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SALUTACIÓ
Quan, fa uns dies, la Sra. Alcaldessa em va convidar a fer el Pregó de les Festes de 2018, la meva
primera reacció instintiva va ser rebutjar la proposta.
Primer per, podríem dir, inèrcia: en altres ocasions també m'havien ofert diversos "papers" en
actes diversos i mai havia acceptat.
Després, per, diguem-li, prudència: sempre havia
fet el pregó una figura administrativa, o política,
o pública de més o menys importància.
Finalment, però, més important, per un fons
psicològic propi gairebé antisocial: mai han estat del meu gust les manifestacions de protagonisme públic ni el sentiment forçat d’”haver de”
pertànyer a un col·lectiu. Per exemple, mai m’he
identificat del tot amb això que en diuen “la classe mèdica”; quan em pregunten, tinc tendència
a respondre abans que treball de metge a que
sóc metge. La meva essència, el meu fons, continua propi.
Malgrat tot això i, com sol dir-se, sense que serveixi de precedent, vaig acceptar la proposta que
em va fer.
De les raons exposades per la Sra. Alcaldessa
dues van influir en això.
La primera va ser emotiva: jo era una persona
estimada per tot el poble. A part de l’exageració evident -no dubto que, després de vint anys
a Aldover, hi hagi un petit percentatge “que em
vulgui”, però també és altament probable que hi
hagi un altre petit percentatge “que no em pugui
veure”; i això sí, una gran majoria que m’accepti.
Després de tant temps de tracte es barregen les
relacions professionals (aquestes que provoquen
que l’opinió d’una persona respecte al seu metge
es basi en “segons com ha anat la festa...”) amb
les relacions personals (aquestes altres que fan
dir alguna cosa així com “doncs quan el coneixes
no és tan estrany com semblava...”).
La segona raó que em va donar va ser, probablement, la definitiva: fer-ho abans que em jubili. En
efecte, em queden, com a molt, un parell d’anys
per a jubilar-me i pot ser aquesta una de les últimes oportunitats per dirigir-me al poble.
I vaig acceptar, a fer el Pregó i a redactar l’escrit
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que esteu llegint.
Tradicionalment la presentació del Pregó de Festes s’ha fet seguint el mateix esquema: es comença per agrair el nomenament com a pregoner, en general, i al Consistori, en particular, per
l’elecció i es posa de manifest l’honor que constitueix aquest fet, etc, etc. I s’acaba desitjant a
la població unes molt bones festes de l’any que
correspongui.
La part inicial de la presentació, amb l’honor
otorgat, l’agraïment a expressar i demés ja ha
quedat implícit, crec, en lo fins ara escrit.
El final de la presentació, el desig que siguin unes
molt bones festes, és una obvietat, una reiteració: clar, que tots desitgem això, ni falta dir-ho.
Però com a fórmula per acabar aquesta presentació, per repetida i evident, permeteu-me,
per una vegada, canviar-la, i fer-la diferent. Per
exemple, així:
Aquestes festes tornaré a estar com a metge en
els bous d’Aldover, com des de fa vint anys, i, per
tant, em veig autoritzat a dir-vos:
Xaleu el que pugueu, però, per favor, NO em doneu feina, per vatros (la pell, a la fi, és la vostra) i
per mi, que començo a ser vellet.
Salut i Festa !!!
I, per descomptat, gràcies per l’oportunitat
d’aquest escrit.

JOAN VIDAL
Metge d'Aldover
durant vint anys
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LA PACIÈNCIA
Ser pacient és donar temps a altre, saber que altre té el seu ritme i necessita el seu temps per
desenvolupar-se. Ser pacient és diferent del propi temps i que, en la vida social, no anem sincronitzats com artefactes. És comprendre el caràcter finit de la vida humana.
La paciència viva és la persona sencera, que està
en tensió entre el que voldria tenir i el que té;
entre el que hauria de fer i el que és capaç de fer;
entre el que desitjaria ser i el que realment és.
La paciència ens ajuda a afrontar l’adversitat i
les desil·lusions que causen tristesa. És, en certa
manera, la disponibilitat per afrontar els sofriments, les desil·lusions i els inevitables fracassos
de la vida.
Santa Teresa de Jesús diu: “La paciència todo lo
alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta.
SOLO DIOS BASTA“.

PASCUAL
CENTELLES I LLOP
Mossèn d'Aldover
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MARIA TERESA
FORÉS HERNÁNDEZ
Alcaldessa d'Aldover

Ajuntament
d’Al dover

SALUTACIÓ
Festa Major perquè així ens ajuden a projectar el
nostre poble i les nostres festes cap a l’exterior.

Un any més arriba la fi de l’estiu, hem de dir adéu
a les activitats lúdiques i esportives, a les nostres
piscines, a les vacances i ens acomiadem celebrant amb il·lusió la nostra Festa Major. El programa que tenim és fruit de l’esforç de la regidora de Festes M. Jesús Casals que hi ha dedicat
moltes hores a organitzar i elaborar, amb il·lusió,
tota mena d’actes per a què tothom tingui el seu
lloc i moment.

Per acabar, donar les gràcies al regidor Jesús Bonavila per l’interès que té en què les piscines i
poble estiguin en condicions perfectes cada dia.
Tots plegats hem fet, fem i farem poble.
Us desitjo que passeu molt bona Festa Major.

La feina de les associacions “d’Aldover“, incessant. És d’agrair la dedicació i la implicació que
totes i cadascuna d’elles posen, durant tot l’any, Gràcies a totes i tots.
per donar impuls al poble i a la nostra gent. Organitzen tallers, cursos, activitats físiques (tots
plegats fem salut), menjades de germanor, fires,
i com no podia ser d’altra manera, tardes i nits
de gresca.
Us animo a que convideu els vostres familiars i
amics de fora d’Aldover a que visquin la nostra
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DOVERENCS
ABSENTS
És un gran honor per nosaltres ser la parella del
Doverenc Absent d’aquest any 2018. Som la Teresita de “casa l’Antònia de l’illa”, la meva dona,
i jo, el Marcelino de “casa la Majora”, lo fill petit
de tres germans, el Jordi i la Maria Cinta.

nits d’estiu a la fresca amb tots els veïns com si
fóssim una gran família. Quina adolescència tan
bonica, la recordo com si fos avui. Són molts i
molts els records que tinc com a doverenc, això
només és una pinzellada.

Què us puc contar de la meva infància que no
sapigueu? Són tants els records viscuts..., jugant
pels tossals i pels carrers del nostre poble, los diumenges fent d’escolanets amb mòssen Enrique,
a l’hivern moltes tardes al molí d’oli del senyor
Alberto i d’altres a l’hort a fer de pagès i ajudar
als meus pares, al setembre la garrofa i després
l’oliva... Vaja, el que feien la majora dels infants
de l’època, no obstant no ens podem queixar.

El temps va passant, la vida et va posicionant al
temps que ens toca viure, família, treball i altres.
Ens vam traslladar a viure a Tortosa, però les
arrels mai es perden, i quan em pregunten d’on
sóc sempre dic amb gran orgull: “D’ALDOVER,
que en paraules queden bé i en fets també.”

En arribar la joventut em pensava que el món
era meu. Baixava a Tortosa en bicicleta a estudiar i després a treballar. Recordo quan ens van
deixar entrar a ballar al local del cine per primer
cop, la pista del grans, ja que els petits ballaven
al carrer. Qui no recorda aquelles festes majors,
quan el meu cunyat Ezequiel portava l’alegria al
ball amb el seu encant i simpatia? Festes de Setembre, Sant Jordi, Pasqua, Nadal... tots ben mudats, a missa i després al ball de vermut amb la
Juniors, la Mancy... Inoblidable! A l’igual que les

MARCELINO
Doverenc absent
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H o l a a to t h o m. C om l a i ntroduc c i ó ja l’ha
fet e l me u m ar i t, no tor na ré a repet ir el
matei x , p erò, com no, tor na r a donar les
g rà c ie s p er h aver pensat en nosa l tres.

A rribada la jovent ut em vaig posar a fe ste jar amb el que av ui és el meu marit , e l M arcelino. Ens vam casar l’any 74 i vam an ar a
v iure a Tortosa ja que tot s dos t reb allàvem
allí. A Tortosa hem format la nost ra fam ília
amb l’arribada dels nost res dos fill s , l’E le na i el J ordi. Família que hem acab at d e
completar amb el casament de to t s d o s ,
ja que ens han portat dos persones m era velloses i molt est imades per nosa lt re s , el
F ran i la Maria J osé. I l’alt re regal est re lla
ha sigut el naixement dels nost res n ét s , e l
Marcel i la Carla.

Só c l a Te re s ita , l a f i l l a de l ’Antòni a i del J u l i à . La p et i ta d el s quatre ger m a ns, el J osé,
l a M a r i a C i nta i l ’E l ena .
L a m a j o r p ar t de l a m eva i nfà nc i a l a vaig
p a s sa r a T i venys a m b el s m eus i a i os matern s. Ja ad o l e s c e nt va i g veni r a vi ure al po b l e, a l ca r rer d e Sa nt Josep a m b el s meus
p a re s i ge r ma n s. Un ca r rer m ol t tra nq uil ja
q u e n o mé s h i h avi en tres ca ses però amb
mo l ta ca n a l l a i ens ho pa ssàvem m olt bé,
so b reto t a l’e st i u, j uga nt, sa l ta nt i corrent .
A l ’h ive r n en s posàvem a l ’entra da de casa
n o stra a d esfe r pa ní s i a veure qui podia
a p l a na r m és e l m unt. Q ui ns tem ps a quells,
en qu è to te s l es por tes estaven ob ertes,
to t e ra d e to t s i no pa ssava res.

A ra arriba la jubilació, l’últ ima etap a d e
la nost ra v ida, però que té moltes facete s
boniques si saps gaudir d’elles ( fam ília,
amics, esplai, v iat ges, ballar, cantar,. . . ) i,
com no, anar a A ldover i gaudir de les s e ves Festes.
Ens acomiadem tot s dos agraint a la rev ista
“Lo Doverenc” que hagi pensat en n o s al t res, moltes gràcies i fins sempre. Bo n e s
Festes a tot hom!

TERESITA
Doverenca absent
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DES DEL
CONSULTORI

EL DOL
Quan preguntem a la majoria de les persones com un procés, com un o varis estats físics i aníquè és el dol podem obtenir respostes del tipus: mics que segueixen a aquesta mala notícia, pèrés el que ens passa després de la mort d’algun dua o canvi. Alguns psicòlegs han formulat una
familiar o amic, anar vestits de negre, no fer sèrie de fases per les quals acostumem a passar
festes, estar molt trist... I sí, el dol és tot això, quan fem un procés de dol. Crec que és imporperò és també molt més. És un procés que se- tant conèixer-les per tal de saber què és el que
gueix a aquestes i altres pèrdues, a la mort d’un ens està passant, i també com a eina per elaboésser estimat, a la fi d’una relació de parella, a rar de la millor manera possible aquest dol que
una jubilació o a un acomiadament i en general ens ajudarà a acceptar la pèrdua soferta fent-la
a qualsevol esdeveniment de la nostra vida en més acceptable i suportable.
què calgui acceptar circumstàncies, generalment
doloroses, que representen canvis importants A continuació us presento una de les classificasobre la nostra salut o la de les nostres persones cions de les fases del dol:
estimades, o bé que afecten a la nostra indepen1. Fase d’atordiment o de xoc. És la primera redència personal.
acció davant la pèrdua o davant de la notícia maEn resum, anomenem dol a l’aflicció causada per teixa. Sol haver-hi un estat de negació molt evila mort d’una persona estimada o per una gran dent, amb frases del tipus “no pot ser que això
desgràcia, així com la nostra reacció emocional em passi a mi”.
davant d’una pèrdua. És a dir, són aquells símp- La persona pot portar un funcionament normal
tomes físics, pensaments, emocions, sentiments del dia a dia o també es pot enfonsar totalment,
i conductes que es produeixen davant l’anticipa- passant d’un estat d’esperança a la més compleció o pèrdua real d’una persona o cosa estimada. ta desesperança.
Com a més significativa és la pèrdua, més intens Aquest estat sembla tenir una funció anestèsica. Permet que les persones puguin respondre a
serà el procés de dol.
les demandes de la situació, presa de decisions,
Per tal que puguem acceptar i assimilar aquesta atendre a la família.
pèrdua o aquests canvis fem un procés de dol. També pot presentar conductes desorganitzaPer tant, cal que comencem a entendre el dol des: d’un estat d’apatia total a una descàrrega
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emocional, indefensió, impotència, incapacitació.
2. Fase d’evitació i negació. La funció d’aquesta
fase és negar, reprimir i evitar aspectes relacionats amb la realitat de la pèrdua, en un intent
d’evitar afrontar les conseqüències d’aquesta
realitat, és a dir, el sofriment físic, psicològic o
espiritual de la pèrdua.
Es tracta d’una funció adaptativa de para-xocs,
ens defensa de nosaltres mateixos per a protegir-nos del dolor, i alhora donar-nos temps a
preparar altres mecanismes d’afrontament més
adequats.
En aquesta fase es parla reiteradament o obsessivament de les circumstàncies que ens produeixen el dol o bé ens neguem a parlar de qualsevol cosa que tingui a veure en el mateix.
Sol haver-hi manca de concentració pel present,
treball o relacions, i també rigidesa corporal.

la capacitat perduda o la persona estimada, però
tenint-la sempre molt present. És una fase d’acceptació, ens serveix per buscar nous sentits a la
vida en la direcció de més consciència, plenitud,
compromís amb un mateix, amb la vida i amb els
demés. També pot afectar i alterar el nostre sistema de valors.
Des del consultori sempre intentem fer una assistència i ajut al dol en funció de les necessitats
de la persona, amb acompanyament i recolzament, assessorament (objectiu d’aquest article)
i intervencions específiques si cal.

He intentat ser tan breu com m’ha estat possible, tant per l’espai disponible com per no cansar
massa als meus estimats lectors. El meu objectiu
és donar-vos a conèixer aquestes fases i la normalitat de les mateixes, que entengueu que és
un procés que es va desenvolupant en el temps,
no sempre de manera linial ja que alguns cops les
3. Fase de connexió i integració. Aquesta fase es fases es poden sobreposar o no estan gaire ben
caracteritza per la gradual acceptació de la rea- definides, però que tots les transitem, o transilitat de la pèrdua i del seu significat. Hi ha més tarem, d’una o altra manera, algun cop a la vida.
abandonament al dolor, les respostes d’afrontament estan orientades a connectar amb la reali- Moltes gràcies per la vostra atenció i paciència.
tat de la pèrdua i el dolor.
En aquesta fase hi ha més acceptació i molta MOLT BONES FESTES!
menys ràbia. No hi ha tanta resistència a expressar el dolor, no ens culpem d’allò succeït, ni culpem a ningú. Es tracta d’una fase adaptativa ja
que ens serveix per mantenir el vincle i el contacte amb allò perdut mitjançant el dolor, sense
oblidar mai o deixar anar a la persona perduda.
És el moment, també, d’extraure els fruits o
lliçons de la relació i experiència de vida amb la
persona perduda.
4. Fase de creixement i transformació. Es tracta
de la darrera etapa, es produeix una transformació profunda. La persona que viu el dol experimenta encara el dolor però com una possibilitat
de renovació personal. Hi ha una elecció profunda per la vida. Apareix el desig de viure, amb un
compromís d’explorar el sentit de la vida sense
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Hola, em dic Neus Albalat i exerceixo d’àrbitre de futbol
masculí i femení per a la Federació Catalana de Futbol.

xica” però el fet no va més enllà, en canvi en partits de
categories superiors, els jugadors et tenen més respecte però a la graderia se sent de tot, penso que més que
La meva passió pel futbol va començar des de ben pe- per ser una dona i estar dirigint un partit és perquè
tita, tenia sis o set anys i ja vaig demanar-los als meus molta gent pensa que els àrbitres som màquines que
pares de jugar a futbol amb la resta de companys, tots no ens podem equivocar i ells sempre ho farien millor.
nois, a l’equip del meu poble, La Sénia. Vaig estar qua- Convido als “futboleros” a una reflexió interior en la
tre temporades jugant-hi, fins als 12 anys, i després vaig qüestió de criticar el que fa un àrbitre insultant o faltant
marxar a l’equip femení de l’Alcanar. Mentre jugava em el respecte quan això només passa en aquest treball.
fixava en els àrbitres i en com exercien el seu paper de
jutges dins del terreny de joc. Va ser llavors quan vaig Per sort cada vegada les dones tenim un paper més imcomençar a interessar-me en l’arbitratge, i posterior- portant en la societat encara que no hem de deixar de
ment em vaig integrar al col·lectiu. El meu objectiu, a lluitar pels nostres drets, a més d’educar les noves gemés d’impartir justícia entre dos equips, era el de rei- neracions a respectar i pensar que les dones som iguals
vindicar el paper de la dona en una feina com aquesta, que els homes, amb els mateixos drets i llibertats.
tan complexa i complicada.
En l’arbitratge he trobat la meva passió, em permet Des d’aquí m’agradaria convidar a valorar més el treball
veure el futbol des d’un altre punt de vista, criticat en de les dones en qualsevol àmbit, però sobretot a que
moltes ocasions però satisfactori per a mi sabent que deixi d’estar mal vist ser una dona i estar fent una feina
estic fent la feina ben feta. M’equivoco, evvidentment, considerada, per molta gent, exclusiva d’homes.
però igual que s’equivoca un porter o un entrenador,
per posar algun exemple.
Molts cops quan vaig als partits els nens més petits es
queden al·lucinats veient que “avui tenim una àrbitre

NEUS ALBALAT
Àrbitre de futbol
lo doverenc
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ESCOLA SANT JORDI

COMIAT DE L'ESCOLA
DE L'ALUMNAT DE 6è
CURS 2017-2018

Un curs més ens acomiadem dels alumnes de 6è.
Un comiat emotiu que vam fer al Centre d’Interpretació, on ens vam trobar tots els membres de
la comunitat educativa: famílies, mestres, AMPA,
exalumnes i gent del poble que no es vol perdre
aquest esdeveniment.
S’ha acabat un curs ple de reptes i projectes, on
ens han acompanyat mestres nous, que com ja
sabeu, compartim amb els altres dos pobles que
formen part de la ZER Riu i Serra. L’Escola Sant
Jordi manté des de sempre un estret contacte
amb el seu entorn. Tot el professorat s’implica
activament en les activitats educatives relacionades amb el poble.
Un d’aquests projectes iniciats aquest curs i que
volem destacar és el programa “Apadrinem el
nostre patrimoni”. El programa es basa en la
idea de l’apadrinament o adopció d’un element
patrimonial per part del centre educatiu, que
comporta donar-li valor i, alhora, fer que aquest
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coneixement arribi a la pròpia comunitat i a l’entorn de l’escola. Els alumnes i mestres de la ZER
vam decidir-nos per un espai natural. En volíem
difondre el seu valor ecològic, paisatgístic i la
biodiversitat que l’integra. A l’escola d’Aldover
vam triar un entorn excepcional com és la platja
fluvial, i així poder treballar el bosc de ribera, des
d’Educació Infantil fins a Cicle Superior.
Esperem que aquests alumnes de 6è tinguin un
bon record del taller de caixes nius, de la seva
confecció i de la revisió que en vam fer posteriorment, i que vam incloure en aquest primer any
d’aquest projecte.
Penseu que aviat començareu una etapa nova,
on trobareu incerteses i inseguretats. En un moment de dubte recordeu sempre els valors que a
l’Escola heu après.
Tot seguit podreu llegir aquests comiats, i només
resta desitjar-vos que us vagi bé i ja sabeu que
podeu venir sempre que vulgueu a l’Escola.
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Avui fa 9 anys que estic en aquesta
escola i ha passat molt de pressa, sobretot P3, P4 i P5.
Les mestres que he tingut m’han ajud a t a f e r m o l t e s c o s e s : a l l e g i r, a e s criure i a relacionar-me amb els altres
a l u m n e s i n o m ’o b l i d a r é d e l s b o n s
moments i dels dolents.
Quan vaig arribar a P3 vaig fer molts
a m i c s i u n d ’e l l s e s v a c o n v e r t i r a m b
el millor amic que és Robert. Sempre
anàvem junts.
N o m ’o b l i d a r é m a i d e l a p r i m e r a v e gada que vaig fer amics i tampoc de
les ensenyances de les mestres Rosa
i Núria.

EDUARD
ESPALLARGAS
FORCADELL

A d é u , E s c o l a S a n t J o r d i d ’A l d o v e r i
fins aviat.

Aquest és un moment molt important
per a mi.
Per fi ha arribat el dia en que acabo
primària.
Han estat 9 anys en els que he disfrutat i patit, però sobretot he après
molt amb la mestra Arantxa a educació infantil, amb la Carme i la Rosa
Va l l s a c i c l e i n i c i a l , a m b e l m e s t r e
Josep Maria i la mestra Patrícia a 3r i
a 4t la mestra Carme Elena. Però amb
les que més he après i les que mai
oblidaré són la mestra Rosa Bedós i la
Núria Caballé.
El curs vinent començo l’ESO, espero
que em vagi bé, poder fer nous amics
i adaptar-me amb facilitat.
Molta sort a tothom i que us vagi bé
en aquesta meravellosa escola.

lo doverenc
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En aquests 9 anys he viscut moments bons i
dolents amb els quals he après a madurar.
Quan vaig començar P4, va ser molt difícil per
a mi no poder comunicar-me amb ningú. Vaig
haver d’aprendre dos llengües més que els
meus companys, i he tingut algunes dificultats durant alguns anys, però ara ja puc dir
que sóc un doverenc més.
Li vull donar les gràcies a la mestra Núria Caballé i a la Rosa que sempre em deia que dels
errors s’aprèn. Han sigut molt bones mestres.
El curs que ve aniré a l’ESO a Roquetes.
Aquest fet em provoca unes emocions desconegudes, tinc moltes ganes de començar,
conèixer nous companys, professors... però
a la vegada em trobaré molts alumnes, i em
preocupa perquè és una situació novedosa
per a mi perquè aquí som pocs, i ens tractem
com una petita família.
Moltes Gràcies per tot i molta sort.

CARLOS
MARCEL ZLATAR

Fins aviat

MARC
PAÑELLA CASAS

El dia 21 de juny va ser l’últim dia dels 9 anys que
he estat a l’Escola Sant Jordi d’Aldover.
Quan vaig arribar, a P3, P4, P5 vaig tenir a la mestra
Arantxa, a 1r i 2n a la Carme i a 3r als meus mestres
preferits, el mestre Josep Maria que es va jubilar
fa uns anys, però va venir la mestra Patrícia. A 5è i
6è vaig tenir a la mestra Rosa i la tutora, la mestra
Núria. Aquest últim mes no han pogut estar perquè estan malaltes. Les substitutes són: la mestra
Sònia, que és la nova tutora, i la mestra Vanessa, la
de mates.
No oblidaré mai les excursions a Barcelona, les trobades de corals i les trobades de la ZER, tampoc
oblidaré les divertides gimcanes que fèiem a l’hora
del pati.
El següent curs començo secundària i poso fi a la
gran etapa de primària.
Dono gràcies a totes les mestres que he tingut i
que m’han ajudat quan alguna cosa no entenia o
no ho sabia fer.
Fins aviat

lo doverenc
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EL RITME DE
LA JOVENTUT
A tocar amb la tornada a l’escola, el final d’un també per nosaltres. El relleu generacional
estiu i la revolta dels primers dies de feina ha de ser una roda que gira per la seva voluntenim l’oportunitat de dir adéu tots junts a tat i, per aquesta raó, qualsevol jove que sigui
aquesta època amb les festes majors d’Aldo- major d’edat i que vulgui participar de forma
ver. L’Associació Sant Jordi, els joves, fa temps directa o indirecta en aquest projecte només
que olorem aquest trànsit perquè l’organitza- s’ha d’adreçar a qualsevol de la directiva.
ció és la base de les festes majors d’Aldover.
Al darrere d’una setmana d’alegria, disbau- L’Associació Sant Jordi no té noms propis sinó
xa, de celebració i de poble existeix una fei- que és la col·laboració conjunta entre l’Ajunna de formiga al darrere. El teixit associatiu tament d’Aldover, les altres entitats municid’aquest municipi que conviu al costat de pals com la penya taurina i les empreses de
l’Ebre fa néixer alguns dels millors dies de les restauració del poble. Un any més, estem
doverenques i els doverencs.
molt agraïts per deixar-nos fer i, sobretot, pel
suport incondicional de molts de vosaltres.
La feina i la constància és el motor dels grans
esdeveniments. Al llarg de quatre anys hem Molt bones festes a tothom!
après que hi ha mil colors que pinten els carrers del nostre poble i és ben difícil poder Associació de Joves Sant Jordi d’Aldover
organitzar quadres per a tots. Però, escoltant i treballant braç a braç estem perfilant
l’harmonia de tonalitats que conviu els trescents seixanta-cinc dies. El teixit d’aranya que
ja fa dies que estem filant és desinteressat
però neix de l’amor i l’estima que sentim per
aquest poble tan petit.
Sabem que els anys van passar i que l’experiència ens ha portat a fer millores constants
quan hem d’organitzar la barra de festes, les
nits de Sant Jordi o qualsevol altre esdeveniment. Els números es van eixamplant i no
només per al nombre d’edicions sinó que
lo doverenc
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U.D. ALDOVER
Estimades doverenques i doverencs, és el moment de gaudir de les nostres festes i d’envoltar-nos
de la gent que ens estima. Per això, des de la Unió Deportiva d’Aldover us volem desitjar unes bones
festes.
A continuació us deixem una breu informació sobre els resultats d’aquesta temporada a la Lliga Futbol Sala Baix Ebre.
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Equip
TM TORTOSA
FS TOSCÀ
REMOLINS CITY
FS BENIFALLET
FS PAÜLS
FS EL TINTERO
FS DERTOCHIP
UD ALDOVER
CFS ROQUETES

J
16
16
16
16
16
16
16
16
16

G
13
13
9
8
7
7
6
3
0

E
2
1
1
3
2
0
1
1
1

P
1
2
6
5
7
9
9
12
15

GF
123
97
83
83
79
72
82
55
47

GC
44
50
74
74
88
85
94
99
113

DF
79
47
9
9
-9
-13
-12
-44
-66

Pts.
41
40
28
27
23
21
19
10
1

El màxim golejador de l’equip ha estat Adrián
León amb 15 gols marcats.

un camí a la victòria si a l’inici ja la donem per
perduda.

Aquest resultat no reflecteix el treball dels nostres jugadors i entrenadors i, per això, som conscients que tampoc estem fent les coses bé. Tot
i això, no ens rendirem! Lluitarem cada dia per
aconseguir un bon futbol i per poder recuperar
la il·lusió de la gent per venir a la pista a animar
el nostre equip.

Aquest any tenim una novetat, us informem que
s’han unit en aquesta aventura l’equip júnior de
la UDA. Un equip que ens serveix de filial per
seguir endavant amb aquest projecte. Aquest
equip el forma, com a entrenador, Adrián León i,
com a jugadors, Roger Fontanet, Isidre Cid, Ivan
Gisbert, Víctor Grifoll, Aleix Huguet, Pau Cid, Arnau Pla, Mà rius Benet i Ismail Ouzegouarh.

La temporada vinent, la Lliga Futbol Sala Baix
Ebre comptarà amb nous equips i amb la
col·laboració del Consell Esportiu Baix Ebre. El
nostre objectiu sempre serà obtenir el títol de
lliga i sabem que, per molts, només són paraules escrites, però, per nosaltres, és molt més
que això, ja que no ens serveix de res iniciar
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Desitgem als nostres jugadors molta sort i força
per aquesta pròxima temporada, i donar les gràcies a tots els que feu possible que es pugui mantenir una mentalitat esportiva al nostre poble.
Bones festes i visca Aldover!
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ASSOCIACIÓ
DE GENT GRAN
L’associació de Gent Gran d’Aldover, un any més,
desitja als socis col·laboradors i no socis que passin unes bones festes.
Com sempre, continuem fomentant diverses activitats com ara els tallers d’Alzheimer que tenen
molta acceptació.
També organitzem sopars amb acompanyament
de música en el transcurs de l’any per celebrar
diferents festes com ara Sant Joan, la Castanyada
i Cap d’Any.
Els diumenges per la tarda realitzem partides de
diferents jocs d’entreteniment.
Seguim amb les classes de gimnàstica i de ioga.
També facilitem la retransmissió de partits de
futbol amb la utilització de la pantalla gran.
Tenim a disposició una podòloga que acostuma a
venir una vegada al mes.
A més a més, oferim la possibilitat de realitzar
algun viatge.
Com a celebració més recent tenim la del 7 d’abril
en la que vam commemorar el desè aniversari
de l’associació. Com a principal acte va desta-

car l’homenatge que es va fer a les dos persones més grans de l’associació: Joaquim Barberà i
Paco Mayor ( d.e.p )
També es van oferir uns obsequis als anteriors
presidents Adolfo Sauro i Jordi Pons. Finalitzat
el berenar vam gaudir de la música que ens van
oferir el grup de Joseret, el qual va dedicar unes
rondalles molt emotives a alguns dels assistents.
I com a fi de festa, el cantant Nacho i una
pianista ens van delectar amb un recital líric.
Per acabar, volem agrair de tot cor a la gent
que ens acompanya els diumenges amb la
seva aportació desinteressada que fa possible que algunes activitats com ara la música
o la compra d’un congelador per l’entitat siguin menys gravoses.
També volem donar les gràcies a l’Ajuntament pel seu suport incondicional.
Molt bones festes !!!!
L’Associació de Gent Gran

JOAQUÍN BARBERÀ
El soci més gran

lo doverenc
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ADOLFO SAURO
Primer president
i fundador
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A PACO DEL FRUTO
Voldria dir quatre paraules
Sobre el nostre versador
Vull recordar-lo com un home
sempre de bon humor
Ell sempre deia
Que això no tenia cap secret
Que de cop se li ocorria
Una estrofa o un verset
No sé com triava el tema
Suposo que depenia del moment
Un dia era sobre una soca
I un altre dia sobre el jovent
Però sempre tenia
Una mica de missatge
Alguns cops tirava d’ironia
I altres t’explicava un viatge
Sempre ens quedaran
Les teves poesies,
D’aquí uns anys les llegirem
I recordarem com les vivies.
Escrivies com pensaves,
M’agradaven els teus originals
I tu sempre em deies
Que no eren prou “formals”
Gràcies pels teus pensaments
Transformats en paraules
Tendres en alguns moments
I altres cops ben divertides
No ho podria dir millor,
I ho dic de tot cor
Se’n ha anat un gran versador
Però ens han quedat els seus records
“Andusiau” Paco.
Francesc Gallart

lo doverenc
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SOPAR DELS 40
Converses, menjar, retrobaments, rialles, fotos, globos, música, xalera, filles i fills, més
Hi havia poques esperances de que s’acabés fent fotos, beure, més rialles, amics, amigues, disel sopar, entre d’altres coses perquè el 2017 feia fresses, bons propòsits, més globos, mares i
ja quatre mesos que ens havia deixat. Però ara pares, imatges, més música, amistat i sobretot
això ja no és important, l’important és haver-ho records que segur que compartim: la fogasseaconseguit en gran part gràcies a la flameta que ta a les Olles, les tardes d’estiu a la piscina de
van anar mantenint Luci, Sonia, Montse i Josep l’hort de Miquel, les excursions en bici, anar a
(flameta en forma de grup de WhatsApp). Així és jugar al Tossal, al barranc de la Conca, o al toque finalment els astres s’aliniaven i vam trobar bogan de l’estació, fer canyuts per tirar lledons,
dia i hora. Nou i mitja de la nit. Restaurant de anar a córrer la mandarina, la Penya a festes,
l’estació de la Via Verda d’Aldover. Acordem so- Don Antonio, Don Ismael, Doña Vicenta, Doña
par en algun lloc del poble per facilitar les obliga- Maribel, Don Juan José, les primeres sortides
cions familiars (altrament dites filles i fills), i això amb la moto, i molts i molts més. I sorpresa! Un
ens permet estar a punt de qualsevol urgència, gran pastís amb el nom de totes i tots. Gràcies,
que, com sol ser habitual, és dóna sempre grà- Luci. Finalment unes quantes valentes i valents
cies a les iaies i iaios. Decidim primer de tot fer- vam decidir rematar la festa amb el concert de
nos una foto de grup com a record, una foto que X-Versions. Crec que la nit va ser un bon exemes converteix en moltes, crec que és just agrair ple de la dita que el bo es fa esperar. Gràcies
a Ismael que ens fes de fotògraf improvisat. Tot- per fer-ho possible, a totes i tots: Carme, Irene,
hom coincideix en què portem molt bé el pas Laura, Luci, Maite, Montse, Sonia, Angel, Jordi,
dels anys i que hem anat guanyant amb el temps, José Luis, Josep, Miquel i Claudio.
dir el contrari seria una gran mentida. L’atzar ens
va regalar la presència de Don Antonio, el nostre PD: si hem de repetir trobo que ja podem anar
mestre, a la terrassa del restaurant i aprofitem quedant.
per fer-nos una foto amb ell. Finalment pugem al
menjador i s’ha de dir que ens van preparan un Salut i Bones Festes.
Claudio Martorell Roig
gran sopar, estava tot molt bo!
Aldover, 21 d’abril de 2018.
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MALTRACTAMENT
DE DONES
Malauradament, el maltracte a les dones ja ve de
molt lluny. Fins i tot, en veure algunes escenes
gràfiques de l’Edat de Pedra, ja veiem a l’home
arrossegant pels cabells a la suposada companya
sentimental. A sobre els muscles duien un garrot
de grans dimensions que no admetien rèplica i
que eren el símbol del seu poder envers la dona.
Buscant pels arxius d’un poble proper al vostre,
he trobat alguns casos curiosos de maltractament. El que m’ha deixat sobtada és que les dones, quasi sempre víctimes, perdien la por i denunciaven a l’energumen de torn. He recollit uns
quants d’aquets afers, on la dona és protagonista
i víctima a la vegada. Daten del segle divuit, entre
els anys 1820 al 1845. Crec que paga la pena assabentar-nos dels mateixos. En aquells temps, el
jutge de pau i el fiscal, portaven a terme el corresponent judici i sense dilació s’emetia la sentència.
Dia 28 de febrer del 1820, Teresa Falcó denuncià
a Cristobal Mayor Alcoverro. “Cristobal me injurió
de palabra, abofeteándome i sin dejar de llamarme puerca. Pero él perseguia mis favores i al negarme, dijo que me mataria”. Com la demandant
no va poder aportar cap testimoni, el jutge, els hi
va fer pagar ambdós la multa de cinc pessetes per
escàndol públic.
Dia 19 de març, Josepa Queral Colomé, acusava
a Joan Llopis Falcó d’injúries. I el dia d’Autos, per
causes desconegudes li va pegar fins fer-li borbollar sang pel nas. Com estava embarassada,
tenia por d’ avançar el seu imminent part,
per la qual cosa va tenir que ser assistida
pel facultatiu del poble i
que li va recomanar repòs. Sentència: 30 dies
d’arrest per Joan Llopis i mul-

lo doverenc

ta de cinc pessetes.
Dia 14 d’abril de l’any en curs, Maria Avinyó Serral, denuncia al seu marit Rafel Miralles Andreu.
La dona va declarar amb cert èmfasis:
En arribar a casa ja vaig veure que portava males intencions, perquè de seguida em va armar un
gran escàndol per acabar pegant-me. Al acudir el
veïns, va dir que jo era una borratxa i que d’amagatotis em bevia el seu vi i no complia amb les
tasques pròpies del meu sexe. Consultats els testimonis va dir que aquell cas era repetitiu, que solia pegar-li com si estigués boig. Sentència: Rafel
havia de demanar-li perdó a la seua dona i en cas
de ser reincident, se li aplicaria el càstig observat
en el Codi Civil.
Dia 22 de febrer de 1827. Antònia Bedós Cartoixà,
va denunciar a Bernat Barberà. Mentre ella rentava roba a una sèquia de la partida “Arenalets”,
se li va apropar l’home, intentant aixecar-li les
faldetes amb mala intenció. Com ella es va defensar, Bernat li va tirar amb ràbia una pedra al cap,
ferint-la al front. Per manca de testimonis el judici
es va declarar nul, pagant tots dos els costos del
judici.
14 Juliol de 1831. Mª Cinta Pascual Serral, denuncia a Miquel
Pons Vidiella, el seu veí del carrer St. Antoni. Els fets: ”Feia
temps que em provocava amb
mala llet, perquè essent ell
viudo, no volia entrar per
res a casa seua, ja que
tenia mala fama. De
sobte va començar a
pegar-me amb una
granera, men
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tre m’anava dient que era una borratxa i una bugadera. Sentència:
vint dies d’arrest i multa de 30 pessetes.
5 De Maig de 1835. Carmen Pons Martí, denuncià al seu oncle Manel Gisbert. Els fets. “Trobant-me sola a casa, el tiet del meu home,
amb somriure de canalla , em va demanar que li mostrés les meues
vergonyes. En negar-me, em va pegar amb un totxo fins fer-me caure a terra, mentre em deia que era una vaga i amiga de fer favors a
qualsevol. El veïnat van testificar en favor de l’actora, es va imposar a
Manel la multa de deu pessetes i vint i cinc dies d’arrest domiciliari.
9 de setembre de 1837. Carolina Borràs denuncià al seu treballador
José Montero García, per agredir-la de paraula i de fet. ”Després de
suportar paraules brutes, no va respectar el meu avançat estat de
gestació, bufetejant-me i dient-me que era una porca mal intencionada. Feia temps que estava gelós del meu home i només buscava l’ocasió de quedar-se a soles amb mi. El metge, al fer-li un bon examen al
cos, va recomanar-li una sangria i cataplasmes per ser-li aplicades a
sobre el ventre. Al sisè dia de l’agressió, va poder desenvolupar les
tasques pròpies del seu sexe. Sentència: desterrament de l’esmentat
treballador, que va tenir que retornar al seu poble d’origen.
Com hem pogut observar, les agressions a les dones sempre han estat de moda. Massa energúmens solts. Com abans he referit, les dones eren sabedores de que tenien les de perdre, però no es tallaven
un pèl en denunciar. Els jutges encara que foren de pau, solien fallar
a favor seu. Un arrest en aquells temps, era una vergonya difícil de
suportar, per la qual cosa, abans de tornar a delinquir, s’ho pensaven
bé. Ara les dones denuncien poc, per això el que toleren maltractaments...Bé, ja sabem quina fi tenen.
Bones festes, doverencs!
Francesca Aliern Pons
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JUTJAT DE PAU
D'ALDOVER
El jutjat de pau està situat a la primera planta de l’Ajuntament d’Aldover. L’equipament
agruparà els jutjats i el Registre Civil. Després de dotze anys com a jutgessa de pau, la
Senyora Joana Vilaubi Barrue, ha deixat el seu càrrec de jutgessa, i des de finals del mes
de juny ha passat a ocupar la plaça, el senyor José Abat Lluís, sent fins el moment del
canvi jutge suplent, i per tant deixant vacant aquest càrrec. A partir d’aquesta data, i en
voluntat d’oferir un major i més còmode servei , el jutjat ha sofert canvis amb els dies i
hores d’atenció a la ciutadania, sent el dimarts i divendres de 12:00 h a 13:30 h els dies i
hores dedicats a l’atenció al ciutadà.
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PUBILLES I HEREUS 2018
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PUBILLES 2018
ANDREA

LAPUERTA CARDONA
PUBILLA MAJOR 2018

NÚRIA

GARCIA GARCIA
PUBILLA 2018
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HEREUS 2018
IVAN

GISBERT ABELLA
HEREU MAJOR 2018

GERARD

PIÑOL VERGE
HEREU 2018

NICOLAE
ZLATAR

HEREU 2018
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PUBILLETES 2018
JÚLIA

ALBALAT TORRES
PUBILLETA 2018

SANDRA

FERRÉ MARTORELL
PUBILLETA 2018
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PUBILLETES 2018
ANNA

GARCIA PLA

PUBILLETA 2018

MARTINA

PEGUEROLES
SÁNCHEZ
PUBILLETA 2018

MAIKA

SANABRA ESPINASA
PUBILLETA 2018
lo doverenc
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HEREUS 2018
ÒSCAR

GARCIA GARCIA
HEREU 2018

PAU

SAGARRA AMPOSTA
HEREU 2018

DANIEL

TOMÀS VRINCEANU
HEREU 2018
lo doverenc
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Des de l’ajuntament,
un any més volem
donar les gràcies a Lluís
Obiols “Kevy” per la
seva col·laboració regalant la seva feina de
fer les fotografies de
les pubilles i hereus.
Moltes gràcies, Lluís.

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 2018.
La venda d’abonaments, de taules, i dels tiquets del dinar de germanor i del sopar del bou es farà els dies 27, 28 i 29 d’agost
als baixos de l’Ajuntament a les 22:00h. Els preus són els següents:
ABONAMENT ADULT: 45 EUROS
ABONAMENT PENSIONISTES: 40 EUROS
ABONAMENT ESPECIAL ( MENORS D’ENTRE 16-18 ANYS ): 35 EUROS ( NOVETAT )
MENORS DE 16 ANYS: ENTRADA GRATUÏTA ALS ACTES
PREU TAULA AMB 6 CADIRES: 25 EUROS ( NOVETAT )
ENTRADES BALL SENSE ABONAMENT: 12 EUROS LES NITS DE LA PASSARELA, ATALAIA, I FESTA IMAGINA RÀDIO, 10 EUROS
ACTUACIÓ DE QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES
PREU TIQUET ESMORZAR: 1 EURO
PREU TIQUET DINAR DE GERMANOR: 6 EUROS
PREU TIQUET SOPAR DEL BOU: 7 EUROS
PREU TIQUET SOPAR DEL BOU + BALL: 17 EUROS ( NOVETAT )
Aquelles persones que hagin adquirit l’abonament tindran accés a: NITS DE BALL - ESMORZAR POPULAR - DINAR DE GERMANOR - SOPAR DEL BOU - ACTUACIÓ DE QUICO EL CÉLIO
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.
L’últim dia per comprar els tiquets del dinar serà la nit del dia 6 de setembre durant la primera part del ball. L’últim dia per
comprar els tiquets del sopar del bou serà la nit del dia 8 de setembre durant la primera part del ball.
Aquelles persones que tinguin l’abonament comprat hauran pagat 45 euros per assistir a tots els esdeveniments. Les persones que NO tinguin abonament i vulguin assistir a tots els esdeveniments anteriors hauran de pagar 60 euros.
Tothom qui vulgui participar al concurs de Rumikub, de Guinyot, de Futbolí, de Pòquer i de Ping-pong, es podrà apuntar als
bars del poble, màxim fins al dia 1 de setembre.
Queda prohibida l’entrada al recinte dels bous als menors de 14 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 antitaurí que 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.
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FESTES D'ALDOVER

Del 31 d'agost al 10 de setembre
DIVENDRES, 31 D’AGOST

00.00h Festa Remember al bar la Taverna. “Ja s’olora ambient de festes…”
Organitza: Bar la Taverna.

DISSABTE, 1 DE SETEMBRE

09.00h Campanes al vol, les Festes ja són aquí.
09.30h Passacarrers a càrrec de la Colla de Tabalers i Grallers Aldowayra.
10.00h Esmorzar Popular a la plaça de l’Església.
12.00h Entrada de bous i prova pels carrers del recinte de la Ramaderia Fernando
Mansilla.
17.30h Correbous pels carrers del poble de la Ramaderia Hnos. Monferrer. A la mitja part,
hi haurà Bingo organitzat per la Penya Taurina “Lo Pou”.
22.00h Bous Embolats de la Ramaderia Hnos. Monferrer, pel recinte tradicional.
00.30h Festa Jove amb l’actuació del Dj. Samelea, a la pista d’estiu, organitzada per l’Associació de Joves Sant Jordi.

DIUMENGE, 2 DE SETEMBRE

12.00h Entrada de bous i prova pels carrers del poble de la Ramaderia Germans Príncep.
17.30h Correbous a càrrec de la Ramaderia Germans Príncep. A la mitja part, la Penya
Taurina “Lo Pou” organitzarà un Bingo.
21.30h Bous Embolats, pel recinte tradicional, de la Ramaderia Fernando Mansilla.
00.30h Festa Jove, a la pista d’estiu, amb els Dj’s Kevin Manero i Alba Roso. “No volien caldo?, pos… tassa i mitja!” i a ballar sense parar! Organitza l’Associació de Joves Sant Jordi.

DILLUNS, 3 DE SETEMBRE

17.30h Concurs de Rumikub, al Casal Municipal, organitzat per l’Associació de Gent Gran.
20.00h Actuació del Grup “La Moto del Monaguillo” a la terrassa del Bar la Taverna, situada al carrer Carretera. (A partir de les vuit de la tarda quedarà tallat al trànsit el tram del
carrer Carretera, des dels quatre cantons fins la parada del bus, disculpin les molèsties).
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DIMARTS, 4 DE SETEMBRE

12.00h Jocs Infantils, a la plaça de l’Església, amb la col·laboració de Xavi Lucero Gisbert.
(Es procedirà a tallar l’accés als vehicles i no poder estacionar a la pl. de l’Església, disculpin
les molèsties).
15.30h 1a Fase del Concurs de Guinyot, a la terrassa del Bar l’Amagatall.
19.00h Concurs de Futbolí a la terrassa del Bar l’Amagatall. Organitza: Bar l’Amagatall. (A
partir d’aquesta hora quedarà tallat al trànsit el tram del carrer Barceloneta corresponent
a la terrassa del bar, i fins que finalitzi el concurs, disculpin les molèsties.)
23.00h Espectacle de Correfocs, a càrrec de la Colla de Diables “Lo Golafre” de Remolins.
L’inici del correfocs serà a la parada del bus i acabarà a la plaça de l’Església. Es recomana
no estacionar vehicles durant el recorregut del correfocs als carrers: Carretera (a partir de
la parada bus), Major i plaça de l’Església.
00.00h Concurs de Pòquer a la terrassa del bar la Taverna. Organitza: Bar la Taverna. (Quedarà restringit l’accés de vehicles al carrer St. Francesc, a partir d’aquesta hora i fins que
finalitzi el concurs, disculpin les molèsties).

DIMECRES, 5 DE SETEMBRE

12.00h Tobogan d’Aigua, situat al tram final del carrer Barceloneta (punt d’inici sota el
pont de la C-12), i aprofitant el desnivell d’aquest carrer. Gran tobogan aquàtic urbà de 50
metres + Festa de l’escuma. Agafeu flotadors i llits inflables que tingueu a casa, per a pujar
a l’atracció més refrescant per a l’estiu... un tobogan de 50 metres!!! Una festa, tant per a
petits com grans.

A continuació, Festa de l’Escuma, al mateix lloc, carrer Barceloneta.
Per motius d’organització, i així ho requereix la logística de les activitats anteriorment esmentades, es procedirà a tallar l’accés de vehicles, a partir de les deu del matí, al carrer
Barceloneta, i al camí de les “planes” pel qual s’accedeix al carrer Barceloneta. Finalitzades
ambdues activitats, es normalitzarà el trànsit de vehicles al carrer i al camí afectats. Disculpin les molèsties, i moltes gràcies per la seva col·laboració.
15.30h 2a Fase del Concurs Guinyot, a la terrassa del Bar la Taverna.
19.00h Homenatge al Sr. Francisco Mayor (Paco del Fruto) al Centre d’Interpretació.
22.00h Sopar a la fresca, a la terrassa del Bar l’Amagatall. A continuació, i al mateix lloc,
Actuació Musical a càrrec del Duo Elegance. Organitza: Bar l’Amagatall. (A partir de les set
de la tarda, es tallarà al trànsit el carrer Barceloneta, tram des de la carretera fins al pou,
disculpin les molèsties).
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DIJOUS, 6 DE SETEMBRE

18.30h Concentració, a l’Ajuntament, de totes les Pubilles, Pubilletes, Hereus i Hereus Infantils, i els seus respectius Acompanyants, del nostre Pregoner i de les Autoritats, per tal d’anar, tots junts, cap a la pista d’estiu del
Casal Municipal. Es recomana deixar lliure de vehicles el recorregut per on es desenvolupa aquest esdeveniment: plaça Església, carrer Barceloneta, Carretera i Av. Catalunya. Moltes gràcies per la seva col·laboració.
19.00h Pregó de les Festes 2018, a càrrec del Nostre Metge, el Dr. Joan Vidal. Tot seguit,
Proclamació de la Pubilla Major, Hereu Major, Pubilles, Pubilletes i Hereus del 2018.
20.30h Concert amenitzat per La gran Orquestra Passarela. Amb un ampli repertori, 12
artistes a l’escenari i un espectacular muntatge Led HD d’última generació, farà vibrar al
públic assistent.
00.00h Ball de nit a càrrec de la gran Orquestra Passarela. A la mitja part, l’Associació de
Joves St. Jordi ens distraurà amb un Bingo.
01.00h Vals d’Honor de les Pubilles, Pubilletes i Hereus 2018.
04.30h Acabarem la nit amb l’actuació del Dj Samelea, gentilesa de l’Associació de Joves
St. Jordi.

DIVENDRES, 7 DE SETEMBRE

12.30h Missa en Honor a la Gent Gran del nostre poble.
13.00h Aperitiu, al Casal Municipal, per a la Gent Gran. (No oblideu de portar el tiquet
que, prèviament, haureu adquirit a l’Ajuntament).
17.30h Desfilada de Carrosses pels carrers tradicionals del nostre poble, i acompanyades
de la Xaranga “Tal Com Sona” de Paüls. Es recomana no estacionar vehicles als carrers per
on transcorre la desfilada: Av. Estació, carrer Carretera, Venta, St. Jordi, St. Domènech,
plaça de l’Església i carrer Major. Moltes gràcies per la seva col·laboració.
19.00h Berenar Solidari a favor de la Delegació de la Lliga Contra el Càncer d’Aldover, a la
plaça de l’Església, on la Xaranga “Tal Com Sona” ens delectarà amb una Cantada de Jotes.
00.00h Carnabars, pels carrers del nostre poble, amb la Xaranga “Tal Com Sona”. Aquest
cop iniciarem la rua a la “placeta dels pisos”. Premis atorgats pels bars la Taverna i l’Amagatall a la categoria col·lectiva de disfressa, i premi individual atorgat pel Restobar de la Via
Verda. El jurat estarà format per les Pubilles i Hereus 2018.
01.30h Festa Nocturna, a la pista d’estiu, amb els millors temes musicals dels anys 60, 70,
80, 90…, i fins que aguanti el cos! Entrada gratuïta.

DISSABTE, 8 DE SETEMBRE

09.00h L’Associació de Gent Gran d’Aldover posarà a la venda, als baixos de l’Ajuntament,
els Rams de Flors per a l’Ofrena en Honor a la Nostra Patrona.
10.00h Cercavila a càrrec de la Banda de Música del Mas de Barberans.
11.00h Les autoritats del nostre poble, juntament amb la Banda de Música, aniran a trobar
les Pubilles, Pubilletes, Hereus i Hereus Infantils.
12.00h Missa en Honor a la Patrona d’Aldover, La Nativitat de Nostra Senyora.
18.00h Processó en Honor a la Patrona del nostre poble, La Nativitat Nostra Senyora,
acompanyats de 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 per a l’Ofrena. Es demana al
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veïnat no aparcar vehicles als carrers per on es duu a terme la Processó: plaça de l’Església,
carrer St. Domènech, St. Jordi, Venta, Carretera, Major, plaça d’Espanya i carrer del Riu.
Moltes gràcies per la seva col·laboració.
20.00h Concert de tarda, a la pista d’estiu, a càrrec de l’Orquestra Atalaia.
00.00h Ball de nit amenitzat per l’Orquestra Atalaia, on les Pubilles, Pubilletes i Hereus
obriran el ball amb un Vals d’Honor. A la mitja part, l’Associació de Joves St. Jordi ens entretindrà organitzant un Bingo.
01.30h Vals del “Farolet”. “Ah! Què encara no has tingut l’ocasió per guanyar-lo?” Intenta-ho una altra vegada i aconsegueix el teu “farolet” a la barra del ball.
04.30h Cloenda de la nit a ritme del Dj Samelea, cortesia de l’Associació de Joves del nostre poble.

DIUMENGE, 9 DE SETEMBRE

11.00h Inflables per als petits al Camp de futbol.
12.30h Ens visitarà el club de motos V.O.C.S. (Vulcan Owners Club Spain) de Catalunya.
14.00h Dinar de Germanor, al Camp de futbol, amb una bona paella.
17.00h Bous a la Plaça a càrrec de la Ramaderia Eliseo Adell. L’AMPA disposarà, per a tot
el públic, la barra amb beure i entrepans.
23.30h Actuació del Grup Musical “Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries”, a la pista
d’estiu. amb l’espectacle del seu 25è aniversari “25 anys al 4L”, amb un repertori especial
que recorda les cançons més emblematiques. Celebrem els seus vint-i-cinc anys de trajectòria musical al seu costat!
A continuació, Festa Jove, a la pista d’estiu, amb els millors temes reversionats de la mà del
Dj Mike Light, organitzada per l’Associació de Joves del nostre poble.

DILLUNS, 10 DE SETEMBRE

18:30h Campionat de Ping-Pong, al Casal Municipal, amb la col·laboració de Gabi Vila
Pueyo.
21.30h Valoració de les Taules Engalanades, per part de les Pubilles i Hereus 2018, amb
la Temàtica “Estació de l’Any” (primavera, estiu, tardor o hivern, o les quatres estacions
representades a la mateixa taula).
22.00h Sopar del Bou a la pista de les Escoles. Durant el sopar, les Pubilles i Hereus faran
entrega dels Premis (1r i 2n premi) a les millors Taules Engalanades d’aquest any; “posa enginy si vols endur-te el pernil, i amb una mica d’originalitat, beuràs un munt de cava regalat!” Premis concedits pels bars l’Amagatall i la Taverna. Durant la nit, també es nombrarà
la guanyadora o el guanyador del Millor Selfie d’aquestes festes. (#festesaldover2018)
00.30h Tancarem les Festes Majors 2018 amb la Gran Festa Imagina Ràdio, per a totes les
edats! Un format que està triomfant a les Terres de l’Ebre. A primera hora, música d’orquestra per ballar agafats amb els millors boleros, pasdobles, cúmbies… Tot acompanyat
d’espectacles i balls de saló. També hi haurà sorpreses per als més petits, per continuar
amb els grans èxits dels 70’s, 80’s i 90’s... fins a l’actualitat. Amb Performance i animació,
ballarines, regals, fluorescències, visuals, marxandatge... i moltes sorpreses més! Una festa diferent, adreçada a un públic de 0 a 100 anys, que no et pots perdre!!!! I ballarem, i
riurem i disfrutarem, fins ben entrada la matinada…, “la soltamos o no la soltamos..!”
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MARIA JESÚS
CASALS
Regidora de Festes
D overen q u es i D overenc s, l es n ost res festes són per gaudir-les, v iure-les, s e n ti r- l es , d i sf ruta r-l es, i a i xò és possible gràcies al que es diu “tot s per a tot s i p er
a to t ”, a m b esforç , treba l l , vol untat i sat isfacció, que és el plaer de donar p e r
do n a r.
És p o s s i b l e g rà c i es a l es doverenques i doverencs, amb especial menció a l a b r i ga d a mu n i c ipa l , a l es a ssoc i a c i ons, a la penya taurina, a la comissió de bous , als
ba rs , al s esta bl i m ents i a l es enti tat s.
És p o s s i b l e grà c i es a l a vol untat de voler fer, de col·laborar, de part icipar, d ’aju da r i d ’e st im a r a l pobl e.
G au d i r- l es , v i ure- l es, senti r- l es, disfrutar-les… és possible! I el més important ,
comp a r t i r- les a m b l a fa m í l i a , a m b els amics, amb els veïns, tot s unit s.
Fras ej a nt a Adol fo B éc quer ( R i m a IV ): “Mient ras haya en el mundo primavera,
ha b rá p o es í a ”.
D e s d e l a Reg i dor i a de Festes, m olt íssimes gràcies a tot hom!
D overen q u es i D overenc s, que passeu unes molt bones festes!

M a r i a J es ú s ( l a C a c hi )

lo doverenc

34 a g o s t 2 0 1 8

ESCOLA
DE MÚSICA
CARTA INFORMATIVA
Els comuniquem que ampliem l’oferta de contingut musical al Centre de Lectura i Interpretació afegint l’àmbit artístic.
Amb això comentar que obrirem inscripcions en les especialitats instrumentals següents: llenguatge musical, cant, piano, (guitarra i baix), saxo, (trompeta i trombó) i percussió (corporal).
Els interessats en les inscripcions pel proper curs acadèmic 2018-2019 us podeu adreçar en
horari d’atenció al públic al centre de lectura a partir del 15 de setembre. Les classes estan
pensades per nens, adolescents i adults. La idea és fer tots pinya per poder muntar alguna
agrupació musical i fer activitats durant el curs, així com classes individuals i col·lectives de
cara a les respectives interpretacions musicals.
Un plaer i esperem que el poble se sumi a aquesta iniciativa. Entre tots fem créixer la cultura
al poble d’ALDOVER. Moltes gracies i us esperem!!!
*Qualsevol pregunta sobre les classes musicals poden escriure a:
ivanbenetsax@gmail.com
www.lasmallband.blogspot.com
http://centrelecturaaldover.com
Atentament, el d
 irector artístic Ivan Benet Querol.

Col·labora: l’Associació La Small-Band, Centre d’Interpretació i l’Ajuntament d’Aldover.
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CENTRE D'INTERPRETACIÓ
I LECTURA D'ALDOVER
Navegant pel riu fins les estrelles.
Un nou ventall d'activitats.
Per al Centre d’Interpretació i Lectura d’Aldover (CIL) ha començat una nova etapa de desenvolupament amb aquest
any 2018. S’ha presentat una àmplia varietat d’activitats per
a tots els públics amb el suport i la implicació de moltes persones i entitats, com ara el club de lectura fàcil en català, el
taller de ganxet, el taller d’anellament o el taller d’astronomia, a banda de les presentacions de llibre que s’han realitzat. A continuació trobarem un tastet d’algunes d’aquestes
activitats, però primer dedicarem unes línies als llibres i la
lectura.
Als doverencs i doverenques és als tres primers mesos de
l’any quan més els agrada llegir, o això almenys és el que reflexen les dades de préstec de llibres d’un any i mig al centre
de lectura. Amb el que portem d’any, es pot dir també que el
nombre de llibres prestats han augmentat gairebé el doble
en relació a l‘any passat. Pel que fa el fons de llibres, també
aquest continua creixent, poc a poc, però sense parar. Aprofitant aquest espai també volem dirigir un fort agraïment a
totes aquelles persones que han contribuit amb donacions
de llibres i altres materials aconseguint que el Centre de Lectura sigui una petita biblioteca de poble de qualitat. També
un fort agraïment a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, que ha contribuït en la major part de l‘increment del fons
del centre i amb la que contem com a gran suport. Des de
tècniques de lectura, botànica, geografia, infermeria i anatomia, història, astronomia, cuina, excursionisme i viatges,
tècniques de dibuix, jardineria, autoajuda... etc. fins a la novel·la, poesia, els còmics, contes i les revistes. Tots aquests
temes i molts d’altres trobaran els usuaris a la seva disposició. Però ara anem a donar un cop d’ull a tot el que els doverencs i doverenques poden trobar a més a més al Centre
d’Interpretació i Lectura d’Aldover.

any al CIL ha estat el taller de construir caixes niu, que ha
anat a càrrec de l’ornitòleg Joan Carles Abella. En aquest taller hem pogut aprendre molts detalls a l’hora de construir
les caixes que a primera vista podrien semblar insignificants,
però que són per al niuament i la cria dels ocells, així com
el seguiment posterior, de gran importància. Una tarda
molt entretinguda i constructiva, en el més ampli sentit de
la paraula. En dos ocasions més hem tingut el plaer d’enriquir-nos amb els coneixements d’en Joan Carles. Una, durant la revisió de les caixes niu que van ser penjades al bosc
de ribera, i l’altre, durant l’últim taller que es va realitzar per
anellar ocells. Aquesta activitat ens va aproximar a la natura
del bosc de ribera d’Aldover i vàrem poder veure i tocar els
ocells que foren anellats. Malgrat la pluja que ens va acompanyar durant bona part del matí, el taller d’anellament va
ser tot un èxit des de la perspectiva del gran nombre d’ocells
anellats i la varietat d’espècies que hi va haver entre ells.
Entre aquests ocells, que posteriorment van ser alliberats
sense haver pres cap mal, n’hi havia alguns de molt joves, el
que significava que havien nascut a Aldover. Potser algun dia
rebrem notícies dels ocells doverencs que han sortit a volar
i descobrir el món, o bé si han preferit quedar-se a casa. Una
activitat fora de lo corrent, molt recomanable i per a gaudir
amb tota la famíla.

Els ocells del bosc de ribera
Una de les primeres activitats que s’ha pogut relitzar aquest
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Llegir les estrelles
Aquest any també s‘ha estrenat el taller d’astronomia
“Llegir les estrelles“, el qual consisteix en una xerrada sobre un tema en concret i a continuació en una observació
del cel nocturn amb telescopi o a simple vista. Així els interessats podran anar-se introduint poc a poc en aquest
món dels astres tan fascinant, o bé els que ja porten coneixements podran compartir-los amb els altres. La gran
abundància de pluja que ens ha caigut (afortunadament)
aquest any també ha fet la guitza a tots els aficionats a l’astronomia. Els núvols ens han impedit poder fer les observacions els dies anunciats. Però finalment, el passat dia 20
de juny, coincidint amb el canvi d’estació de primavera a
estiu, hem pogut fer la tan esperada observació. Menuts
i grans van poder descobrir amb els seus propis ulls, amb
ajuda d’un telescopi, la superfície de la lluna amb els seus
cràters característics. També es van deixar veure, a una distància casi inimaginable, Júpiter i Saturn acompanyats d’algunes de les seves moltes llunes que brillaven com petites
estrelles als seus voltants. Aquest any està previst fer vàries
sessions més de “llegir les estrelles“, que aproximaran als
interessats un tros més a les profunditats de l’univers.
Calça i ganxet
També s’ha incorporat des del mes d’abril el taller de calça i
ganxet, que es realitza a càrrec de dos senyores molt engrescades, que tenen ganes de compartir aquesta afició amb
els demés i passar una bona estona en grup. La bufanda, la
bossa de pa, la manta tipo “patchwork“, el bordat a la brusa,
tot va creixent i agafant forma amb l’ajuda d’aquestes dos
senyores, sabedores de les labors. Amb molts colors i bon
ambient us esperen moltes tardes creatives al centre de lectura. Només cal portar les agulles i el fil per a la vostra labor
i veureu com sense adonar-vos-en, ja haureu acabat el primer projecte. Una activitat per a joves i grans que no es pot
deixar perdre.
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Informàtica
A banda d’aquestes noves activitats hi podeu continuar trobant el taller d’informàtica per a persones grans, que ja s’ha
convertit en un clàssic al centre de lectura. Dirigit a aquelles
persones que vulguin aprendre a defensar-se en el món dels
ordinadors i l’internet, cosa que sembla ser indispensable
avui en dia. Els primers èxits ja s’han vist en els usuaris que
han tingut i estan tenint un seguiment constant. De cara
l’any vinent està previst tornar a fer un taller d’iniciació per a
usuaris que vulguin començar des de zero i al mateix temps
mantenir el taller avançat per als qui ja portin uns certs coneixements.
El Centre de Lectura també s’està modernitzant i ja consta de dos ordinadors actualitzats amb un sistema operatiu
dels més moderns i aviat s’hi afegiran dos ordinadors més.
Aquest nou espai informàtic, que també donarà un gran
suport al taller d’informàtica, està a la disposició de tots els
usuaris durant els horaris de funcionament per a tot tipus de
consultes.
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Un espai obert per a tothom
El Centre d’Interpretació i Lectura ha resultat ser un
espai atractiu per a escriptors, poetes i activistes de
la cultura de tots els àmbits. Hem tingut el gran plaer
d’acollir dos presentacions de llibres aquest any amb
una nombrosa participació d’escriptors i músics de les
Terres de l’Ebre. El Centre es va donar a conèixer amb
la presentació del llibre “Versos contra la violència“ el
passat mes de març i va donar pas a la presentació de
l’últim llibre de Vicent Pellicer Ollés “Terres de l’Ebre
i Matarranya. Encisadores“ que va anar acompanyat
d‘un preciós curtmetratge del mateix autor, poesia recitada per diversos rapsodes del territori i el concurs
de dibuix “Pinta’m l’Ebre“, en el qual hi van participar
els alumnes del cicle superior de l’Escola de Sant Jordi
d’Aldover. Amb els braços i les portes obertes esperem
moltes més activitats d’aquest tipus.
Navegant pel riu amb Lo Sirgador
Aquest juliol l’hem començat a Aldover navegant riu amunt amb Lo Sirgador, que fa habitualment les sortides des de Tortosa. Una idea que va sorgir del grup d’informàtica com a una petita sortida en grup i que va
evolucionar a que el Sirgador vingués a Aldover. Poc després de les 9 del matí sortíem des de l’embarcador
d’Aldover amb un sol radiant. Un cop passat l’embarcador de Xerta, on estaven preparant una piraguada per
al mateix matí, l’equip del Sirgador ens va intentar aproximar a l’assut, però per problemes tècnics finalment
no vàrem poder-hi arribar. Un viatge molt entretingut amb pastissets, envoltats de flors que adornaven el
Sirgador i amb música en directe del saxofonista Ivan Benet, també conegut com Lo Jazzman, però sobretot, i
en tot moment present, la immensa bellesa del riu Ebre amb les seves illes, el seu bosc de ribera i les moltes
espècies d’aus que acull. Una sortida de gran valor que segur que repetirem un altre cop més endavant.
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NOU

Jana Rodríguez Pla

NATS
Martí Querol Espinach

Pares
Eva Pla Mayor
Joan Rodríguez Bonavila

27-05-2017

Clàudia Freixes Pons

Pares
Carmen Espinach Pegueroles
Xavi Querol Sol

Irina Andreu Martorell

09-08-2017

25-09-2017

Luca Lita Cortijos

14-02-2018
Pares
Maite Cortijos Barberà
Petrica Lita

Juli Garcia Fontanet

Pares
Ainoa Mayor Brull
Jordi Alcoverro Albesa

Valentina Bonavila Mayor

02-01-2018

Pares
Cinta Pons Espinach
Roger Freixes Portes

Pares
Maite Martorell Ferré
Carlos Andreu Porres

Marc Alcoverro Mayor

20-12-2017

22-03-2018

Pares
Sílvia Fontanet Cid
Xavi Garcia Del Río

06-10-2017

Sergi Martorell Curto

Pares
Clàudia Bonavila Juan
Arcadi Bonavila Pegueroles
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14-07-2018

Pares
Maijo Curto Mauri
Clàudio Martorell Roig
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PARES PER
SANT JORDI
PER SEGON ANY LA CELEBRACIÓ DE SANT JORDI HA ESTAT PER PARTIDA DOBLE
De cap de les maneres ens podem oblidar dels xiquets i xiquetes que han vingut al món des
de Sant Jordi 2017 fins el mateix dia d’aquest any 2018.
Tots plegats, mares i pares, filles i fills (Quintos tots) van poder gaudir d’un dinar de celebració.
Per la nostra part els hi diem MOLTES GRÀCIES per acceptar la nostra invitació.

A la fotografia de la pàgina següent, d’esquerra a dreta, són:

El Carlos i Maite amb la seva filla, Irina
Petrica i Maite amb el seu fill, Luca
Ainoa i Jordi amb el seu fill, Marc
La Clàudia i l’Arcadi amb la seva filla, Valentina
Joan i Eva amb la seva filla, Jana
Mercè i Jordi amb la seva filla, Mariona
Xavi i Carmen amb el seu fill, Martí
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A PACO DEL FRUTO
El 17 de maig ens va deixar Paco “del Fruto”, home d’ingeni i molta vitalitat.
Va néixer dins una família humil, i de petit no tingué la vida gens fàcil, compartint-ho tot amb quatre germans
i a penes poder anar a l’escola. Això va polir el seu caràcter convertint-lo en pacient i perseverant dins d’una
llarga trajectòria.
Treballà de pagès i amb molta satisfacció:

“però jo continuo igual
i penso que no hi ha res
tan bonic i natural
com la vida de pagès”
També va fer de podador, cambrer, granger, moliner i fins i tot de la construcció.
Quan es va jubilar, escrivia poesies dedicades principalment als amics i coneguts, amb la ironia que el caracteritzava i expressant moltes realitats.
En les seues noces d’or li va escriure a Rosita:

“i encara que sigue estrany
i semble una tonteria
tal com van passant els anys
ens volem més cada dia”
Es pot dir que va ser digne d’admirar per la seua qualitat de
vida. Tenia molta cura del seu cos i ment fins a l’últim dia.
I per acabar, una mostra del seu optimisme:

“si Déu mos dóna salut
i algun rato de somriure
mon anirem convençuts
que ha valgut la pena viure”
Gràcies, Paco, per les teues poesies de llenguatge planer i sentiment arrelat als costums de la nostra terra, pel teu exemple i
per tot el que hem après de tu.
Descansa en pau
lo doverenc
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CARRER
DEL RIU
De sempre s’ha dit que al carrer del riu no facis lo niu.
Per cert, dita gens certa al nostre carrer, som un
bon número de veïns que ens agrada viure la Festa
Major, i una forma de participar-hi és engalanant-lo.
Dies abans de començar la festa preparem el material per arreglar-lo i quin goig quan està la feina
enllestida.
I quins records quan miro fotografies de veïnes i veïns
treballant o presumint d’un raconet, que de vegades
està engalanat d’un tema, i a l’any següent d’un altre.
Quasi sempre en despertar, anem a mirar si hem tingut sort i no ens ho han trencat.
Procurem durant estos dies no pensar en les portes
tancades, que les hi ha, de gent que no estan.
Un any més ja han arribat i tots a gaudir, que després
l’hivern s’apropa i la gresca pels carrers s’ha acabat.
TC

El proper dia 3 de setembre, a les 22,30 hores, el carrer del Riu us convida, a tot lo poble,
a la presentació de la decoració del carrer.
I COM A NOVETAT, podreu veure i jugar una partida d’escacs, i us oferirem un tast de vi i
de dolços.
US esperem!
			
Veïns del carrer
lo doverenc
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LLIGA CONTRA EL CÀNCER
REGISTRE DE CÀNCER DE TARRAGONA

El Registre de Càncer de Tarragona (RCT) és la Unitat de Recerca Epidemiològica de la FUNCA que té
com objectiu obtenir les estadístiques del càncer de la nostra demarcació. Porta a terme un sistema
d’informació sobre tots els casos de càncer que es produeixen a la demarcació de Tarragona (regions
sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre). És doncs un registre de càncer de base poblacional. La seva activitat comporta la recollida continuada, sistemàtica i estandaritzada de les dades
necessàries i permet, mitjançant el seu tractament, l’obtenció de dades d’incidència, mortalitat,
supervivència i prevalença de càncer tant globalment com segons l’edat, el sexe, la localització del
tumor primari i altres variables.
Funcions
El Registre de Càncer de Tarragona és una eina fonamental per al coneixement de la magnitud del
problema del càncer i produeix les estadístiques necessàries per poder definir correctament la importància actual i futura del càncer a casa nostra.
També realitza altres funcions, com per exemple:
- Assessorar a les administracions sanitàries en temes diversos relacionats amb el càncer.
- Col·laborar en l’avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama Tarragona-Terres
de l’Ebre.
- Produir hipòtesis sobre les causes del càncer i realitzar tasques de recerca sobre les causes del
càncer.
- Portar a terme tasques de docència sobre epidemiologia i prevenció del càncer als professionals
sanitaris.
- Donar suport a altres registres de càncer.
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Informació de contacte
Les oficines de la FUNCA es troben a les instal·lacions de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus,
situat a l’Avinguda Josep Laporte, 2 de Reus.
Pot contactar amb la FUNCA trucant al telèfons:
Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon: 977 326 700
Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama: 977 326 800
Registre de Càncer de Tarragona: 977 337 316
FUNCA: 977 326 52

Esperem un any més la vostra col·laboració dintre de les Festes Majors.
Volem fer arribar el nostre agraïment a: Botiga Casa Elena, Blanquet Carnissers, M. Carmen Cid
(Spar), Forn de Pa Cortijos i Forn de Pa Bertomeu per la seva col·laboració amb el berenar que organitza la Lliga dintre de les Festes Majors, i a totes les persones que ens acompanyen i participen
en aquest acte solidari.
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ANC D'ALDOVER
SOLIDARIS FINS A
RESTABLIR LA DEMOCRÀCIA
Tal i com havíem fet a 2016, ara fa un any volíem adreçar-nos
a tu, benvolguda veïna, benvolgut veí, a través d’aquest butlletí, per explicar-te la nostra voluntat d’ajudar en tot allò que
fos possible a fer efectiu el desig d’una majoria dels habitants
d’Aldover, manifestada en cada ocasió en totes les eleccions
celebrades durant els darrers anys: decidir el futur del país votant al Referèndum d’Autodeterminació previst per a uns pocs
dies després de la nostra Festa Major, el primer d’octubre de
2017. Desgraciadament, l’Ajuntament va decidir no publicar
aquell article.
És l’hora d’explicar les coses tal com són. No amb l’objectiu
d’assenyalar ningú, sinó amb la voluntat de denunciar sense
pèls a la llengua fins a quin punt de degradació ha portat el
Règim del 78 els drets fonamentals al nostre país. És una veritable allau de vergonya que va del més greu, la dissolució d’un
Parlament i un Govern escollits democràticament, a l’atac sistemàtic al dret de manifestació o la conculcació diària de la llibertat d’expressió. Passa també per liquidar el dret de participació i de representació política, la presumpció d’innocència,
la privacitat de les comunicacions o la censura de mitjans de
comunicació, la publicació de llibres i l’exhibició d’obres d’art.
Una repressió sense límits que porta dissidents i activistes socials davant l’Audiència Nacional acusats de terrorisme sense
cap prova i cantants de rap a la presó i a l’exili per la lletra de
les seves cançons.
El primer d’octubre passat, mentre a ben pocs quilòmetres
del nostre poble l’Estat espanyol exercia una violència inaudita contra la democràcia, amb una participació superior al 54%
del cens, un 96% de les doverenques i doverencs va expressar
la seva voluntat que Catalunya es constitueixi en República
independent. I, encara, després del cop d’estat perpetrat pel
bloc de l’article 155 de la Constitució espanyola, a les eleccions
il·legítimes del 21-D, fins a un 68% dels habitants del poble
van ratificar la seva opció inequívoca per forces republicanes.
Amb la força de la voluntat del poble al braç, la nostra resposta
a tanta agressió, basada només en la força de la democràcia,
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no pot ser cap altra que la solidaritat i la denúncia. Per això,
hem sortit al carrer i durant els darrers mesos hem col·laborat
en dues iniciatives de solidaritat amb els presos i els exiliats
polítics acusats d’intentar fer possible el nostre mandat a les
urnes. La nit del 27 d’abril d’enguany la cursa de relleus “Córrer pels Camins de la Llibertat” va travessar el poble camí de
Montserrat: hi vàrem posar el nostre escalf i un bon avituallament. I l’1 de juny, una vuitantena de doverencs i doverenques vàrem celebrar un “Sopar Groc” en solidaritat amb l’Associació Catalana pels Drets Civils, que agrupa les famílies dels
nostres representants polítics i cívics a la presó i l’exili.
A tots aquells que ens voldrien submisos, callats davant tanta
injustícia, només podem respondre’ls que la repressió no ens
torçarà ni un mil·límetre la voluntat de ser lliures. Que sabem
què volem i quin és l’únic camí que porta a la plena restitució
de la democràcia a Catalunya: el d’una República social, justa
i solidària amb tots els pobles del món. I lluitarem fins a fer-la
realitat.
Bones festes!
Aldover per la Independència (ANC Aldover)
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Francisco Mayor Pegueroles

PACO DEL FRUTO
Paco, aquest any has partit, ens has deixat, et diem fins sempre, has estat una gran persona, un
home de bé, en el record i al nostre cor. En fer la Revista “LO DOVERENC“ sempre et tindrem present.
Al voltant d’una soca, la que està a la seva illa, tot un orgull per ell i la seva estimada Rosita.

“ I em voldria despedir
Amb carinyo i simpatia
I que us recordeu de mi
Com a símbol d’alegria. “

Ajuntament d’Aldover.
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ABORDAR LA DEPENDÈNCIA
D'UN FAMILIAR
Recent arribada al vostre poble, m’han convidat a escriure a
la vostra magnífica revista i per mi és tot un plaer. Pensant en
quin tipus de reflexions us podia fer arribar, he decidit parlar-vos
una mica sobre què significa la dependència, com es reconeix
una situació de dependència, què implica cuidar una persona
dependent, quins canvis pot provocar i quins recursos socials
existeixen per ajudar-nos.
La dependència és la necessitat d’ajuda que té una persona per
realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, com vestir-se,
dutxar-se, cuinar, anar a comprar, etc. Tot i que és més freqüent
en les persones grans, pot afectar a totes les persones independentment de la seva edat.
Cuidar un pare, una mare, un germà, la parella o algun altre familiar, implica molts canvis en l’organització familiar i en els rols
que cadascú havia assumit fins ara. El més habitual és que la
major part de l’atenció recaigui sobre un familiar, que anomenem cuidador principal i que és la persona que, des del primer
moment, s’ocupa de l’atenció de la persona amb dependència
durant més temps i amb més intensitat.
Els cuidadors poden patir, en moltes ocasions, una sobrecàrrega física i emocional, especialment en aquells casos de malalties
molt llargues o degeneratives. Molts cuidadors senten que no
reben ajuda de ningú i que tot ha de passar per ells, i contràriament, de vegades també tendeixen a rebutjar alguna ajuda ja
sigui per sentiments de culpa o per obligació moral.
Davant situacions d’estrès prolongat poden aparèixer alguns
senyals d’alarma (pèrdua d’energia, insomni, irritabilitat, aïllament social, etc.) que ens indiquen que el cuidador està massa
cansat o superat per la situació. Això significa que ha de cuidar-se també a si mateix, que ha d’aprendre a buscar estones
de descans i a demanar ajuda a altres familiars o amics. Sí, és
veritat que algunes persones estaran més disposades a ajudar
que d’altres, que n’hi ha de més implicades o menys, però heu
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de saber que també es poden utilitzar recursos socials i assistencials de la comunitat. Metges, infermers, psicòlegs, treballadors
socials... us poden ajudar a resoldre situacions difícils i a conèixer
les necessitats i els recursos que més s’adaptin a aquestes necessitats.
Si el temps de descans que té el cuidador, tot i l’ajuda d’algun familiar o amic, no és suficient per descansar o per mantenir una
bona qualitat de vida, es poden buscar alguns altres serveis per
aconseguir-ho. Parlem, per exemple, de l’assistència a un centre
de dia (alguns dies a la setmana), d’una estada temporal en una
residència (15 dies o un mes) o rebre el suport d’una treballadora familiar al domicili algunes hores setmanals, d’entre altres
serveis.
Els professionals d’aquests serveis també proporcionaran una
bona atenció al vostre familiar, i més, si compten amb els vostres coneixements i experiència sobre la persona que cuideu.
Sobre tot lo exposat, m’agradaria puntualitzar que per accedir a
aquests serveis, o a prestacions econòmiques o d’altres serveis
socials reconeguts en la Llei de la Dependència, és un requisit
bàsic disposar del reconeixement oficial de la situació de dependència en alguns dels graus que es contemplen, que van en
funció del nivell de suport que cada persona necessita.
Disposar d’aquest reconeixement oficial requereix d’un seguit
de tràmits, sol·licituds, informes, valoracions, etc... que fan que
no es resolgui d’un dia per l’altre, quan ja tenim la necessitat a
la porta de casa.
Per això, planificar una mica el futur i començar a buscar solucions abans que apareguin els moments difícils ens pot afavorir
a tenir un sentiment de tranquil·litat i a evitar la sensació de desbordament i angoixa.
Núria Vidal Ferrando
Treballadora Social
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PISCINES
I ENLLUMENAT
Des de l’Ajuntament d’Aldover hem executat una de les obres que teníem pendents, la
creació de vestidors i lavabos a la piscina municipal i aviat la nova zona de pícnic. Aquesta
execució ha tingut un cost total de 34.848,00 euros amb IVA inclòs, que s’ha finançat amb
la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb 26.863,20 euros, que suposa un 77,09%
del cost total de l’actuació i els restants 7.984,00 euros l’Ajuntament.

La Diputació de Tarragona ens ha concedit un ajut de 42.098,56 euros amb la subvenció
del Pla d’Acció Municipal 2017 per tal de renovar l’enllumenat públic del municipi d’Aldover i per tal d’adequar-lo a la normativa vigent sobre l’enllumenat exterior. De l’anàlisi
fet per la Generalitat, es desprèn que prop del 25% de l’enllumenat públic de Catalunya
l’any 2015 encara utilitzava el vapor de mercuri, tecnologia que aquell mateix any 2015 va
deixar de comercialitzar-se per la seva elevada toxicitat ambiental.
Aquesta renovació comportarà una important reducció de la despesa energètica.
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FESTA DE

SANT ANTONI 2018
Majoritàriament cavalls, però també gats, gossos, ocells i altres animalets van acudir a la
plaça de l’Església per rebre la benedicció de Mossèn Pasqual Centelles, amb motiu de Sant
Antoni Abat, el patró dels animals.
Un acte d’arrel religiosa però que actualment ha adquirit un caire molt festiu i de celebració
al carrer.
Juanan Albesa, en representació i al capdavant de “Els amics dels cavalls d’Aldover”, va ser
l’impulsor d’aquest acte festiu.
Gràcies a ell vàrem poder gaudir de la presència de tots ells i de les Hípiques d’EROS I OMAR
de Roquetes i EQUITOR de Jesús.
Per acabar d’omplir l’acte festiu, en una reunió va sorgir la idea de fer una pasta dolça que fos
típica per a aquesta festivitat, i Eladi Huguet va comentar: “Per què no li diem TONETA?”, i ja
ens veus pensant la millor recepta. Tot seguit, mans a la feina. Maria Jesús Casals i jo mateixa
a fer les Tonetes.
Esperem que aquesta tradició tan bonica en tot el seu conjunt perduri, ja que tot i el fred característic de l’època de l’any en què se celebra, la gent sortim al carrer i gaudim de la festa.
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EQUIP DE RECERCA DELS TOSSALS

Excavacions arqueològiques al
jaciment dels Tossals d’Aldover
Aquest agost de 2018, el Grup de Recerca del Seminari
de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la Universitat Rovira i Virgili realitzem la tercera campanya d’excavacions al jaciment dels Tossals d’Aldover. Els Tossals està
situat a l’extrem nord d’un altiplà vora el poble, prop del
cementiri, i al costat del tall de la carretera C-12. L’existència del jaciment ja es coneixia de feia anys, tot i que
no s’hi havien desenvolupat estudis sistemàtics fins que
el nostre grup hi va començar a treballar, amb campanyes d’excavacions els anys 2013 i 2015.
Què és el jaciment dels Tossals? Quina antiguitat té?
Tot i que l’estat dels coneixements és encara molt inicial,
sembla que més que un poblat es tractaria d’un únic edifici amb diverses dependències. Fins ara hem vist que
l’espai amb major complexitat de murs és a la zona on
l’altiplà s’estreteix, entre la sortida del barranc de la Conca i l’espai per on passa la carretera actual, deixant una
punta allargada cap al nord buida d’edificacions. De tota
manera, hem comprovat que aquesta punta allargada
està envoltada per un mur antic.

Un dels murs localitzats als Tossals

Enderroc de tovots caiguts

La datació de les troballes ens la donen els fragments
de ceràmica que s’hi ha trobat. Podem distingir sobretot
dos tipus de ceràmica:
• Ceràmica local, feta pels habitants dels Tossals o pels
seus veïns. Es tracta de ceràmica feta a mà, de factura
una mica grollera, a vegades decorada amb cordonets
amb marques de dits.
• Ceràmica d’importació fenícia, produïda a les colònies
fenícies del sud de la Península Ibèrica. Està feta a torn,
ben cuita, i presenta un aspecte una mica més acurat
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que l’altra. La major part d’aquestes restes pertanyen a
àmfores de vi. Cal tenir en compte que els indígenes no
sabien fer vi, i per tant era un producte exòtic molt apreciat. És gràcies a la ceràmica d’importació fenícia que
sabem que els Tossals es data entre els segles VII i VI
abans de Crist. Aquest període és el que els arqueòlegs
anomenem Primera Edat del Ferro.
Com ho interpretem els arqueòlegs? Encara no ho sabem del cert, però està clar que era un lloc orientat als
intercanvis amb els navegants fenicis que pujaven pel riu
Ebre. Cal tenir en compte que a banda d’àmfores de vi
fenici, també s’han trobat mostres de cornalina, una pedra que s’utilitzava per a fer penjolls, i que segurament
provenen de la Mediterrània oriental. Per altra banda,
l’existència d’un espai buit a la punta de l’altiplà ens fa
pensar en un tancat per al bestiar, segurament de cabres
o ovelles. Això, a més, es pot relacionar amb la seva situació a la vora de la sortida del barranc de la Conca, un
camí ramader de gran antiguitat que unia el riu amb les
muntanyes del Port.
Quins objectes han aparegut? Sobretot fragments de
ceràmica, sempre en un estat molt fragmentat, però
també una pedreta de cornalina, part d’un molí de pedra per a moldre cereals, i tovots cuits al sol molt ben
conservats.
Com a curiositat, durant la campanya de 2013 es va localitzar l’esquelet d’un soldat republicà de la Guerra Civil.
Es tractava d’un noi jove de no més de 20 anys, amb un
forat de bala al front. Segurament fou abatut durant les
operacions de replegament de les tropes republicanes al
marge esquerre de l’Ebre durant la primavera de 1938.

Cornalina treballada, trobada als Tossals

51 a g o s t 2 0 1 8

Combatent republicà de la Guerra Civil
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