu a fora i retorneu per a 
viure-les el cap de setmana.
Us desitjo a tots molt bones festes 
majors 2017!
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Ja arriben els nostres dies de Festes Ma-
jors, els que totes les doverenques i do-
verencs esperem, perquè ens sentim 
orgullosos de ser-ho i ho manifestem 
obertament. La Festa Major és el millor 
moment per a demostrar-ho, per unir-
nos, per gaudir-ne conjuntament i en 

que sempre hi heu estat, us sentiu fe-
liços de ser-hi i que els que ens visiteu, 
us sentiu com si sempre hi haguéssiu 
estat. La Festa Major d’Aldover és per 
a tothom, i esperem que, any rere any, 
sigueu més els que ens visiteu, tots hi 
sereu benvinguts. No ens podem obli-

-
titats i establiments del nostre poble, 
perquè sense el seu suport, aquesta 
Festa Major no seria el mateix. Tampoc 
ens oblidem de tot el personal que ens 
ajuda en l’organització de la festa, i en 
la nostra Revista, que entre tots hem 

aconseguit que hagi deixat de ser un 
butlletí municipal, i ha passat a ser el 
que és una revista municipal “Lo Dove-
renc”. Gràcies per la vostra implicació!!. 
Vull donar, de tot cor, l’agraïment a la 
regidora de festes, Maria Jesús Casals, 
per tot el seu treball en l’organització 
d’aquestes Festes Majors del nostre 
poble, i, com no pot ser d’altra manera, 
tot el meu agraïment al regidor Jesús 
Bonavila, per la seva gran tasca i so-
bretot al davant de totes les activitats 
d’aigua al municipi. I també agrair a Joel 
Barceló per estar sempre diposat per 
al que calgui. Veïnes i veïns d’Aldover, 
us demanem que, tots plegats, apar-
quem per uns dies els problemes i les 
cabòries, sortim al carrer i gaudim de 
la millor manera la Festa Major. Des de 
l’Ajuntament, us desitgem molt bona 
Festa Major, en nom de tot l’Equip de 
Govern.

MARIA TERESA 
FORÉS HERNÁNDEZ
Alcaldessa d’Aldover

SALUTACIÓ
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PASCUAL

CENTELLES I LLOP

Mossèn d’Aldover

Un any mes la nostra FESTA MAJOR 

de la NATIVITAT DE LA MARE DE 

DÉU ens uneix a tot el poble a disfru-

tar un dies de festa.

LA CORDIALITAT és un tema sem-

pre important però més en temps de 

festes; la cordialitat és essencial per 

transitar en la vida quotidiana. Ser 

afable vol dir restar obert i servicial, 

estar disponible als altres, facilitar la 

trobada i la conversa agradable.

Amb aquet sentiment us desitjo unes 

bones i santes festes .
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DES DEL CONSULTORI
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VIURE PER 
A MORIR

Un cop més, tinc el plaer de 
xerrar una estoneta amb vo-
saltres per mitjà d’aquesta 
publicació aldoverenca. Com 
sempre, quan em poso a pen-
sar en quin article faré, de què 
parlaré o quin tema intentaré 
explicar, la meva ment es diri-
geix directament a qüestions 
de millora de la salut o con-
trol de malalties.
Aquest cop, però, m’he de-
cidit a introduir un tema del 
qual, rarament, en parlem, tot 
i la seva importància, un tema 
que ha de deixar ser, a poc 
a poc, un dels darrers tabús 
de la nostra societat, parlaré 
de la mort. De la mort com a 
part de la vida, d’una part de 
la vida que, si l’entenem com 
una part més, i no com un fi-
nal, pot donar encara més 
sentit a la vida. El fet de ser 

conscients de la importància 
d’estar vius, per la mateixa 
inevitabilitat de la mort, farà 
que ens cuidem més, que 
gaudim més intensament i, en 
conseqüència, ens farà tenir 
una vida més plena.

Deia Sigmund Freud: “Si vols 
viure preparat per a morir”. 
Però en la nostra societat, la 
mort té molt mala fama, per 
la qual cosa hi vivim d’esque-
na. La considerem el més ne-
gatiu de la vida i aquesta idea 
no ens permet construir eines 

ajudin a afrontar-la i a viure-la 
d’una manera més natural.

No solem parlar-ne més que 
quan la tenim a prop, nosal-
tres o alguna persona estima-
da; i, fins i tot, llavors s’intenta 

amagar creant, alguns cops, 
murs de silenci que poden re-
sultar insuportables, tant per 
a la persona afectada com 
pels qui l’envolten. Habitual-
ment, siguin quines siguin 
les circumstàncies, ens agafa 
desprevinguts, tant a la per-
sona que traspassa com als 
qui l’envolten.

Els naixements els preparem 
amb molta cura, tant nosal-
tres mateixos com les insti-
tucions i el sistema sanitari 
que s’ocupa molt més del que 
comença a viure que del qui 
acaba. El sistema sanitari ofe-
reix cursos de tot tipus i una 
bona oferta de serveis, tant 
públics com privats, de suport 
als recents nascuts i a les se-
ves famílies. Res a veure amb 
els mitjans i serveis que s’ofe-

FRANCESC
GALLART I COMPANY
Infermer
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reixen d’acompanyament a la 
mort. Tot i que, cada cop, n’hi 
ha més, tant per als pacients 
com per als familiars, encara 
són pocs. Fan falta més pro-
grames d’assistència hospi-
talària i domiciliària d’ajut als 
malalts terminals i a les seves 
famílies. Cal, també, sense es-
tar malalt, més informació so-
bre l’aprenentatge del procés 
de morir, sobre la possibilitat 
de fer un document de volun-
tats anticipades, on expres-
sem la nostra voluntat sobre 
com volem ser tractats quan 
no estiguem en condicions de 
poder decidir, o sobre les per-
sones que volem que decidei-
xin per nosaltres quan no esti-
guem en condicions de fer-ho.

La mort i el dol són aspectes 
de les nostres vides que han 
de ser viscuts, per tant, cal 
dedicar-los temps. Hauríem 
de preparar-nos de manera 
constructiva. Tot i que és una 
part imprescindible de la vida, 
no reflexionem sobre què sig-
nifica per a nosaltres i per als 
nostres el moment de deixar 
aquest món. Val la pena sa-
ber que el moment no és fà-
cil, però que forma part de 
la nostra pròpia humanitat i, 
per tant, és fonamental com 
afrontem aquests darrers mo-
ments.
Quan s’apropa el moment no 
hi ha situacions ni respostes 
fàcils, l’únic important és fa-
cilitar la possibilitat de fer 
les preguntes, d’expressar les 
pors, els dubtes i, sobretot, els 
desitjos, amb respecte i, per 
descomptat, amb indulgèn-
cia i afecte. No hi ha paraules 
màgiques per a algú que s’es-
tà morint, molts cops la nos-

tra presència i comprensió és 
tot el que podem oferir i tot el 
que es necessita.
Val la pena saber que ens es-
pera, i, per això, és molt impor-
tant parlar-ne amb la família i 
amb els professionals, sense 
pressions, respectant el temps 
del procés. Alguns cops, a par-
tir d’experiències viscudes, tot 
i que cada persona i situació 
és única, l’experiència de la 
resta pot ajudar-nos a passar 
la nostra darrera hora, mentre 
que amb la nostra manera de 
viure la mort pot ajudar, algun 
dia, als que ens estimen i en-
volten en la seva.

Vull acabar parafrasejant Bob 
Marley quan diu que “quan 
naixem nosaltres plorem i tot-
hom riu”. Hem de viure de tal 
manera que, quan ens arri-
bi l’hora de morir, nosaltres 
marxem contents i la resta del 
món ens pugui plorar i recor-
dar amb afecte.

I, sobretot, mai perdem l’espe-
rança, ja que la mateixa vida 
és la millor esperança!



LO DOVERENC 
ABSENT

És un honor que pensin amb tu per escriure a la revista del poble, LO DOVERENC.

vaig marxar a estudiar a Tarragona la Diplomatura de 
Relacions Laborals, en acabar vaig fer les pràctiques a 
una empresa del sector, on fa 17 anys que hi treballo. 
Entremig, he anat ampliant els meus coneixements rea-
litzant la Llicenciatura de Ciències del Treball, i, després, 
diferents màsters relacionats amb els meus estudis. 
Estic casada amb Jordi, un noi de Sta. Bàrbara, la meva 
segona casa, on la gent del seu poble m’ha acollit com 
una més. Vivim a Salou i treballem a Tarragona. Per 
qüestions de feina, el retorn al poble sembla difícil en 
un futur pròxim, encara que mai oblidem les nostres ar- 
rels. Sempre que podem, baixem a veure a la família i els 
amics, a vegades, menys del que un voldria.

Recordo moltíssimes coses de la infantesa, els Reis 
Mags, l’escola, poder anar a jugar al carrer, al “tossal” o 
al camp de futbol amb els amics sense cap preocupació 
i, sobretot, recordo les festes on es paralitzava el món. 
Unes festes on sempre hem participat activament tota 
la família, en treballar la meva mare al CASAL, i el meu 
pare a l’Ajuntament, durant molts anys. Tinc present a 
tots i cadascú dels que venien al bar, els que ja no estan 
entre nosaltres i els que encara hi van, la seva amabilitat, 
simpatia i alegria. Fins i tot, encara avui en dia quan hi 
vaig, et sents d’allò més estimada. Encara tinc la imatge 
del meu pare guiant als músics pels carrers a la processó 
o a les carrosses, així com fent la paella popular a festes. 
Les FESTES MAJORS del poble es viuen de forma dife-

aquesta experiència.
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Sempre m’ha agradat participar en les activitats del po-
ble, com, per exemple, ballar jotes, fer playback, anar a 
aprendre a cosir a casa Adela, fer excursions amb bicicleta, 
preparar la carrossa per festes. Fins i tot, durant uns anys, 
vam fer repàs al casal amb els nens/es del poble. Ara tots 

-
re’ls quan vinc a Aldover. 

També recordo l’adolescència amb les amigues, sens 
dubte, uns dels millors anys. Les aventures amb el “cuca 
mòbil”, on anàvem de festa a la Karibú i a la Metro d’Am-
posta, a la platja de L’Ampolla, d’excursió als Reguers, a 
Xerta, a Jesús, a Tortosa, tantes coses…, que encara escolto 
riure dins d’aquell cotxe.

que han tingut i tenen, sempre han seguit cap endavant, 
amb gran esforç i valentia han fet possible la DOVEREN-
CA que sóc avui, amb els meus defectes i virtuts, com no. 
Hi havia una persona molt estimada per mi, la qual va ser 
com una àvia, que sempre em deia “Filla, quan estiguem 
al ball, ballarem”, així és la Tia Amparo, un sempre ha de 
seguir ballant, estigui al poble o fora d’ell. 

BONES FESTES A TOTHOM



ESCOLA SANT JORDI

COMIAT  DE L’ESCOLA 
DE L’ALUMNAT DE 6È. 
CURS 2016-2017

Sembla com si la rutina del pas dels cursos, un any més, hagi caigut implacable, però no, cada curs 
és únic i diferent, com també són únics i diferents els protagonistes del mateix. No hi ha rutina 
que valgui. 
Aquest curs serà l’últim per als vuit alumnes de 6è que han estat amb nosaltres nou anys, o deu. 
Com podreu llegir tot seguit, tots en són ben conscients d’aquest fet, el que potser no tenim tan 
present és que l’Escola ha estat la institució educativa on hi han passat més temps del que passa-
ran en altres, com pot ser a l’institut, a la universitat..., un fet molt rellevant que no ens pot deixar 

activa d’aquesta vivència, i malament si no fos així.
-

tes. També encerts i errades, records inoblidables i d’altres que no voldrem recordar, però sempre 
hem de tindre present que si un s’equivoca, és perquè ho ha intentat i dels errors se n’aprèn. 
Ens deixeu en un temps ple d’incerteses, però hem de ser optimistes i creure en nosaltres matei-
xos i no en la sort. Hem de tirar endavant, amb l’esforç que requereix el fet de ser un estudiant,  
però també una persona que sap viure i conviure a la societat que ens toca. 
Tant de bo, allí on aneu i de qualsevol cosa que feu, tots plegats ens puguem sentir orgullosos de 
vosaltres.
Us desitgem que us vagi bé en aquesta nova etapa i que, sempre que ens necessiteu, ja sabeu: 
teniu les portes obertes de l’Escola.
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Ha arribat el moment en què he 
acabat 6è, és l’últim any que estic 
aquí.
Durant tots aquests anys hem fet 
malifetes, hem xalat, també plorat 
i sobretot hem treballat. La mestra 
Rosa quan em maldava, deia que 
dels errors s’aprèn. Ara sé que no 
passa res si t’equivoques.
Aquest any m’ho he passat genial a 
la Cantània que ha sigut l’últim any, 
amb els meus companys de la ZER 

mestra Imma.
Fer teatre és una de les activitats 
que em va agradar més, sobretot en 
aquesta última obra: ”Dracs i perju-
dicis” vaig ser una princesa.

El curs que ve començaré l’ ESO a 
l’institut de Roquetes. Aquest fet 
em provoca unes emocions desco-
negudes. Tinc moltes ganes d’anar-
hi per conèixer nous companys, 
mestres..., però a la vegada allí hi ha 
molts alumnes i aquí en som pocs. 
També tinc por de les notes, perquè 
allà crec que és més difícil aprovar 
les assignatures.
Han passat 9 anys i m’ho he passat 
d’allò més bé amb els companys i 
companyes. A vosaltres també us 
desitjo que tragueu molt bones no-
tes. Dono gràcies als mestres i les 
mestres que han fet tot allò que han 
pogut per mi.
Fins aviat!

AMÀLIA

CID ALBESA

El dia 21 de juny va ser l’últim dia 
dels 9 anys que he passat a l’escola 
d’Aldover.
Quan vaig arribar, a P3, P4 i P5, vaig 
tenir a la mestra Arantxa. A 1r i a 2n,  
a la mestra Carme, i a 3r i 4t, un dels 
meus mestres favorits, el mestre 
Josep Maria. I mai m’oblidaré de la 
meva tutora de CS, la mestra Núria i 
la directora, la mestra Rosa.
Me’n recordo especialment de les 
gimcanes que fèiem a l’hora del 
pati amb la fruita del Pla de con-
sum, de les trobades de ZER, de les 
excursions que fèiem a Barcelona, 
impressionants i molt divertides. El 

que també m’agradava era quan 
practicàvem les fraccions amb els 
pastissos  de xocolata que elaborà-
vem, que, per cert, estaven bonís-
sims. Recordo amb especial carin-
yo el meu paper de protagonista a 
l’obra “El petit príncep” i el meu pa-
per de bufó-hipster a l’obra “Dracs i 
perjudicis”. I moltes més.
Per a l’ESO em proposo estudiar 
molt més, però, alhora, divertir-me 
i també intentaré fer nous amics i 
amigues.
Finalment, espero que a tots i a to-
tes us vagi molt bé i que tinguéssiu 
sort.                     

ARNAU

PLA ESPINACH

lo  d ov e r e n c 11 a go s t  2 0 1 7



lo  d ov e r e n c 12 a go s t  2 0 1 7

Avui acaba una gran etapa de la 
meva vida, i en comença una al-
tra.

Avui és l’últim dia. Els 9 anys que 
he estat en aquesta escola m’han 
passat molt ràpid.
P3, P4 i P5 amb l’Arantxa; 1r i 2n 
amb Carme i Pili; 3r i 4t  amb el 
millor mestre Josep Maria, i Patri-
cia, i sense poder-les oblidar a la 

directora Rosa Bedòs i a la tutora 
Núria Caballé.
Una anécdota que recordo és 
quan fèiem gimcanes amb frui-
tes que rebíem del pla de con-
sum de fruita.
Estic neguitosa per anar a l’ESO i 
per fer amics i amigues nous.
Moltissímes gràcies per haver- 
me escoltat i ... 
FINS SEMPRE MÉS!

Avui, dia 21 de juny, ha arribat el mo-
ment en què acabo 6è de Primària. 
Porto 9 anys en aquesta escola i tinc 
molts bons records. Voldria recor-
dar quan vaig guanyar el concurs de 
“Dona’m la mà.” dos anys seguits.  
També les gimcanes que es fan per 
augmentar el consum de fruita en-
tre els alumnes. 
He tingut moltes mestres, a P3, P4 
i P5 la mestra Arantxa, a 1r i 2n la 

mestra Carme, a 3r i 4t el mestre Jo-
sep Maria i a 5è i 6è les mestres Rosa 
i Núria. Gràcies a tots ells i elles, he 
anat millorant poc a poc.
Quan marxe a l’ESO faré nous amics, 
però em preocupa que a les classes 
hi ha molta més gent i, per això, els 
mestres no poden estar pendents 
sempre de tu.
Finalment, espero que us vagi bé a 
tots i a totes. Fins aviat. 

Avui és un dia molt especial per-
què me’n vaig d’aquesta escola 
on he passat 9 anys, i on he vis-
cut  moltes i diferents experièn-
cies amb les mestres Arantxa, 
Carme, Rosa Valls, Mònica, Pili, 
també amb les bromes del mes-
tre Josep Maria i la mestra Patrí-
cia, també a la Cantania amb la 
mestra Imma. 
El que recordo més són les mes-
tres de CS, Rosa, Núria i Cristina, 

que a l’hora d’anglès ens po-
saven música.
Ara me’n vaig a l’ESO. Jo crec que 
el primer dia aniré una mica  per-
duda. El que em fa més temor 
és que em baralli amb algú, però 
tinc moltes ganes d’anar per fer 
nous amics.  

Adéu i moltes gràcies per aquests 
moments que he passat amb vo-
saltres.

JOANA

CID PEGUEROLES

TÀNIA

OBIOLS ESPINASA

NÀDIA

SABATÉ MARTORELL

ESCOLA
SANT JORDI



En aquests 9 anys, han hagut 
moments bons i dolents. 
Encara recordo quan vam anar 
d’excursió a Barcelona i ens ho 
passàvem súper bé. També re-
cordo quan arribava a classe i 
els mestres em maldaven per-
què no portava els deures fets. 
Quan vaig arribar, va ser una 
dificultat per a mi el no parlar 
el català ni el castellà. Llavors, 
vaig haver d’aprendre dues 
llengües més que els meus 
companys, però ara ja puc ser 
una doverenca com tots i totes.
Li vull donar les gràcies a la 

mestra Núria i a la mestra Rosa 
perquè m’han estat recolzant i 
ajudant tots aquests anys.
Mai oblidaré els bons moments 
que he passat.
L’any que ve començaré una 
nova etapa, aniré a l’ESO, i 
tinc temor de repetir o no fer 
les coses bé, però m’esforçaré 
moltíssim per aprovar i fer-ho 
bé. 
Bé, ja ha arribat el moment 
d’acomiadar-me. Tots aquests 
anys que he passat al cole se 
quedaran al meu cor.
Gràcies per tot.

De part d’Ivan i meua tenim una 
mala notícia que us hem de do-
nar: l’any que ve ja no estarem 
per aquí, i és per això que volem 
aprofitar aquest últim dia per 
donar les gràcies a totes i tots 
els mestres que hem tingut du-
rant tots aquests anys.
Vam començar els primers anys 
amb Arantxa, amb qui vàrem 
aprendre molt. A 1r, i 2n vàrem 

tindre a Carme, amb qui vàrem 
estar molt a gust i des d’aquí 
li volem donar les gràcies. Ja 
arribant quasi al final del camí, 
vàrem tindre al mestre Josep 
Maria al qui li volem enviar una 
forta abraçada. Finalment els 
dos últims anys, hem tingut a la 
mestra Núria i la mestra Rosa, 
amb les quals hem aprés moltís-
sim. Gràcies!

MADALINA

ZLATAR

MIQUEL

MUÑOZ ALBALAT

També volem donar les gràcies a totes i 
tots els mestres d’anglès, música i educa-
ció física que hem tingut al llarg de tots 
aquests anys, i també a Patricia, Clàudia i 
Francesc per ajudar-nos tant.

lo  d ov e r e n c 13 a go s t  2 0 1 7

ESCOLA
SANT JORDI

FOTO: Ivan Gras Salom
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FA VINT ANYS
QUE TINC
VINT ANYS
CLAUDIO MARTORELL ROIG

Aldover, 1 de juliol de 2017. Els dies passen volant, 
i el temps corre com la llum, ja tornem a estar en 
ple estiu i a les portes d’unes noves Festes Ma-
jors. D’aquí quatre dies Nadal, i a encetar un nou 
any! Aprofito ja per desitjar bon any nou! Parlant 
una mica més seriosament, i sense que serveixi 
de precedent, el tòpic de que el temps passa molt 
ràpid es va fent més evident a mesura que sumes 
anys, mires cap enrere i ja pots dir frases que co-
mencen amb un: d’això ja fa deu anys....o d’això ja 
fa vint anys. 
Precisament durant aquests dies he fet el retro-
bament de dos antics companys d’institut, de mo-
ment via Whatsapp. Els quals, fent memòria, feia 
19 anys que no hi parlava. 19 anys! Quantes coses 
han passat, ens han passat i m’han passat durant 
aquest anys! Buf! La veritat és que la tecnologia 
i els mòbils ens ajuden a retrobar vells amics, i si 
aconseguim que aquest retrobament sigui real i 
no virtual millor que millor. Facebook, grups de 
Whatsapp de companys d’estudis, de companys 
de música, de quintes i quintos, etc, que al final 
acabaran en un sopar o trobada, o amb el típic ja 
quedarem. L’estiu ens ho dirà. 

Parlant de quintes i quintos, enguany la del 1977, 
que compleix 40 anys! Com les primeres elec-
cions democràtiques. Fins aquí res d’especial si 
no fos que és la meua quinta. Cada vegada que 
s’enceta una nova dècada sembla que hi ha algu-
na cosa especial: els 10 ja et sents una mica gran, 
els 20, que dir dels 20? on paren?, els 30 ets adult, 
amb responsabilitats, i els 40? la crisi? de veritat? 
o és un tòpic? Penso que el millor, com sempre, 
és recórrer a la música i en aquesta ocasió no pot 
faltar un clàssic: Juan Manuel Serrat. L’any 1984 
publicava amb música i lletra seva la cançó: Fa 
vint anys que tinc vint anys. La cançó comença 
així: Fa vint anys que tinc vint anys, vint anys i en-
cara tinc força, i no tinc l’ànima morta, i em sento 
bullir la sang. Amb aquesta estrofa n’hi ha prou 

poses la cançó sencera encara més. Així que punt 
i a part a aquest tema. 
Com ja va sent una tradició (les tradicions es con-
soliden a base d’anys, que pesadet estic amb el 
tema!) aprofito aquestes valuoses ratlles per re-
passar aquells esdeveniments que més m’han cri-
dat l’atenció del darrer any, no tenen perquè ser 
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les més importants, la veritat és que la selecció és 
totalment subjectiva. L’estiu del 2009, fa exacta-
ment 8 anys, el senyor Fèlix Millet era investigat 
per la fiscalia de Barcelona, es destapava el cas 

-
tal, apropiació indeguda, corrupció, etc. Recordo 
que en aquestes mateixes línies ja hi vaig fer re-
ferència. Hi destacava, per la seva originalitat i 
cara dura, el cobrament del casament de la filla 
de Millet al seu consogre, quan Millet ja l’havia 
pagat amb diners desviats del Palau de la Música. 
Quin crac! I 8 anys després, sí, sí, 8 anys després 
se celebrava el judici aquest passat hivern. Du-
rant aquest temps altres casos de corrupció han 
anat sortint a la llum, i la rapidesa de la justícia ha 
estat proporcional al nombre de corruptes que 
han entrat a la presó i als diners retornats. Per 
tant amb aquest panorama ja em diran si és fàcil 
confiar amb l’anomenat «sistema». Sort que aquí, 
entengui’s Catalunya, sortirem pitant del sistema 
a cop de referèndum. I és que abans de l’estiu 
Puigdemont feia pública la data i la pregunta. Les 
properes setmanes i mesos desvetllaran, suposo, 
tots els interrogants, que n’hi ha bastants. Si més 

no ens espera una tardor interessant i mogudeta. 
Des d’aquí també la meua tradicional salutació 
estival a la nostra estimada família reial. Encara 
recordo l’emocionant discurs del rei per Nadal. 
Però aquest any la salutació és en especial per 
a  la reina Letícia, que va tindre l’encert i el bon 
gust d’anar a un acte dedicat a persones en si-
tuació de vulnerabilitat amb un look valorat amb 
3.500€. Ella que pot, que aprofite. Però, qui ho 
paga tot això? Passem ràpid el tema del doblet 
de títols del Reial Madrid: Lliga i Champions. I la 
«bona voluntat» de Cristiano Ronaldo de pagar el 
que deu a Hisenda. Mira que és bona persona. 
I ja per finalitzar em permetran celebrar un pe-
tit aniversari. Moltes gràcies Tere. I és que amb 

-
ració amb la revista Lo Doverenc. El setembre de 
2007 començava aquesta relació amb un escrit 
titulat: l’Educació de les iaies, del qual no canvia-
ria ni una coma, només afegiria al títol també als 
iaios. Algunes i alguns aquell 2007 encara no ho 
eren. 
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DIVENDRES, 1 DE SETEMBRE

DISSABTE, 2 DE SETEMBRE

CAP DE SETMANA DE BOUS AL CARRER

“Versió Original”, 

. Organitza: Bar La Taverna.

 anunciant l’arribada de les Nostres Festes Majors.
, a càrrec de la 

 a la plaça de l’Església.

, a la terrassa del Bar l’Amagatall.
Organitza: Ajuntament d’Aldover.  

 A la mitja part, 
, organitzat per la Penya Taurina “Lo Pou”. Ens ambientarà la tarda la Xaranga de 

Paüls “Tal Com Sona”.
 pels carrers del poble de la 

 a la pista d’estiu amb el grup X-Versions, i, tot seguit, continuarem la gresca 
amb la música del Dj. Kim Sanz. Organitza: Associació de Joves Sant Jordi d’Aldover.  

 a la terrassa del Bar la Taverna. Qui guanyarà enguany...?
Organitza: Ajuntament d’Aldover.

, i amenit-
zats per la Xaranga “Tal Com Sona” de Paüls. A la mitja part, Gran Bingo, organitzat per 
la Penya Taurina “Lo Pou”.

, pel recinte tradicional dels nostres carrers, de la 

09.00h
09.30h
10.00h
12.00h
15.30h

17.30h

22.00h
00.30h

DIUMENGE, 3 DE SETEMBRE

12.00h
15.30h

17.30h

21.30h

DILLUNS, 4 DE SETEMBRE, DIA DIFERENT

, per a les dones del nostre poble, al Casal Municipal.

(A partir de les cinc de la tarda quedarà tallat el carrer St. Francesc).
Organitza: Bar la Taverna.
Actuació del Duo “Xala2”

(A partir de les nou de la nit quedarà tallat el carrer Barceloneta, des del tram de la carrete-

17.00h

20.00h

00.30h

23.00h

00.00h



DIMARTS, 5 DE SETEMBRE, DIA DEL JOVE

DIMECRES, 6 DE SETEMBRE, DIA DE LA PROCLAMACIÓ

 a la plaça de l’Església.
I, tot seguit, , per a tot el públic, a la plaça de l’Església.

, a la plaça de l’Església, organitzat per 
l’Associació de Joves Sant Jordi d’Aldover. Què ens faran fer aquest any…?

 a la terrassa del Bar l’Amagatall.

Iniciem la nit, sota la llum del foc, i a ritme de tambors, amb -

. Agafem el barret i el mocador, i “a xalar de valent”…! 
(Es recomana no estacionar vehicles durant el recorregut del correfoc als següents carrers:
Av. Catalunya, carrer Venta, Carretera, Major, i plaça de l’Església).

millors temes, de la mà del Dj. Blackjack. Organitza: Associació de Joves Sant Jordi d’Aldover.

, a l’Ajuntament, de totes les Autoritas, Pregoner, Pubilles, Pubilletes, Hereus, i els seus 
respectius acompanyants, per tal d’anar tots junts cap a la pista d’estiu del Casal Municipal. Es reco-
mana deixar lliure de vehicles els carrers: plaça de l’Església, cr. Barceloneta, Carretera, i Av. Catalun-
ya, pels quals es desenvolupa l’esdeveniment.

poble, la majoria dels quals hem tingut ĺhonor de tindre’l com a “Mestre”, i com a director de Teatre 
Infantil i Juvenil.
A continuació,  amenitzada 
per l’Orquestra Platea.
Ball nocturn a càrrec de l’Orquestra Platea. A la mitja part, hi haurà Bingo, organitzat per l’Asso-
ciació de Joves Sant Jordi.

Després de l’orquestra, farem la cloenda de la nit amb la música del nostre Dj Local, Dani Rojas.

11.30h
12.30h
18.00h

19.00h

23.00h

00.30h

18.30h

19.00h

19.30h

00.00h

01.00h
04.30h

DIJOUS, 7 DE SETEMBRE, DIA EN HONOR A LA GENT GRAN

 al Casal Municipal, on podran gaudir d’una estona de les millors 
havaneres a càrrec del grup “Arrels dels Ports”. No oblideu de portar el tiquet que, prèviament, 
haureu adquirit a l’Ajuntament.

, acompanyades per la Xaranga “Tal Com Sona” 
de Paüls. -

, a la plaça de 
l’Església, on la Xaranga “Tal Com Sona” ens sorprendrà amb una cantada de jotes.

, a la pista d’estiu, amenitzat per la nostra cantant local, Lucy Curto i Josep Luís 
Bravo, amb el Duo Xala2.
Continuarem la festa amb el grup de Dj’s Kamton, música actual per als més joves i no tan 
joves.

12.00h
13.00h

17.00h

19.00h

23.00h

03.00h
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DIVENDRES, 8 DE SETEMBRE, DIA EN HONOR A LA NOSTRA PATRONA
L’Associació de Gent Gran d’Aldover posarà a la  als baixos de l’Ajuntament, 

, en honor a la Nostra Patrona.
del nostre poble a càrrec de la Banda de Música del Mas de Barberans.

Les autoritats d’Aldover, juntament amb la Banda de Música del Mas De Barberans, aniran a 
trobar les Pubilles, Pubilletes, i Hereus..., quin goig!

a la plaça de l’Església..., senyores i senyors, animeu-vos a ballar-les!
al Casal Municipal. T’atreveixes…?

 pels carrers tradicionals de la 
nostra vila, i acompanyats per la Banda de Música del Mas de Barberans. 
L’Associació de Gent Gran obsequia a les Pubilles, Pubilletes i Hereus amb el Ram de Flors. 

, amb l’actuació de l’ Orquestra Atalaia, a la pista d’estiu.
Ball de nit amenitzat per l’ Orquestra Atalaia. A la mitja part, l’Associació de Joves Sant 
Jordi del nostre poble ens distraurà una estoneta, organitzant un Bingo, no et quedis sense el 
teu cartró i a jugar!

,  el podreu adquirir a la barra del 
ball, i poseu el vostre enginy per guanyar el ball.
Dj Dani farà el tancament de la nit amb les millors versions.

09.00h

10.00h
11.00h

12.00h
13.00h
16.00h
18.00h

20.00h
00.00h

01.30h

04.30h

DISSABTE, 9 DE SETEMBRE, DIA A LA VORA DEL RIU
 al camp de futbol.

, organitzat per les nostres Pubilles 2017, al camp de futbol, i només caldrà 
portar el morter i intentar lligar-lo! El jurat el compondran les Pubilles de les Festes Majors 2017. 
(L’Ajuntament facilitarà els ingredients).

, a l’ombra de la vegetació, on menjarem una bona paella.
. 

A la mitja part, l’Associació de Joves Sant Jordi organitzarà la 
 Amb què ens sorprendran…?

, i farem disbauxa pels carrers del poble acom-
panyats de la Xaranga “Tal Com Sona” de Paüls. No t’ho pots perdre. Hi haurà premi per a la 

 amb música dels 60, 70, 80, 90 i més! 

11.00h
12.00h

14.00h
17.00h
 

00.00h

01.30h

DIUMENGE, 10 DE SETEMBRE, DIA DEL SOPAR DEL BOU

 posem imaginació i disfrutem, tots junts, del sopar de germanor 
d’aquestes Festes Majors.

a la pista de les escoles. Durant el sopar,  faran entrega del 
 amb la temàtica 

 amenitzat per l’Orquestra Enigma. A la mitja part,  anunciaran la 
guanyadora o el guanyador a l  realitzada durant aquestes Festes Majors. 

Allargarem la nit al ritme de la música de Dj Dani

17.00h
21.30h

22.00h

00.00h
 

04.30h
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AL POT PETIT 
HI HA LA 
BONA CONFITURA

ASSOCIACIÓ DE JOVES D’ALDOVER

ha ajudat a tirar endavant tot el ven-
tall d’activitats que han portat a terme 
l’Associació de Joves d’Aldover. Una es-
purna d’esperança és la que ens va fer 
aixecar de la cadira i ajuntar totes les 
nostres aptituds per poder construir una 
joventut unida però, sobretot, per poder 
treballar per al poble i per a nosaltres. 
El vessant més conegut de les nostres 
activitats són les diferents festes noc-
turnes, però, al darrere de tot això, hi ha 
moltes hores destinades a poder orga-
nitzar la nit per a tots els gustos, i els 
gustos d’aquest poble són molt variats. 
La junta que fa possible que es facin ac-
tivitats al llarg de tot l’any està formada 
pel president, Cristian Mancheño Obiols, 
el secretari, Òscar Costea Balague, el 
tresorer, Josep Barceló Pons. Al darre-
re estan els vocals que donen suport a 
les decisions que es prenen de forma 
conjunta: Ainoa Lleixà Martorell, Maria 
Fontanet Juan, Erik Panella, Víctor Alco-
verro Albesa, Albert Gauxachs Cuervas, 
Gerard Barberà Quesada i Júlia Albesa 
Valls.

Aquesta llista de noms són, gairebé, 
totes les persones que estan al darre-
re. Després, sempre comptem amb tot 

aquell jove que vol participar, de forma 
voluntària, a estar al capdavant de la 
barra o ajudar a organitzar els diferents 

no són l’únic motor, i hem comptat amb 
l’ajuda incondicional de la penya tauri-
na, de l’ajuntament i de l’ associació del 
futbol. I, també, cal posar èmfasi en to-

nostre projecte novell, com són els socis 
que ens han recolzat de forma econò-
mica. Però, tot el que organitzem és per 
a totes les veïnes i veïns d’Aldover, i, 
sense la seva participació, no seria pos-
sible. Així que fem una crida a que les 
doverenques i los doverencs continuen 
participant en tot el que es faci, perquè 

no hi hagi ningú que ho organitzi, sinó 
per la falta de ganes de la gent.

-
re créixer, cada cop més, el nombre de 
participants per poder continuar desen-

-
tes. Som poquets, però ens estem fent 
grans poc a poc. Gràcies, i us esperem.
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Novament ens adrecem a tots els doverencs i 
doverenques per desitjar-los unes bones fes-
tes majors.
Aprofitant aquesta publicació per informar i 
recordar a totes aquelles persones interessa-
des en participar amb els cursos de tabal i gra-
lla que la colla organitza, poden posar-se en 
contacte amb qualsevol dels membres de la 
Junta. Les classes començaran la primera set-
mana del mes d’octubre.
I com no, per convidar-los a participar de la 
XVIa TROBADA GRALLERA I TABALERA D’AL-
DOVER que tindrà lloc el proper dissabte 30 de 
setembre. 
La Colla està orgullosa d’haver pogut organit-
zar 16 trobades gralleres i tabaleres, i amb molt 
d’orgull podem dir que ja complim 20 anys...
Els Tabalers i Grallers Aldowayra d’Aldover 
es varen formar els anys 1997 I 1998, amb 
aquest ordre. Primer van néixer els Tabalers 

Aldowayra (com es deia Aldover antigament) i 
un any després naixien els Grallers Aldowayra; 
cada colla amb un drac diferent en honor al 
drac de Sant Jordi patró d’Aldover (dates en 
les que la colla aprofita per fer la seva trobada 
grallera).
Va haver-hi un any en què es varen unificar 
les dues colles naixent els Tabalers i Grallers 
Aldowayra d’Aldover, i a la samarreta lluïm un 
drac de dos caps, un que toca una gralla i l’al-
tre que toca un tabal.
En quedem  molt pocs... ja que cada any s’apun-
ta menys gent... i això ens impedeix algun cop 
poder complir amb compromisos amb altres 
colles... però aguantem... 
Us esperem a la XVIa TROBADA GRALLERA 
I TABALERA D’ALDOVER el proper 30 de se-
tembre. 

Bones Festes

LA VEU DELS TABALERS I GRALLERS

ALDOWAYRA 



ASSOCIACIÓ 
DE GENT GRAN

L’Associació de Gent Gran desitja a tots 

que desinteressadament dóna suport a 
totes les activitats que realitzem al llarg 
de l’any unes molt bones festes. Sense 
la vostra participació no ens seria possi-
ble seguir endavant. També volem do-
nar les gràcies a l’Ajuntament per facili-
tar-ne la realització.

aquest setembre començarem unes 
classes de Ioga Terapèutic, que consis-
teix en curar i previndre els desajusta-
ments físics que provoquen dolors. La 
professora que les impartirà donarà una 
sessió informativa sobre el funciona-

a tothom abans de començar el curs. A 
més a més, disposarem del servei d’una 
podòloga titulada un cop al mes.
Per acabar, aquí teniu una petita mostra 
del berenar de la festa de la Primavera 

un present al soci més gran del 2017, el 
nostre estimat veí Vicent Gisbert, a qui 
el poeta del poble, Paco Mayor, li va 
dedicar una poesia. Els voluntaris de la 
Caixa van assistir per oferir un ordina-
dor a l’Associació.

Moltes gràcies, molta salut i molt bo-
nes festes.
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Primer que res, desitjar-vos bones fes-
tes a tothom.
Des de fa anys que ACTIESPORT ve 
organitzant cursos de Zumba a Aldo-
ver... per una cosa o altra circumstàn-
cia, no hi havia pogut participar... però 
enguany Sí.
Si t’agrada ballar i moure’t, recomano 
aquesta activitat... és una passada.
Ens varen demanar a les companyes 
de zumba, i a la professora de la clas-
se, si volíem incloure un reportatge 
al DOVERENC.... Clar que sí..., val la 
pena donar a conèixer l’activitat, on 
fas exercici i et mous al ritme de la 
música del moment com la bicicleta, 
despacito, hulahop, el tembleque .... 
i no tant del moment com Eva Maria 
se fue, el negro, Grease, mentirosa, la 
macarena, ....
Tenim la sort de comptar amb la 
Karla Haket que ens ha transmès la 

seva energia i entusiasme en cada 
classe... Tant és així, que algunes de 
les companyes ens hem animat a par-
ticipar a actes on la pràctica de la zum-

MASTERCLASS. Als mesos de desem-
bre i juny (aquest últim en un acte per 

Leucèmia infantil) a Sant Carles de la 
Ràpita, al mes d’abril en una exhibició 
també a Sant Carles de la Ràpita i, per 
festes de Sant Jordi, també es va fer 
una classe dirigida a tots els interes-

el nostre propi carnaval de zumba.

es torni a organitzar la mateixa activi-
tat, i comptar amb la mateixa monito-
ra... i les mateixes companyes....

Bones Festes

COLLA DE ZUMBA 
D’ALDOVER
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GRUP DE JOTES
D’ALDOVER

El títol impressiona... perquè fa molts anys 
ens presentaven així als pobles on anàvem a 
ballar jotes un grup de noies i nois d’Aldover... 
I, la veritat és... que se’ns donava molt bé.

Poc a poc, el grup va anar minvant... però la 
majoria recordem aquelles rondalles, punxo-
nets, jota de Paüls, d’Ulldecona, el bolero.... 
els peus recorden el passos a seguir.. ens falta 
recordar “com ho fèiem” i posar-nos d’acord 
amb el que ballem... perquè eren molts pas-
sos.

Mercès al berenar que organitza la Delegació 
de la Lliga contra el Càncer d’Aldover, a la xa-
ranga Tal com Sona que amenitza l’acte, i la 
cantant de rondalles de les Terres de l’Ebre 
que els acompanya a l’acte, Silvia Ampolla.... 
ens hem animat a recordar aquelles jotes de 
rondalla que ballàvem.

Com a acte, cadascuna hi anàvem “per 
lliure”, recordant quins passos fèiem..., 
“per què no tornar a quedar”?, “per què 
no coordinar-nos”?, “per què no ensenyar 
a altra gent”?... Ho hem de transmetre!... 
Que si no recordem..., perquè s’ha perdut 
la JOTA D’ALDOVER, que ja hi havia, fer la 
nostra i continuar-la perquè no es torni a 
perdre... 

Us convidem a participar, abans de festes, 
en alguns dels assaig-classe que volem 
dur a terme aquest gran GRUP DE JOTES 
D’ALDOVER... bé sigui per practicar com 
per aprendre... i demanar-vos que balleu 
amb nosaltres en aquest acte que organit-
za la Delegació de la Lliga contra el Càncer 
d’Aldover.

Bones Festes
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Un any més tenim l’honor de po-
der escriure a la nostra revista 
“Lo Doverenc”, cosa que significa 
que seguim gaudint de l’esport i 
defensant una camiseta que per 
a nosaltres és l’orgull del nostre 
poble. Partint d‘aquesta base, 
això no seria possible sense l’aju-
da dels nostres patrocinadors i 
el suport de l’Ajuntament d’Al-
dover. També volem donar les 
gràcies a cadascun/a de les per-
sones que ens heu vingut a veure 
i que ens heu animat fins a l’últim 
segon de cada partit.
La temporada passada a la “Lliga 
de Futbol Sala Baix Ebre” la vam 
finalitzar amb una posició menys 
de l’esperada:
5a posició (22 punts) amb 14 par-
tits jugats; 7 victòries, 1 empat i 6 
derrotes.

Amb 82 gols vam ser l’equip 
màxim golejador de la Lliga, 22 
dels quals els va marcar Josep 
Maria Gauxachs, sent el màxim 
golejador de l’equip.

Amb aquest escrit comuniquem 
a cadascun de vosaltres que la 
temporada vinent seguirem llui-
tant per intentar aconseguir mi-
llors resultats i puguem seguir 
transmetent l’esperit de l’esport 
als joves del nostre poble, convi-
dant a participar i practicar l’es-
port a Aldover amb tots nosal-
tres.

Fracassarem quan ho deixarem 
d’intentar, perquè si els dove-
rencs/es no defensem el nostre 
poble, ningú ho farà per nosal-
tres.

U
.D

. A
LD

O
V

ER
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CONFRARIA DEL SANT CRIST 
DE LA PAU I CONFRARIA DE 
LA DOLOROSA

Enguany, les nostres confraries han commemorat 
el 20è aniversari de la seva fundació. Per primera 
vegada al nostre poble, el Sant Enterrament de 
la Setmana Santa de 1998 fou acompanyat per la 
Confraria de la Dolorosa i la Confraria del Sant Crist 
de la Pau, tot això gràcies a la impulsora la Sra. Jose-

-
verenques i doverencs, que van fer realitat aquest 
projecte. Per aquest motiu, el passat 8 d’abril dia en 
què va tenir lloc la presentació de la Setmana Santa 
d’Aldover, ens va acompanyar la Coral Gent Gran 
Sant Martí de Xerta, que amb la seva participació 
de forma desinteressada i amb les seves composi-
cions musicals, van fer que l’acte fossa més emotiu 
i solemne. També foren convidats a l’acte, tots/es 
els/les pregoners/res i confrares d’honor que han 
participat al llarg d’aquests 20 anys.

Luis Arin Roig, rector de la parròquia de la Mare 
de Déu dels Dolors de Tortosa i Vicari General i 
Moderador de la Cúria del Bisbat de la diòcesi de 
Tortosa. Va ser tot un honor per nosaltres poder 
comptar amb la seva presència.

Els confrares d’honor que enguany han repre-
sentat a les confraries són: Cristina Portolés 
Albe i Víctor Amador Porres, dos joves del po-
ble que tot i no formar part del grup de tabalers 
d’Aldover, sempre han estat disposats a partici-
par com a tal en la processó del Sant Enterra-
ment, celebració per a la qual no sempre ens 
ha estat fàcil comptar amb un bon nombre de 
tabalers. Per aquest fet, les nostres confraries 
han volgut agrair-los en aquests 20 anys de la 
seva fundació, la disposició que sempre han 
tingut envers nosaltres.

també a totes i a tots els que d’alguna manera 

amb les nostres confraries, per fer que la Set-
mana Santa d’Aldover tingui l’esplendor que 
mereix.

Bones festes majors!! 
Alba Porres Sauro
(Confraria del Sant Crist de la Pau i Confraria de 
la Dolorosa).
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Estels de colors
espurnegen en els ulls que us miren.
Us veig somriure per primer cop i
el  vostre cos petit i tendre
ens va omplint de llums i melodie.

Sento créixer l’esperança
entre els teus dits de joguina,
que ja s’agafen amb força
als batecs d’un món que vibra.

La cançó del teus sospirs

en un espai immensament gran
que tot just t’ha dit “bon dia”.

M’apropo i fas olor de pluja,
de mar en calma, de nit amb lluna plena

Podria perdre’m en la profunditat
dels teus ulls misteriosos,
verges d’imatges i judicis,
però ja tan plens de vida.

Fins tocar breument
el fons del teu cor net
que ja sap de sensacions
i on encara no hi ha l’empremta
de cap pàgina escrita.

Dolça ànima de petons de seda,
amb aquest primer somriure
sembles obrir amb energia 
les portes d’un nou camí.

M’agradaria acaronar 
poc a poc tots els teus somnis

Martí Pons Targa      29-06-2016     

Pares

Martí Pons Poveda i 

Noemí Targa Curto

Pol Pegueroles Viña     06-01-2017

Pares

Pau Ignasi Pegueroles Cortiella  i  

Sandra Viña Ventura

Alan Ferré Gisbert    08-02-2017    

Pares

Jaume Ferré Espuny i 

Irene Gisbert Pons

Ivet Pons Pepió    20-02-2017    

Pares

Sergio Pons Franquet i

Loida Pepió Navas

Mariona Saló Pla     21-05-2017

Pares

Jordi Saló Abad i 

Mercè Pla Mayor

  

Pares

Diego Martínez Segura i 

Sandra Vicente Royo
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De cap de les maneres ens podem oblidar dels xiquets i xiquetes que han vingut al món.
Llavors vàrem decidir que aquest any 2017 celebraríem la seva arribada, del mes de ge-

celebració.

 

PARES &
SANT JORDI
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NOCES 
D’OR

Des de fa uns quants anys,  el dia 
del  nostre Patró Sant Jordi.

A l’Ajuntament d’Aldover no vo-
lem  caure en l’oblit d’una data 
tant important  i  significativa com 
és la de celebrar les noces  d’Or 
dels matrimonis que viuen al nos-
tre poble, un acte molt emotiu que  
comença amb la celebració d’una 
missa.

A continuació, gaudeixen d’un di-
nar al seu  honor, cosa que fan 
tots plegats en un entorn ple de 
records, alegries i germanor.

És la nostra voluntat poder conti-
nuar per molt de temps, d’aques-

-
sions.

Moltes felicitats a tots plegats, i 
moltes gràcies per acceptar la nos-
tra invitació.
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PERQUÈ CAP INFANT O ADOLESCENT...
L’educació en el lleure és un dret fonamental 
recollit a la Declaració de Ginebra de 1924 en 
els Drets de l’Infant, on els organismes públics 
tenen l’obligació ètica i moral de promoure 
i protegir perquè cap infant o adolescent es 
quedi sense rebre aquest dret. “L’infant gaudirà 
plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran 

l’educació; la societat i les autoritats públiques 
s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest 
dret” (Parlament de Catalunya, 2009: 17).
Des de l’Ajuntament d’Aldover s’ha estat donant 
resposta durant les vacances d’estiu de manera 
ininterrompuda perquè els infants i els adoles-
cents del municipi puguin gaudir d’aquest dret, i 
així les famílies tinguin l’opció de decidir d’utilit-
zar aquest servei públic, segons les necessitats 
del moment.
Enguany l’entitat promotora i organitzadora no 
recau exclusivament a l’ajuntament. S’ha cregut 
convenient que de l’organització s’encarregui 
l’entitat ActiEsport Management SL, pel seu ba-
gatge professional en la direcció de les activitats 
educatives en el lleure a les nostres contrades 
de les Terres de l’Ebre. Així, l’equip educatiu 
que forma les Activitats d’Estiu d’Aldover 2017 
depèn de l’empresa esmentada, però mante-
nint la mateixa manera de treballar de la que 
aquests darrers anys s’ha caracteritzat.
Les Activitats d’Estiu d’Aldover 2017 formen un 

adolescents, edats compreses entre els 9 anys 
-

portiu. Totes dues activitats es desenvolupen a 
l’Escola Sant Jordi i a la Pista d’Estiu del municipi 

d’agost. El director de les activitats és en Juanjo.
El Casal d’Estiu està format per dos dirigents: 
Juanjo (com a responsable de l’activitat) i 

Judith (com a monitora de pràctiques). L’horari 

divendres. Enguany el centre d’interès en què es 
treballarà durant el Casal és sobre El món mà-
gic del circ. Així, al nostre municipi ens visitarà 
durant aquest estiu un circ molt especial i els 
infants passaran unes aventures amb els per-
sonatges del circ, coneixeran a la Pippi i a Totó, 
dos infants que viuen al circ i que ens visitaran 
sovint al Casal.
El Campus Esportiu està format per dos diri-
gents: Guillermo (com a responsable de l’activi-
tat) i Xavi (com a monitor de lleure). L’horari és 

divendres. Realitzen diverses activitats esporti-

educatiu en l’àmbit del lleure.
Les activitats comunes dels dos grups són: per 

de setmana a Arnes; i per l’altra, l’últim dia de les 
activitats d’estiu es realitza una sortida a la plat-
ja, com a acomiadament.

-

professionalitat, participant en l’educació de les 

vist créixer al costat nostre. També al consistori 
per la seva sensibilitat d’oferir aquest servei du-
rant l’estiu, tal com diu el títol d’aquest article 
“Perquè cap infant o adolescent...” es quedi sen-
se gaudir d’unes activitats d’estiu. També a les 
treballadores i als treballadors de l’ajuntament 
que d’alguna manera directa o indirecta han par-

entitats i persones que han obert les seves por-
tes per ensenyar-nos la seva professió o treball.

REFERÈNCIES
Parlament de Catalunya (2009). Els drets dels infants. 
Barcelona: Àrea de Serveis Educatius.

CASAL
D’ESTIU
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-

La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de 
Tarragona i Terres de l’Ebre promou la creació 
de Grups d’Ajuda Mútua (GAM), en el seu inici 
per a dones amb càncer de mama. En l’actua-
litat s’hi han afegit malalts d’altres patologies i 

ostomies.
Els GAM de la Lliga es troben distribuïts per tota 
la demarcació per tal de poder arribar a fer-los 
accessibles als malalts oncològics de tot el terri-
tori de la demarcació de Tarragona.
Participar en els GAM és positiu per a les dones 
amb càncer de mama que volen expressar com 
se senten després del diagnòstic de la malaltia, 
conèixer altres dones que estan en la seva situa-
ció i compartir els problemes físics i psicològics 
per poder saber com es poden afrontar. De la 
mateixa manera, es posen en comú els neguits, 
les pors i es comparteixen els problemes amb 
malalts oncològics d’altres patologies, a més de 
la mamària.
Amb els GAM es pot aconseguir reduir els senti-
ments de solitud que poden aparèixer durant el 

procés del tractament mèdic en les dones amb 
càncer de mama i en malalts oncològics d’altres 
patologies i aprendre com encarar millor la seva 
malaltia en les seves diferents fases.
A més, els GAM aporten informació i, cada ve-
gada que es reuneixen, es parla de termes ele-
gits pels seus integrants. Cada cop es tracta un 
tema diferent, sempre dirigit per un professio-
nal en el camp de la medicina, psicologia, infer-
meria, dietètica etc., el qual ofereix el seu suport 
i coneixement tècnic.
Les persones encarregades de liderar aquests 
grups són dones afectades de càncer de mama 
o malalts oncològics que realitzen aquesta 
tasca voluntàriament, sempre després d’haver 

-
sos de formació que imparteix la Lliga Contra el 
Càncer de les Comarques de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre.

-

-

LLIGA CONTRA
EL CÀNCER
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Des del passat mes de gener el Cen-
tre de Lectura d’Aldover ha tornat 
a obrir les seves portes per a oferir 
el servei bibliotecari als doverencs i 
doverenques amb un total de 1.603 
llibres que trobaran directament 
al seu abast. Actualment el centre 
consta amb un fons propi enregis-
trat d’aproximadament 423 llibres 
entre els quals s’hi troben majori-

-
-

mana a setmana ja que els donatius 
que arriben de diferents llocs al Cen-
tre de Lectura són constants. Encara 
que una gran part d’aquests llibres 

-
pre hi trobarem grans tresors entre 

cal destacar que el bon servei de bi-

somni d’una petita biblioteca al po-
ble d‘Aldover sigue veritat. La Biblio-
teca de Tortosa dóna suport amb 
1.180 llibres aproximadament de di-

i 320 són audiovisuals per a infants 
i adults. Aquests es van canviant i 

necessitats dels lectors d‘Aldover. 
Sense les prestacions de Tortosa les 
prestatgeries de la secció infantil es-

les de la secció de llibres de coneixe-

que esperen a ser fullejats a Aldover 

hi haurà la possibilitat de fer ús del 
servei interbibliotecari directament 
des del Centre de Lectura. Gràcies 

-
verenques tenen tots els llibres de 
totes les biblioteques públiques de 

-
nes excepcions de llibres que no són 
prestables.
Degut a que el centre queda a les 

usuari ha trepitjat el Centre de Lec-
tura. I entre observacions i debats de 
si el Centre de Lectura estava massa 

agradable passeig de 5 minuts des 

de totes les espectatives i primeres 

convertit ja per a nombrosos dove-
-

-
ra o de l’autoformació. A dia d’avui ja 

-

del Centre de Lectura no bategaria. 

un espai d’aprenentatge i d’autofor-

-
ponible per a tothom independent-

en una biblioteca clàssica tal i com 
-

lenciosos dedicats bàsicament a la 
lectura i a la seva organització. Avui 
trobarem majoritariament que les 
biblioteques s’han convertit en es-

formatives i culturals que van des 
dels clàssics com ara els clubs de 

-
ns que podrien ser tallers d’informà-

UN PETIT

CENTRE DE LECTURA

AMB GRANS

POSSIBILITATS

ISABEL C. MARRUGAT
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mencionar-ne alguns. I és que no hi 
ha una norma que reguli el tipus de 
formació que està permesa en una 
biblioteca. Es tracta en cada espai 
d’apreciar els propis recursos i saber 

compte els interessos dels usuaris. 
Al Centre de Lectura d’Aldover s’ofe-
reix actualment com a servei addi-
cional un taller d’informàtica d’una 
hora setmanal dedicat a la gent gran 
o a la gent que no ha tingut oportu-
nitat d’aprendre a fer funcionar les 
tecnologies actuals. Aquí es dóna 
suport als qui vulguin aprendre a de-
fensar-se en el món digital, amb el 
qual cada vegada més lligats estem. 
També s’ofereix, un cop a la setma-
na, un curs d’alemany desde zero el 
qual ha resultat ser de major interès 
per als adolecents. Durant aquest 
mig any s’han realitzat, a més a més, 
diverses activitats com ara conta-
contes, la celebració de Carnestoltes 
amb enlairament de globus, tallers 
de manualitats Upcycling, visites 
escolars, etc. Totes les activitats i 
notícies es poden consultar a la pà-
gina de facebook: Centre de Lectura 
i Interpretació d’Aldover i també es 

centre: www.centrelecturaaldover.
com en la que encara hi estem tre-
ballant. 
Per a fomentar més la lectura entre 
els joves i menuts s’ha iniciat un con-
curs amb suport de l’Ajuntament 
d’Aldover sota el nom “Passaport de 
Biblioteca” en el qual hi poden par-
ticipar xiquets i joves de 6 a 17 anys. 
Consisteix en fer un seguiment des 
del Centre de Lectura dels llibres lle-

gits pels nens i nenes durant tot un 
any. Per Sant Jordi del 2018 els tres 
nens i nenes més llegidors de cada 
categoria per edat seran premiats 
amb un regal. Però per què cal fo-
mentar la lectura?
A part de que està comprovat que 
com més llegeixen els nens i nenes 
més bones notes treuen, també és 
important per al desenvolupament 
personal de tots i cadascú de nosal-
tres, siguem grans o petits, estiguem 
estudiant o no. La literatura és l’art 
d’expressar-se escrivint, igual que 
un quadre per a un pintor, una escul-
tura per a un escultor o una cançó 
per a un músic. Els llibres es poden 
aprendre a saborejar i formen part 
de la nostra cultura, que cal cuidar. 
Es pot llegir pel pur entreteniment 
o per adquirir nous coneixements, 
però sigui quin sigui el nostre propò-
sit, llegir un llibre ens obre la ment i 
ens obre espai per a idees noves. 
Els llibres són escrits per persones i 
en llegir aquests llibres fa que inter-
canviem coneixements i experièn-
cies d’arreu del món, d’on nosaltres 
vulguem i del tipus que més ens 
interessi, fa que veiem les coses des 
d’altres punts de vista i aprenguem 
coses noves. Com va escriure Carlos 
Ruiz Zafón en La Sombra del Viento:
“Cada libro, cada tomo que ves, tiene 
alma. El alma de quien lo escribió, y 
el alma de quienes lo leyeron y vivie-
ron y soñaron con él. Cada vez que 
un libro cambia de manos, cada vez 
que alguien desliza la mirada por sus 
páginas, su espíritu crece y se hace 
fuerte”. 
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EL CANAL DE LA DRETA 
I LA ZONA D’ALDOVER 
DE LA COMUNITAT
DE REGANTS

Continuant amb l’escrit sobre la na-
vegació i el seu fracàs, continuarem 
dient-vos que, un cop abandonada 
la navegació, la Real Compañía veu 

-
lua en 30.000 ha la superfície rega-
ble al Delta.

Prèviament, amb el Canal Marítim ja 
pràcticament acabat i el d’Alimen-

-
posta, la construcció entre el 1855 i 
el 1858 del Canal de les Salines dóna 
peu a que, l’any següent, la Compa-
ñía demani al govern l’autorització 
per atendre el reg de les terres limí-
trofes. 

En els primers anys la Real Com-
pañía impulsarà la xarxa principal 
de reg, cedint sovint la iniciativa als 
propietaris, els quals construeixen 
les sèquies del Rampaire, Panissos, 
Agulles o Bequesines. Un cop aca-
bades aquestes obres, la Compañía 
les adquireix a canvi del subministre 
gratuït del reg o de la cessió del cà-
non dels terrenys que regava l’obra 

la mateixa. A la dècada dels 80 del 
s. XIX la Compañía va projectar un 

al Canal Principal, des del pont de 

Buda. La suma invertida en aquestes 
i altres obres anteriors de reg és de 
23 milions de reals. 

Tot avançava a la vegada, camins, 
ponts, reg, desaigües i en molta ra-
pidesa donat que el creixement de 
la quantitat de jornals que es volien 
cultivar va passar de 7.537 jornals al 
1.861, any en què se subscriuen les 
primeres “pólizas de riego” a 19.224 
jornals al 1.871. En només 10 anys 
quasi es va triplicar el volum de terra 
disposada a ser treballada. 

Així doncs, per fer arribar l’aigua a 

evacuar després, calen moltes sè-
quies i desaigües; i per arribar als 
camps, calen molts camins i ponts.
A mesura que s’anava eixamplant la 
superfície de cultiu, la xarxa hidràuli-
ca secundària i terciària havia d’arri-
bar a les noves zones arrosseres. Les 

-
manents de la Real Compañía van 
obligar els mateixos regants a assu-
mir-ne en molts casos la construc-

ció. El 1861, la Compañía comença a 
construir la sèquia de les Becassines, 
acabada pel Sindicat de Regs del 
Delta dret de l’Ebre, igual que la sè-
quia de Rampaire. El Sindicat també 
construeix els desguassos de l’Ala i 
Fortalesa a partir del 1872, o els tres 
desguassos a la zona nord de l’En-
canyissada a partir del 1909.

De la mateixa manera, els propieta-
ris executen directament en algu-
nes partides obres de reg i desaigüe; 
el Sindicat determina que després 
de fetes i reconegudes, havien de 
formar part dels béns comuns i re-
integrar-se els costos als seus pro-
motors. Al mateix temps el Sindicat, 

unes normes que regulen les obres 
particulars (eliminar les parades que 
hi ha fetes, dimensions dels ponts, 
manteniment, etc.).

La majoria d’obres les executen els 
Sindicats i les Zones, obres que es 
feien per contracte i més sovint a jor-
nal amb peons contractats, és a dir, 
pagesos jornalers que a l’hivern tre-
ballaven a la ribera complementant 
els ingressos del treball de l’estiu a 

obres sempre ha anat a càrrec dels 
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regants, bé mitjançant un increment 
en el cànon a pagar a la Real Com-
pañía en concepte de dret d’aigua, 
quan aquesta era qui les construïa, 
bé amb derrames al sindicat o, més 
modernament, a la Comunitat Gene-
ral (com la reforma de la sèquia de 
l’Esquerra el 1929).

Fet i fet, qui han estès pel Delta 

d’aigua que fertilitza tota la plana 
han estat els mateixos regants.

-
tensió del reg a la dreta de l’Ebre 
impulsen la Real Compañía a asso-
ciar-se amb el Sindicato Agrícola del 
Ebro, per tal d’executar la construc-

ció del Canal de l’Esquerra de l’Ebre a 
partir del 1907.

Al llarg del s. XX, l’activitat i el pes de 
la Real Compañía al Delta s’apaga a 
poc a poc. A la segona meitat del s. 
XX serà l’Estat, a través del Ministeri 
d’Agricultura i de la CHE, qui realitza 
les obres principals de reg.

Així, la Real Compañía, concebuda 
ambiciosament com una gran em-
presa per executar i explotar una 
gran infraestructura de comunicació, 
no es va adaptar al paper secundari 
d’empresa de regs, ni es va integrar 
en el teixit local, extingint-se el 1960 

 va ser un projecte que va 
començar a l’any 2.000, amb un inesperat èxit per la 
peculiar posada en escena.
Els primers components vàrem ser:
Paco Prieto, en aquells temps guitarrista de “DRA-
GON RAPIDE”, Xiri, bateria i percussionista de diver-
sos grups i orquestres, i jo, Emili Sastre, en aquella 
època cantant de SABA NOVA.
Per diferents motius personals i professionals vam 
deixar-ho córrer. Ara hem tornat a sortir amb noves 
idees i més experiència.
Tenim cançons pròpies, amb lletres sarcàstiques i di-
vertides. Intentem treure rialles a la gent, procurem 
que passin una estona divertida i s’oblidin dels pro-
blemes quotidians.

Entre les versions destaquen:
-  Camino de la cama (SINIESTRO TOTAL).
-  Mi rumba tarumba (SEGURITAT SOCIAL).
-  Mi gran noche (RAPHAEL).
-  Es una lata el trabajar (LUIS AGUILÉ).
-  Caperucita Feroz (LA ORQUESTRA 
   MONDRAGÓN).
-  Espaldas Mojadas (TAM TAM GO).
-  Escuela de calor (RADIO FUTURA).
-  Bailando (ALASKA Y DINARAMA).
-  Don Diablo (MIGUEL BOSÉ).
Entre d’altres.

Ara tenim un so més elèctric, la primera formació era 
més acústica.

LA MOTO DEL
MONAGUILLO

MARK NEELEMANN BAIX  / FERRAN JOVANÍ GUITARRA  / EMILI SASTRE, VEU I   PERCUSSIÓ  /  XIRI BATERIA  I  VEÍ D’ALDOVER

Cierre Casablanca
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Així va ocórrer, dins la fugidesa breu d’un 
-

vis minsos de l’Ebre, i gaudint de l’amabilitat 
d’una tarda de festa major. L’orquestra es-
tava formada per un clarinet al qual Marc, 
de casa Melos, quasi feia parlar. Uns plate-
rets cridaners i un tamboret de sonoritat 
clara i precisa, fugint de l’estrèpit. Els dos 
intèrprets eren molt joves, més que el Marc, 
però sense tant de talent com ell. Tots tres, 
ben compenetrats, s’atrevien a tocar mú-
sica de Cole Porter i els balladors, que ha-

 
Astaire i la Ginger Rogers, on aquell duet de 
fàbula ballava com mai a la vida ningú ho 
havia fet, una peça anomenada “ Begin the 
Beguine”, del famós Cole Porter. Els balla-
dors els imitaven, però es veia de lluny que, 
per aquelles notes divines, eren negats.
El Marc, el noi del clarinet, sí que tenia un ta-
lent desbordant. Era bo, el punyeter. Tenia 
la gràcia de l’Artie Shaw, la força dels seus 

d’aquella pàgina musical extraordinària. 

que, gràcies al cinema,  tot el món va poder 
veure i aplaudir.
I vet ací, com de sobte, va aparèixer a la pis-
ta de ciment un noi guapo, ben vestit, amb 
aires de ciutat. Donant una discreta volta 

una jove asseguda a una cadira i a l’om-

bra d’un xop immens. Era guapa i elegant, 
de somriure fàcil i ulls plens de vida, i d’una 
alegria innata. Tots dos es van mirar. Ella 
una mica avergonyida, però quan el foras-
ter la va convidar a ser la seva parella, per 
moure’s per la pista pròpia dels anys qua-
ranta, no ho va dubtar. De nou, el Marc de 
casa Melos es va convertir en Artie Shaw i 
els nous ballarins amb Fred Astaire i Ginger 
Rogers. Per uns instants, el món va semblar 
que es paralitzava. La pista es va buidar per-
què els amants de Cole Porter es mereixien 
gaudir-la en solitari. 
Sembla una cosa estranya  pensar que, en 
ballar una peça de música increïble, dues 
persones, que s’acabaven de conèixer, es 
pogueren enamorar. Va ser com una mena 
de miracle. Un desvari, el sobtat naixement 
de la passió.
-Ens hem de tornar a veure-, li va dir el fo-
raster a cau d’orella a l’Anna. I no hem de 
tardar massa temps. Espera’m. No tardaré 
a tornar.
Ella li va dir que sí sense paraules i de nou es 
va asseure a la cadira de bova. L’esperaria. I  
ho va fer  la resta de l’estiu i durant el temps 
de tardor i de fred. Ni tan sols van saber 
com es deien.
Ella el va esperar, sí. Però el desconegut no 
va aparèixer de nou per la pista de ciment, 
ni per cap carrer del poble. El núvol de la 

UN INSTANT
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Disculpeu la llibertat de dirigir-me a tots vosaltres, a tots 
vatros.
Abans que res, agrair-vos la bondat per acollir-me com un 
més, a mi que sóc i vinc de “Can Fanga”, que sóc un “pixa 
pins” o un “què maco”, perquè és així com ens diuen de 
malnom als de Barcelona, una ciutat cap i casal del nostre 
país, una ciutat que acull a tothom, una ciutat capdavan-
tera i locomotora que tira i tira del país, és una ciutat no 
massa gran, no massa metròpoli, una ciutat “amanoseta” 
que, per la gent de fora, és com un immens monstre que 
et pot engolir i, de fet, ho fa, però, a canvi, et dóna tota la 
seva calidesa de ciutat mediterrània. 
És la ciutat de Gaudí; de Puig i Cadafalch; de Miró; de Su-
birats, de Domènec i Muntaner de Tàpies, la ciutat de la 
Pedrera; la Casa Batlló; la Golferichs; del Parc Güell, però 
també és la ciutat dura, cara, i que pesa, sorollosa, en la 
que costa respirar, en la que veure les estrelles és difícil, 
plena de gent de tot arreu i darrerament massa plena de 
forasters i, com diria la meva mare, “gente de aguas para 
allá”, què grans són les mares!!!
És la ciutat de les Rambles; del Passeig de Gràcia; del Camp 
Nou, de La Sagrada Família; del Maremàgnum; del Fòrum; 
la ciutat dels taxis més bonics del món, sí que ho són, sens 

dubte, negres i grocs un símbol de Barcelona; però ho és, 
també, de les desigualtats; dels lloguers prohibitius; la que 
no dóna treva; en la que no te pots dormir; en la que la 
crisi ha picat molt fort, tan fort que foragita als seus ciu-
tadans; però jo tinc la sort de viure, respirar, estimar i ser 
feliç a Aldover. Gràcies, gràcies de tot cor, per acollir-me, i 
desitjar-vos unes bones Festes Patronals i per damunt de 
tot, “salut i peles”.

UN DOVERENC MÉS

Lo mejor que hizo Dios,
fue formar a la mujer,
luego inventar el amor,
para poderlas querer.

Creo que Adán hizo bién,
cediendo la tentación,
por un rato de placer,
perdió siglos de abstención.

Yo, hubiera hecho lo mismo,
creo que no puede ser,
vivir siglos y más siglos,
sin tocar una mujer.

¿De qué te sirve tener,
una vida muy ufana,
si no puedes ni comer,
un bocado de manzana?

Debe ser una tortura,
vivir una eternidad,
con una mujer desnuda,
y no poderla catar.

Puede uno prescindir,
de deportes, de placeres,
pero no puedes vivir,
sin estar con las mujeres.

No comprendo como hay hombres,
debajo de las estrellas,
igual ahora que entonces,
que puedan vivir sin ellas.

Yo, que a todas las adoro,
que todas las veo bellas,
y enseguida me enamoro,
de viudas y de doncellas.

Muy dura puso la prueba,
Dios, a nuestro padre Adán,
siglos y siglos con Eva,
y no poderla tocar.

Si a cambio de un paraíso,
manzana no he de comer,

pero con una mujer.

RACÓ 
POÈTIC
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PUBLICITAT

ANUNCIANTS DE LA REVISTA.
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