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Salutació de l’Alcalde
Fatarellencs i fatarellenques,
Comencem un nou any i quina millor manera de començar-lo que amb
les Festes d’Hivern, les Festes de Sant Blai.
Unes festes que són les primeres de l’any i que ens tornaran a reunir a
totes i a tots al poble per gaudir de tots aquells actes que s’han preparat
des de la regidoria de cultura, juntament amb les entitats i associacions.
Unes festes en les que no hi poden faltar les Tortades, els Kintos o les
Àguedes, les sessions de ball al Casal o la jota a la Plaça, la corrida de
rucs i els actes religiosos com l’aurora, o les atraccions infantils.
Enguany no tindrem Majorals; malgrat tot, des de l’Ajuntament us
convidem i animem a fer tortades, que és un dels elements més característics de Sant Blai.
També, com no, a que ens fem partícips de tots els actes per a mirar de
mantenir les nostres tradicions i animar-vos a fer Festa.
En nom meu i de tota la corporació desitjar-vos Molt Bones Festes de
Sant Blai!
Francisco Blanch Batiste
Alcalde President

Actes religiosos
Diumenge, dia 28
A les 12:30 del migdia
Divendres, dia 2
A les 18:00 de la tarda

Missa en record de les víctimes dels Fets de la Fatarella, a la
Capella de la Mare de Déu de Misericòrdia. En ﬁnalitzar, tindrà lloc
una ofrena ﬂoral al Monument del Parc Mirador de la Terra Alta.
La Candelària. Benedicció de les candeles i, després, Santa Missa.

Dissabte, dia 3
A les 7:30 del matí
A les 8:00 del matí
A les 8:30 del matí
A les 12 del migdia

Cant de l’Aurora pels carrers del poble.
Rosari de l’Aurora, amb l’acompanyament de la Banda LA LIRA.
Missa primera, a l’Església.
Missa Major, a l’Església. Ofrena de les tortades a Sant Blai.

Diumenge, dia 4
A les 12 del migdia

Missa Major amb l’assistència dels Quintes/os, a l’Església.

Dilluns, dia 5
A les 11:30 del matí
A les 12 del migdia

Processó des de l’Església ﬁns a la Capella de la Mare de Déu de
Misericòrdia amb la imatge de Santa Àgueda.
Missa Major de Santa Àgueda, a la Capella.

Programa dels
Actes cívics i populars
Divendres, dia 2

Vespra de les Festes – La Candelària

A 2/4 de 7 de la tarda
Visita al SAIAR, amb l’animació de la Banda LA LIRA i acompanyats per les Autoritats.
A 7 de la tarda
Cercavila pels carrers del poble, amb la Banda LA LIRA, anunciant el començament de la
Festa Major.
A partir de 2/4 d’1 de la nit
A la Sala de Ball del Casal, 11è Rock de Festa Major d’Hivern, amb els grups de versions SIXTUS i,
en acabar, discomòbil amb DJ PAU BOIRA. Organitza: Associació de Joves Amics de la Cultura de la
Fatarella. Esteu tots convidats!!!!

Dissabte, dia 3

Festa dels Majorals de Sant Blai

A 2/4 de 8 del matí
Cant de l’Aurora pels carrers del poble.
A 2/4 de 6 de la tarda
Ball de la Jota de la Fatarella a la Plaça. Dansada de les tortades de Sant Blai, amb la Banda LA LIRA.
A 2/4 de 8 de la tarda
Gran sessió de ball al Casal, amb l’Orquestra LA PASARELA, de reconegut prestigi, amb un
equip artístic i tècnic experimentat, i un repertori actualitzat amb les últimes tendències.
A 2/4 de 10 del vespre
Els Quintos i Quintes anunciaran la seva festa pels carrers del poble, amb la Banda LA LIRA.
A 12 de la nit
L’Orquestra LA PASARELA oferirà al Casal un concert i, tot seguit, començarà el ball de nit. A
partir de la segona part discomòbil amb DJ. KRISPINIGHT.

Diumenge, dia 4

Festa dels Fadrins – Quintos/es

A 2/4 de 10 del matí
Cercavila dels Quintos/es pels carrers del poble, amb la Banda LA LIRA.
A la 1 del migdia
Després de la Missa, a l’Avinguda Catalunya des la Font de Borràs i ﬁns la Mare de Déu del Carme,
es farà la tradicional corrida de rucs. Tot seguit, després del repartiment de premis de la llançada, començarà la plega a beneﬁci dels Quintos/es, acompanyats per la Banda LA LIRA.
A les 4 de la tarda
Al camp de futbol, partit entre els equips de la Fatarella C.E.,A i Deltebre, U.E.,A.
A 2/4 de 6 de la tarda
Ball de la Jota de la Fatarella a la Plaça. Dansada dels Quintos/es, amb la Banda LA LIRA.
A 2/4 de 8 de la tarda
Gran sessió de ball al Casal, amb l’orquestra TARANTELLA. Ofereixen un centenar d’actuacions a
l’any amb concerts i sessions de ball per a gent jove i gent gran amb un increïble potencial.
A les 12 de la nit
L’Orquestra TARANTELLA oferirà un concert al Casal i, tot seguit, començarà el ball de nit.

Dilluns, dia 5

Festa de les Dones – Santa Àgueda

Des de 2/4 de 5 ﬁns a les 7 de la tarda
Joc a la Llar de Jubilats.
A les 7 de la tarda
Gran sessió de Ball al Casal amb el grup SISCO MÚSIC, sessió en diferents sorpreses, organitzada
per l’Ajuntament i les Àguedes.
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ATRACCIONS
Durant els dies de les Festes, davant del Casal, hi haurà atraccions.
Dilluns atraccions gratuïtes de les 11:00 a les 14:00 i de les 16:00 a les 18:00

Salutació dels Quintos/es 2017/18
Fatarelluts i fatarelludes,
Ja són aquí les Festes Majors d'Hivern del nostre poble repletes d'actes i
tradicions. Per tots nosaltres és l'última festa com a quintos i esperem
disfrutar-la al màxim acompanyats de tots vosaltres.
Volem agrair a tota la gent que ha participat en els nostres actes, sense
vosaltres no hauria estat possible.
Esperem que en aquestes festes, tot i el fred, participeu en tots els actes i,
especialment, a la corrida de rucs, una de les nostres tradicions.
Per acabar, de part de tots els quintos/es del 1999, volem desitjar-vos
unes bones Festes Majors d'Hivern 2018!

Salutació de les Àguedes 2018
Un altre any ha arribat el dia de les Àguedes. Per seguir la tradició un
grup de dones ha decidit celebrar la festa. Esperem que tothom gaudeixi
del dia.

Organitzadors i Col.laboradors
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA
CASAL DE LA VILA
ASSOCIACIÓ DE JOVES AMICS DE LA CULTURA
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
ÀGUEDES 2018

Asunción Alerany Cugat
Teresa Alerany Cugat
Núria Barceló Carreras
Rosita Ferré Cugat

(Vallesa)
(Vallesa)
(Ventura)
(Hermínia del Bo)

Ma. Rosa Jaumot Blanch (Casero)
Anna Maria Llop Llop
(Xeroc)
Jovita Pascual Suñé
(Jovita)

QUINTES I QUINTOS 2017/2018
Idoia Altaba Balsebre
Anna Amigó Blanch
Neus Amigó Blanch
Nil Ardévol Gironés
Judit Blanch Descarrega
Amin Cugat Jimenez
Carles Descarrega Falcó

(Pere de Tomàs)
(Vallesa)
(Vallesa)
(Depell/Balitre)
(Sastre)
(Cacho)
(Ramon del Sombro)

Rosa Descarrega Llop
Sergi Enajas Font
Sonia Fernández Arauz
Judit Garcia Rius
Marc Gironés Blanco
Pol Graupera Guasch

(Terreta Paleta)
(Cachaman)
(Madrona)
(Bessó)
(Mas)
(Lluís de l’Asquitxó)

