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EXPOSICIÓ DE PINTURES DE L’ESCOLA DE PINTURA DE L’ALDEA
Invitades el grup de pintores de l’associació de dones Endavant de
l’Ametlla de Mar. Lloc: escenari del recinte firal TOTS ELS DIES DE FIRES

Menús ESPECIALS de Fires
BAR - RESTAURANT PODIUM
Picades / Aperitiu Podium - Assortit d'embotits amb pà amb tomàquet - Calamars a la romana / 
Per escollir: Confit d'ànec amb verduretes saltejades - Rap a la marinera / Postre: Tarta brownie 
amb nata i anaus / Beguda: Vins D.O Catalunya( blanc i negre) - Aigues minerals - Refrescos / Pà / 
Cafès o Carajillos

Preu: 20€                                                             ... reserves al 977450944

RESTAURANT LA LLAR - HECTOR RODA
Carpaccio de filets de bacallà amb tomàquet i romesco - Fregitel·la de peix de llotja - Pop brasejat 
amb patates, canonges i fil de mel - Llagostins saltejats amb alls tendres i remenat d'ous / Arròs 
melós d'ànec amb gírgoles i escames de foie o Bacallà glacejat amb alls tendres i xips de carxofa 
o Secret ibèric amb salsa foie i  seva guarnició (les salses es poden canviar i escollir-ne una altra) / 
Cocktail de fruites amb sorbet de vainilla / Aigües minerals - Vins de la Casa / Cafès
Preu: 25€                                              ... reserves al 977450506

RESTAURANT MAS MASDEU
Crema de carxofes amb encenalls de pernil - Amanida tèbia de pop, carxofes i romesco - 
Canaló de peix i marisc amb salsa velouté / Arròs amb sípia, carxofes i escamarlans o Llom 
de bacallà confitat amb verduretes, violette i tomàquet / Gelat, fruites i xocolata / Assortit de 
pans variats / Begudes / Cafès
Preu: 25€                                             ... reserves al 977450528



En més d'una ocasió és bo mirar cap enrere per tal 
d'agafar exemple d'allò que un col·lectiu ha de pro-
posar-se per al seu present i també futur, enguany  
la XIII Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea torna a 
dipositar l'important acte d'inauguració en mans 
d'uns comerciants de prestigi als que els precedeix 
tota una vida d'esforç, treball i constància al cap-
davant  del  nostre  estimat  “Bar  Español”.

José i Pepita, Pepita i Jose són una referència per a 
les noves generacions, com ells hi ha moltes 
persones al nostre poble que en condicions més 
difícils que les actuals van saber sobreposar-se 
amb dedicació extrema a les mancances econò-
miques que en general patia la societat aldeana en  
el  seu  moment.

La coneixença de la seva carrera comercial genera 
autoestima per a l'actual realitat de les nostres 
botiges, la Fira torna a ser un excel·lent aparador 
per mostrar al territori la nostra vitalitat, l'oportunitat 
de fer negoci en un poble emergent, les ganes de 
tirar endavant i també un procés d'innovació al qual 
des de l'Ajuntament li estem donant suport incon-
dicional, des de l'Associació l'Aldea Comercial es 
treballa en il·lusió per fer créixer, fer més gran i més 
fort un col·lectiu sobre el qual se sustenta un dels 
eixos bàsics de l'impuls econòmic del nostre 
municipi.

La unió fa la força, no ho dubteu, tota la família del 
comerç aldeà,  especialment tota la ciutadania que 
és el seu millor client, farem possible que el nostre 
comerç continuï essent un exemple de proximitat, 
qualitat de producte i una excel·lent atenció al client.

Aviat i fruit del treball conjunt de tot el consistori 
posarem a disposició dels nostres negocis un Pla 
de Dinamització del Comerç de l'Aldea, serà una 
nova eina per continuar millorant l'estructura co-
mercial del municipi i per tant els nostres serveis i la 
nostra  qualitat  de  vida . 

Un any més tornem a celebrar la Fira de l'arròs i el 
comerç. 

Enguany dedicaré el meu espai a informar i cons-
cienciar a tots sobre la importància de preservar el 
medi ambient i com fer-ho possible aportant el 
nostre granet de sorra des del sector del comerç.

Com segurament bé sabreu, dins el sector del 
comerç, d'acord amb la Llei 5/2017, hi ha un gran 
canvi referent a la prohibició de lliurar bosses de 
plàstic gratuïtament: “Prohibit lliurar bosses de 
plàstic en tots els comerços a partir del dia 28 de 
març  de  2017”.

Tots ens hem d'acostumar a canviar d'hàbits i més 
si  aquests  ens  porten  a  algo  millor. 

Un dia passejant per Rupit i Pruït, un municipi de la 
comarca d'Osona, vaig veure un cartell darrere el 
mostrador d'una panaderia que posava “AMB 
CISTELLA HAS D'ANAR SI EL MEDI AMBIENT VOLS 
CUIDAR, DEL PLÀSTIC T'HAS D'OBLIDAR”. 
M'encanta la idea i us animo a oblidar-nos de les 
bosses  de  plàstic!!

Personalment penso que no és el fet de pagar o no 
pagar per la bossa de plàstic, sinó quin és l'ús que 
es dóna a aquesta bossa. Si tots i cadascun de 
nosaltres fiquéssim de la nostra part per preservar 
el medi ambient en detalls com reduir, reciclar i  
reutilitzar, les nostres generacions futures ens ho 
agrairan. 

Benvolgudes  aldeanes  i  benvolguts  aldeans,

Som José i Pepita del Bar Espanyol de l'Aldea i mai 
no ens hauríem pensat que un dia tindríem l'honor 
d'inaugurar la XIII Fira de l'Arròs i del Comerç del 
nostre poble. Per aquest motiu volem començar 
agraint a l'Ajuntament de l'Aldea i a l'Associació 
l'Aldea Comercial la invitació que hem rebut com a 
inauguradors  de  la  fira  d'enguany.

La Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea és 
l'esdeveniment on els comerços mostrem i oferim 
els nostres productes i serveis als visitants per a 
projectar  i  dinamitzar  els  nostres  negocis.

El nostre comerç, el Bar Espanyol, va obrir les 
portes al desembre de l'any 1933 i estava situat a la 
mateixa Avinguda Catalunya (antiga N-340) davant 
de les Cases Barates, al costat de l'actual comerç 
Autoservei Tafalla. Regentaven el bar els meus 
pares (Pepita), José Margalef i Cinta Rodríguez, i no 
es trasllada a l'actual localització fins l'any 1.957. 
L'any 1.963 ens casem i agafem les regnes del 
negoci dels nostres pares. L'ofici l'havíem viscut 
des de sempre a casa nostra i amb José agafem el 
test imoni  de l  negoci  que,  amb esforç i 
perseverança, anem engrandint dia a dia: el bar, la 
pista de ball descoberta primer i coberta després, el 
restaurant i finalment l'hostal. Una trajectòria vital i 
professional que han anat sempre juntes, i contents 
d'haver pogut compartir amb vosaltres al llarg  
d'aquests  anys.

Us animen a assistir, a participar i a implicar-vos en 
tots els actes de la XIII Fira de l'Arròs i del Comerç de 
l'Aldea i esperem i desitgem que gaudiu d'aquests  
dies  de  fira. 

Dani Andreu Falcó
Alcalde de l’Aldea

Pepita Margalef Rodríguez
José Masdeu Franch Mercè Tafalla i Prades

Presidenta de
l’Associació

l’Aldea Comercial

TALLERS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Taller de Bova E. Pons (a l'estand d'Eugenio Pons)
Taller Karme Martinez (a l'estand Made in Kölors)
Taller de cuina (a l'estand del taller de cuina)
Tallers i contacontes per als més petits
(a l'estand “Espai Infantil”)
Activitats de lleure al camp de terra
Francesca Aliern, escriptora
(a l’estand de l’Ajuntament) 

ACTES  FIRA  2017
(Horari de 10h. a 14h. i de 16h. a 21h.)

DIVENDRES,  21  D'ABRIL

18.30  h. Actes commemoratius 21 d’abril. 
Lloc: Ajuntament. Recital poètic a càrrec de Pilar 
Cabrera. Hisada de la bandera acompanyats per 
la BM Verge dels Prats. Tast de vins ofert pel 
Celler Cooperatiu de Gandesa.
19.00  h. Recepció d'autoritats, pubilles i 
hereus  a  l'Ajuntament.
19.15 h. Signatura del Llibre d’Honor pels 
inauguradors.
19.30 h. Inauguració de la Fira a càrrec dels 
senyors  Pepita  Margalef  i  Josep  Masdeu.

DISSABTE,  22  D'ABRIL

09.00 h.    Sortida BTT. Lloc trobada: Casal de 
Joves. Organitza: Club Cicliste  L’Aldea.
09.30 h. XI TROBADA DE XAPES. Lloc: Casal 
de Joves. Horari: 09.30h a 14.00h.
10.00 h. Obertura  del  recinte  firal.
10.30 h. Taller cuina per a nens i nenes. Lloc: 
estand taller de cuina.
11.00 h. Exhibició  de  Batuka  a  càrrec  de  
Neus  Martínez  Pino.
13.00 h.  Degustació  d’arrossos.  Lloc:  
estand  taller  de  cuina.
14.00 h.  Tancament  del  recinte  firal.
16.00 h.  Obertura  del  recinte  firal.
17.00 h.  Taller  de  dolços.
18.00 h. Concert ofert per l’Associació 
Musical Verge dels Prats i entrega de premis 
del XI Concurs Literari. Lloc: Carpa Esplai.
21.00 h.  Tancament  del  recinte  firal.

DIUMENGE,  23  D'ABRIL

09.00 h.  Esmorzar popular. Lloc:  Rostidors.
09.00 h.  I Trobada Ocellaires de les Terres de 
l’Ebre. Lloc: Carpa Esplai. Organitza: Amics del 
Silvestre.
09.30 h. XI TROBADA DE XAPES. Lloc: Casal 
de Joves. Horari: 09.30h a 14.00h.
10.00 h. Obertura  del  recinte  firal.
10.00 h.  Circuit de Pokets per nens. Lloc: 
Plaça Ajuntament. Organitza: Motoclub  
L’Aldea.
10.00 h. 11ª Trobada de Puntaires. Lloc:  pista 
coberta del camp de futbol. Organitza: 
Associació  de  Dones  de  l’Aldea.
11.00 h. Programa especial Veuetes a l’estand  
Antena  Aldaia.
14.00 h.  Tancament  del  recinte  firal.
16.00 h.  Obertura  del  recinte  firal.
17.00 h.  Taller  de  dolços.
20.00  h. Sorteig de regals a càrrec de diferents  
entitats.
21.00 h.  Clausura  de  la  XIII  Fira  de  l’Arròs  
i  del  Comerç. 
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