
La FatarellaLa Fatarella
FESTES MAJORS D'ESTIU DEL 6 AL 9 D'AGOST DE 2021



Ajuntament de 
La Fatarella

Salutació de l’alcaldeOrganitzadors d’actes
i col·laboradors

§ AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

§ CASAL DE LA VILA

§ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES (AFA)

§ ASSOCIACIÓ DE JOVES AMICS DE LA CULTURA

§ ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

§ FC LA FATARELLA

§ GRUP DE DIMONIS

§ MAJORALS DE LA MARE DE DÉU 1971-2021

§ QUINTES I QUINTOS 2020/2021

§ QUINTES I QUINTOS 2021/2022

§ COL·LECTIUS I PARTICULARS DIVERSOS

DISSENY DE PORTADA I IL·LUSTRACIONS BASADES 
EN FOTOGRAFIES DE MÒNICA GARCIA LLOP

Benvolguts fatarellencs,

Benvolgudes fatarellenques,

El temps passa i un altre cop ens tornem a trobar al mes d'agost, moment que, al nostre poble, 
celebrem la Festa Major d'es�u en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia.

Tot i aquest pas del temps, i recordant la situació de pandèmia per la COVID 19, 
malauradament encara present, tot i que els nivells de vacunació són alts, un any més la 
situació ens obliga a organitzar una festa en format reduït i amb les restriccions i 
recomanacions establertes pel Departament de Salut.

Crec que, malgrat la situació pandèmica que estem vivint, és orgull de poble fer honor a la 
nostra Patrona i, al mateix temps, mirar de gaudir dels diferents actes que hem programat per 
aquests dies. La cultura popular és i ha de ser el que ens uneix i, en aquest moments i més que 
mai, ha de ser peça clau per a la nostra socialització.

Malgrat no poder organitzar un programa de Festa Major farcit d'ac�vitats, passant pels més 
tradicionals, com el ball de la jota, o els més diver�ts, com el carnaval d'es�u, l'Ajuntament, 
amb la col·laboració de les en�tats i associacions del poble, essent conscients de la situació i 
de les limitacions marcades per la pandèmia, hem confeccionat una sèrie d'actes culturals per 
aquest dies de Festa.

Esperem que totes i tots poguéssim gaudir d'aquests dies de Festa Major, això sí: amb 
responsabilitat i respectant les mesures que ens marquen per tal de garan�r la seguretat de 
totes i tots.

En nom meu i en nom de tota la Corporació Municipal, convidar-vos a passar una bona Festa 
Major d'es�u i a que, amb responsabilitat, gaudim dels actes pensats per aquest dies de festa.

BONA FESTA MAJOR 2021!!!

Francisco Blanch Ba�ste
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Esther Martin DescarregaEsther Martin DescarregaEsther Martin Descarrega Lara Tortosa RuanaLara Tortosa RuanaLara Tortosa Ruana

Adrià Gironés RiberaAdrià Gironés RiberaAdrià Gironés Ribera

Pol Lluís GironésPol Lluís GironésPol Lluís Gironés

Damisel·les

Pubilla i Hereu 2020 Fadrins



Aida Font CugatAida Font CugatAida Font Cugat

Guillem Álvarez BernalGuillem Álvarez BernalGuillem Álvarez Bernal

Esther Martin DescarregaEsther Martin DescarregaEsther Martin Descarrega Lara Tortosa RuanaLara Tortosa RuanaLara Tortosa Ruana

Adrià Gironés RiberaAdrià Gironés RiberaAdrià Gironés Ribera

Pol Lluís GironésPol Lluís GironésPol Lluís Gironés

Damisel·les

Pubilla i Hereu 2020 Fadrins
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Valorem el que tenim?

Nosaltres vivim immersos en la societat del consum que constantment ens vol convèncer que 
ens manquen coses per ser feliços. Però la pandèmia ens ha fet recordar a molts tot allò de bo 
que tenim i és gratuït:

La natura: el sol, els arbres, els ocells, les flors, les muntanyes nevades, el mar... Contemplar 
una sor�da o posta de sol, les vistes del poble, la capella de la Misericòrdia, el marc natural de 
Sant Francisco, les diferents capelles...  Ho gaudim?

La família i els amics: les persones són el regal més gran que Déu ens ha fet, ja que són canals 
transmissors dels millors dons. Valorem l'amistat? Valorem les nostres cases? Valoro que hi ha 
persones que s'alegren de veure'm?

La parella i els fills: quin tresor! El dia que ens fal� ens n'adonarem i potser ens doldrà no 
haver-la valorat prou. I els fills també són un regal de Déu. Ens porten maldecaps, però ens 
alegrem quan els veiem oberts a la vida; ells perpetuaran els valors en els quals hem cregut i 
faran possible gaudir dels nets.

Les nostres qualitats: són superiors als defectes. Déu es serveix de nosaltres per obrar 
meravelles. Per deixar empremtes de bondat per allí on passem. 

No cal allargar la llista per adonar-nos que som “rics”. Llàs�ma que sovint vivim distrets i no en 
siguem gaire conscients... Val la pena valorar el que tenim, que en gaudim a fons, i que en 
donem gràcies a Déu. Això omple el cor i és l'única manera de viure feliç.

Finalment desitjar-vos una bona Festa Major. Molts ànims a tots, en especial els qui heu 
passat la malal�a, els qui teniu un familiar malalt i als qui heu pa�t la mort d'una persona 
es�mada. A ells els encomanem a la nostra es�mada Mare de Déu de la Misericòrdia. 

Una forta abraçada del vostre mossèn David Arasa

ACTES 
RELIGIOSOS

Actes religiosos en lloança a la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de la Fatarella

NOTA IMPORTANT
L'AFORAMENT A LA CAPELLA ÉS DEL 70%. NO ES POT ESTAR A PEU DRET DINS LA CAPELLA. 
S'HABILITARÀ MEGAFONIA PER A SEGUIR ELS ACTES RELIGIOSOS DES DE L'EXTERIOR. 
QUALSEVOL MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA PER A CENTRES DE CULTE ES COMUNICARÀ 
OPORTUNAMENT. 

 DIVENDRES 6 
19.30 h Completes i, seguidament, celebració de la Santa Missa a la Capella de la Mare de 

Déu de  Misericòrdia, amb l'assistència dels Majorals de la Mare de Déu.

 DISSABTE 7 
6.00 h Cant de l'Aurora pels carrers del poble.

7.30 h Sant Rosari de l'Aurora, amb l'acompanyament de la cobla orquestra 
MIRANTFONT. A con�nuació, Santa Missa a la Capella.

12.00 h Missa Major concelebrada a la Capella, amb l'assistència dels Majorals de la Mare 
de Déu i cantada pel Cor Parroquial. 

 DIUMENGE  8 
12.15 h Missa Major a la Capella, amb l'assistència de les autoritats locals, pubilles i 

damisel·les, hereu i fadrins i hereus i pubilles infan�ls.

 DILLUNS 9
12.00 h Missa solemne a la Capella de la Mare de Déu de Misericòrdia, amb l'assistència 

dels Quintos i Quintes 2020/2021.

 DIMARTS 10 
12.00 h Missa a l'Església Parroquial de Sant Andreu en acció de gràcies a intenció dels 

iaios i iaies del poble. 
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PROGRAMA
 DELS  ACTES 
CÍVICS 
I  POPULARS

DIVENDRES  6 
12.00 h Des del balcó de l'Ajuntament, llançament de coet anunciador de la Festa Major i, 

a con�nuació, repic de campanes a càrrec dels Campaners de la Fatarella.

18.30 h Cercavila pels carrers del poble, a càrrec de la cobla orquestra MIRANTFONT.

20.00 h A la pista poliespor�va, 32è Rock de Festes Majors, organitzat per 
l'ASSOCIACIÓ DE JOVES AMICS DE LA CULTURA DE LA FATARELLA, amb 
l'actuació de diversos grups.

 CAL RESPECTAR LES MESURES SANITÀRIES PER LA COVID-19:

§ CONTROL D'AFORAMENT

§ DISTÀNCIA DE SEGURETAT

§ DESINFECCIÓ DE MANS

§ CAL ROMANDRE ASSEGUT.      
NO ES POT BALLAR NI ESTAR A PEU DRET

Aquest any, la Festa Major continua... a casa!!!

Sí!!! El programa d'aquest any és interactiu,  
us convida a participar en moltes activitats 
adaptades a tothom! Què us sembla??? 
Alegria, que és Festa Major!

Només cal que seguiu 
els QR o que feu 
l'activitat del dia i la 
compartiu a xarxes 
amb l'etiqueta 
#FMLaFatarella2021 

PROGRAMAINTERACTIU

Pinta la il·lustració de la pàgina 
següent i comparteix-la! #FMLaFatarella2021

DIvendres

6
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DIUMENGE 8 
13.00 h Audició de sardanes, al parc de la Capella de la Mare de Déu de Misericòrdia, amb 

la Cobla Orquestra MIRANTFONT.

18:00 h Par�t de futbol entre el FC LA FATARELLA i un equip a determinar.

18.30 h Cercavila pels carrers del poble, amb la cobla orquestra MIRANTFONT. 

20.00 h  A la pista poliespor�va, actuació de l'orquestra NOVA SATURNO.

 CAL RESPECTAR LES MESURES SANITÀRIES PER LA COVID-19:

§ CONTROL D'AFORAMENT

§ DISTÀNCIA DE SEGURETAT

§ DESINFECCIÓ DE MANS

§ CAL ROMANDRE ASSEGUT. NO ES POT BALLAR NI ESTAR A PEU 
DRET

22.00 h Cercavila pels carrers del poble, amb la cobla orquestra MIRANTFONT, anunciant 
la Festa dels Quintos i Quintes. 

DISSABTE  7
 Majorals de la Mare de Déu

18.30 h Cercavila pels carrers del poble, a càrrec de la cobla orquestra MIRANTFONT.

19.00 h A la pista poliespor�va, presentació i proclamació del Pubillatge de la Fatarella 
dels anys 2020 i 2021

 Pubilles i hereus infan�ls 2020 Jofre BLANCH RIUS
      Júlia CORBELLA PASCUAL
      Josep GIRAL BITU
      Mar�na LÓPEZ RIUS
 Pubilles i hereus infan�ls 2021 Maria BLANCH JORNET
      Mar�na ROVIRA SEGURA
      Marc RUANA FERRÉ
      Sira SUÑÉ PUJALS
      Adriana VALDIVIA VARGAS
 Pubilla 2020    Aida FONT CUGAT
 Damisel·les 2020   Esther MARTIN DESCARREGA
      Lara TORTOSA RUANA
 Hereu 2020   Guillem ÁLVAREZ BERNAL
 Fadrins 2020   Adrià GIRONÉS RIBERA
      Pol LLUÍS GIRONÉS
 Pubilla 2021   Berta CLÚA DE LA CRUZ
 Damisel·les 2021   Teresa LORENZO VECIANA
      Maria SANTALICES MEDIAVILLA

 Al finalitzar aquest acte, actuació de l'orquestra SWING LATINO. 

 CAL RESPECTAR LES MESURES SANITÀRIES PER LA COVID-19:

§ CONTROL D'AFORAMENT

§ DISTÀNCIA DE SEGURETAT

§ DESINFECCIÓ DE MANS

§ CAL ROMANDRE ASSEGUT. NO ES POT BALLAR NI ESTAR A PEU 
DRET

EL XEF
ensenya’ns

de 
el teu millor plat

Festa Major

#FMLaFatarella2021

Dia de platja

#FMLaFatarella2021

Qui serà LA FATARELLENCA O FATARELLENC
que es posarà més peces i andròmines
de platja a sobre?
comparteix amb nosaltres 
la teVa foto més estiuenca!

dissabte

diumenge7
8
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Els organitzadors procuraran que tots els actes comencin a l'hora anunciada. Si per mo�us 
imprevistos  l'ordre de les ac�vitats programades s'hagués de canviar o anul·lar, tenint en 
compte la situació sanitària derivada de la COVID  19, els organitzadors dels actes es 
reserven el dret de fer-ho de la forma que creguin més convenient d'acord amb les 
circumstàncies i la norma�va en vigor en aquell moment.

Recordem que degut a la pandèmia de la COVID 19, és obligatori l'ús de mascareta en totes 
les ac�vitats programades, tant si són d'interior com d'exterior. En les ac�vitats que se 
celebrin a la pista poliespor�va caldrà romandre asseguts a les cadires habilitades a l'efecte.

Per accedir a les ac�vitats que es realitzaran a la pista poliespor�va es prendran les mesures 
següents:

§ Control d'aforament

§ Desinfecció de mans

§ Respectar la distància

Aquestes ac�vitats programades a la pista són gratuïtes. Es �ndrà en compte el límit 
d'aforament permès, que és de 240 persones.

Durant els dies 6, 7, 8 i 9 d'agost, la carretera estarà tancada les 24 hores del dia des del cantó 
de CA MATONET fins a la FONT DE BORRÀS. Per tant, no estarà permès deixar vehicles 
davant del Casal ni en tot aquest trajecte.

La Farmàcia Be�na Stolpa el dilluns 9 d'agost estarà oberta només pel ma�. La resta de dies, 
en horari habitual.

NOTES
 I ADVERTIMENTS

DILLUNS  9 
9.30 h Cercavila pels carrers del poble, amb la cobla orquestra MIRANTFONT.

19.30 h Espectacle per pe�ts i grans de circ-mim, a la pista poliespor�va, a càrrec 
de la companyia LOS BARLOU.

22.30 h Castell de focs ar�ficials de final de Festa Major, a càrrec dels DIMONIS DE 
LA FATARELLA.

Playli 
Ajuda’ns a triar la música
que ens acompanyarà 
aquesta Festa Major.

col·laborativa 
karaoke
fes un video amb la teva bombolla
i comparteix l’artista que portes dins

#FMLaFatarella2021

dilluns

9
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COL·LABORACIONS  I
COMUNICATS   DE   LES
ENTITATS   LOCALS § Aida Font Cugat (Ca Ramonet)

§ Guillem Álvarez Bernal (Cals Mestres)

§ Esther Mar�n Descarrega (Cal Sastre)

§ Adrià Gironés Ribera (Ca Belart i Ca 
Matarrals)

§ Lara Tortosa Ruana (Ca Salero)

§ Pol Lluís Gironés (Ca Carlets)

§ Núria Pascual Salas (Ca Paco)

§ Òscar Jornet Álvarez (Cals Castellans)

§ Júlia Juancomar� Descarrega (Ca 
Terreta)

§ Joan Arboledas Fernández (Cal 
Blanco)

§ Joan Olivares Descarrega (Ca 
Matarrals)

§ Ona Aladrén Balsebre (Ca Cirili de 
Tomaset)

QUINTOS I QUINTES 2002
Fatarellencs i fatarellenques,

Després d'un temps di�cil arriba la tan esperada Festa Major d'es�u. Els quintos i quintes 
del 2002 estem molt contents de poder celebrar aquesta festa i il·lusionats de compar�r-
la amb tots vosaltres. Per això, us animem a par�cipar en tots els actes i esperem que 
gaudiu molt de la festa! 

Visca la Fatarella!!!
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Fatarelluts i fatarelludes, 

Després d'un llarg any de pandèmia de la Covid 19, per fi ha arribat la tan esperada Festa 
Major, amb la representació de la pubilla i les damisel·les.

Enguany serà molt especial, perquè ja farà més d'un any que no hem pogut realitzar cap acte 
ni festa i les viurem amb més ganes que mai. Esperem que vosaltres també!

Esperem que gaudiu molt de la Festa Major i que compar�u amb nosaltres tots els actes que 
farem.

Visca la Fatarella i visca el Quintos i Quintes del 2003!!!

§ Aleixa Ruana Arroyo (Cal Jordi de 
Cosme)       

§ Judit Gironès Vidal (Ca Rabassó)

§ Berta Clua de la Cruz (Cal Nenu)                        

§ Marcel Gatell Ferré (Ca Gatet)

§ Gerard Descarrega Pellisa (Ca 
Panxon)             

§ Maria Santalices Mediavilla (Cris�na 
i Carlos de Barcelona)

§ Ivan Descarrega Pérez (Ca Vicento)                  

§ Oriol Pont Alba (Ca Xerocs)

§ Joan Descarrega Rius (Ca Rafel)                         

§ Roger Balsebre Trias (Ca Sagala)

§ Josep Descarrega Fernández (Ca 
Panxonet)    

§ Teresa Lorenzo Veciana (Ca Xiximot)

QUINTOS I QUINTES 2003

Un any més, ens adrecem a tots els veïns i veïnes del poble. Després de passar més d'un any i 
mig confinats i amb tota mena de restriccions imposades per la pandèmia, el passat 24 de 
juny hem pogut tornar a obrir la sala polivalent de la Llar de Jubilats amb les corresponents 
mesures (mascaretes, gel hidroalcohòlic, renovació d'aire constant)...

Ha estat un any i mig molt dur i podríem dir que la pandèmia ens ha robat un temps molt 
valuós de les nostres vides, emportant-se pel camí veïnes i veïns del poble. Altres han anat 
envellint i potser ja no podran ser amb nosaltres per gaudir de les ac�vitats que fèiem.

Malgrat tot això, el primer dia d'obertura ens vam reunir un grup d'unes quaranta persones 
per passar la tarda del diumenge. Desitgem de tot cor que aquest número augmen� i cada 
cop puguem ser més.

Volem aprofitar aquest espai per fer una crida perquè els veïns i veïnes del poble s'animin a 
par�cipar i formar part de la Junta. Hem quedat pocs, ens anem fent grans i la pandèmia 
també ens ha desgastat. Ens cal relleu!!! Ens cal gent una mica més jove que nosaltres i amb 
idees renovades per tal que no es perdi tot el que s'ha construït fins ara.

Solament ens resta desitjar-vos a tots, fills del poble i foranis, un bon es�u, una bona Festa 
Major, que potser no serà com era, però de ben segur que en gaudirem mol�ssim.

Animeu-vos i ajudeu-nos a seguir!!!

Moltes gràcies!!!

La Junta

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
I PENSIONISTES
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Aquest any sí?

Després de més d'un any marcat per una pandèmia d'abast mundial, i ja enmig de l'es�u, ens 
preguntem si aquest any, després d'aquest temps on les principals dates d'esdeveniments 
culturals i fes�us assenyalats han hagut de ser suspeses, podrem celebrar la nostra Festa 
Major.

Els Majorals de la Festa Major d'es�u 2021, en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu de la 
Misericòrdia, vam néixer el 1971, just fa 50 anys. I, en aquest moment assenyalat, tot i la 
incertesa del context que actualment vivim, tenim el goig de retrobar-nos i la il·lusió de voler-
ho celebrar i compar�r amb tots els veïns i veïnes i gent que aquests dies ens visita a la 
Fatarella.

Els anys van canviant la nostra manera de fer i ho seguiran fent. Arran d'aquest temps viscut 
per la Covid 19, se'ns fa més palès. El que no ha canviat però, és l'esperit i el sen�ment amb 
què el nostre poble viu la Festa, reafirmant-nos així en la nostra història, cultura i tradicions, 
en defini�va, en la nostra iden�tat.

I, ara que ja tenim una edat, i més quan arriben les festes, recordem els temps d'abans, quan 
érem pe�ts i jugàvem pels carrers del poble, quan anàvem caminant a l'escola i només ens 
pujaven a buscar en cotxe quan plovia, on jugàvem a boles al sor�r, on érem els “poquets i bon 
xiquets” i sempre vam compar�r classe amb els nostres companys del poble un any més grans 
o un any més pe�ts, tot ple d'anècdotes que, encara ara, ens provoquen un somriure al 
recordar-ho i compar�r-ho. Moments d'infantesa i joventut que van anar creant uns llaços 
invisibles però perdurables que, de ben segur, han influït en la nostra manera de ser.

MAJORALS DE LA MARE DE DÉU

§ Belen Blanch Ba�ste (Petó)

§ Miquel Blanch Blanch (Filaco)

§ Sergi Céspedes Caparrós (Claudio)

§ Mònica Font Gironés (Claudio)

§ Carme Giral Heredia (Casero)

§ Ramon Gironés Jornet (Balitre)

§ Enric Gironés Ruana (Mas)

§ Jordi Gironés Roig (Mas)

§ David Hernández Alba (Bo�gué)

§ Ramon Jornet Colat (Monet)

§ M. Neus Jornet Gironés (Monet)

§ Odina Macias Alerany (Ballesa)

§ Montse Masip Blanch (Donya)

§ Maria Segura Balsebre (Minaire)

§ Enric Vilanova Pellisa (Boba)

Alguns encara vivim al poble, altres vam marxar a viure a fora, altres hi veníem de pe�ts i, 
altres, hi hem vingut més tard, tots i totes portant al cor i al cap la Fatarella amb entusiasme per 
viure de nou la Festa Major sen�nt-nos a casa. Com diu una dita “la vida comença als 50, 
l'anterior és només pràc�ca!”.

Com a Majorals, us convidem, sempre tenint en compte els consells de les autoritats 
sanitàries, a par�cipar, gaudir i viure la nostra Festa Major i a cridar ben fort i clar: Visca la 
Mare de Déu de Misericòrdia, visca la Fatarella i visca Catalunya!

Majorals de la Festa Major d'es�u 2021
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Benvolguts socis, sòcies i simpa�tzants del club,

Primer que res, esperar que la pandèmia no us hagi afectat, i als que sí ho ha fet, esperem que 
�ngueu una ràpida recuperació. Ànims i força.

Després d'haver estat una temporada sense jugar (l'anterior tampoc es va poder acabar), la 
Junta estem disposats a tornar a treballar per a què aquesta temporada hi torni a haver futbol 
al poble.

Des d'aquesta Junta us garan�m esforç i ganes de treballar per aconseguir fer un equip 
compe��u i amb ganes de lluitar per assolir una temporada plena d'èxits i alegries.

Però això sols no ho podem fer. Necessitem, primer que res, el màxim de gent del poble amb 
ganes de jugar a futbol, amb esperit de lluita i compromís amb el club.

També dir-vos que un altre puntal imprescindible en aquest club és l'afició. També necessitem 
el màxim número de sòcies i socis i patrocinadors/es que col·laborin i vinguin cada diumenge 
a animar al nostre equip.

Per això, aquesta Junta convida tot el jovent del poble a apuntar-se per jugar a futbol. I el que 
no pugui, a fer-se soci/a o col·laborador/a i a venir cada par�t a animar i donar suport a un 
equip que ho donarà tot per fer-nos passar unes tardes de diumenge entre�ngudes i plenes 
d'èxits.

ENTRE TOTS HO HEM DE FER POSSIBLE!!!

BONA FESTA MAJOR A TOTHOM I VISCA EL CD LA FATARELLA!!

Junta del CD La Fatarella

ELS NOSTRES REFERENTS

A la vida de les persones, i també en la dels pobles on aquestes habiten, hi ha uns quants 
referents, ja siguin històrics, tradicionals, religiosos, culturals o lúdics. I són aquests trets 
bàsics els que configuren una determinada iden�tat.

Entre tots els actes que s'organitzen a la Fatarella, només la Festa Major d'es�u i la d'hivern 
contenen tots els trets abans esmentats: història, tradició, religió, cultura i festa.

La Festa Major en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia mostra, en primer lloc, la devoció 
religiosa més profunda, que con�nua una tradició històrica arrelada al llarg dels darrers 
segles. Igualment exhibeix una part de la cultura més nostrada, hereva de la capacitat musical 
interpreta�va dels nostres avantpassats, que ara té con�nuïtat en diversos grups i músics 
professionals de gran vàlua. Tot plegat es concreta en uns actes lúdics que, per uns dies, 
ajuden a trencar amb la dinàmica del treball i de l'esforç.

La nostra agrupació, que té com a referent històric la romeria de Sant Francisco, vol recordar 
aquells prohoms que iniciaren el romiatge en temps de pandèmies com la que ara pa�m per 
demanar la tan necessària pluja pels nostres assedegats camps. Aquí tampoc no podem 
oblidar els orígens.

Tot plegat forma part de la nostra iden�tat, dels nostres trets fonamentals que hem de cuidar 
perquè no es dissolguin entre la poca substància cultural que ara ens envolta.

Amb el record del passat i amb la vista posada en el futur, desitgem que tothom passi una 
molt bona Festa Major.

FUTBOL ASSOCIACIÓ GRUP LO BORDÓ 
DE SANT FRANCISCO
I AMICS DE LA FATARELLA 
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professionals de gran vàlua. Tot plegat es concreta en uns actes lúdics que, per uns dies, 
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FUTBOL ASSOCIACIÓ GRUP LO BORDÓ 
DE SANT FRANCISCO
I AMICS DE LA FATARELLA 



L'Agrícola Sant Isidre de la Fatarella us volem desitjar una molt bona Festa Major!

Sabem que ha estat un temps molt complicat, però a la Coopera�va també ha estat un temps 
d'esperança. 

Hem pogut fer la nova descàrrega d'olives, preparat per a què es pugui fer el màxim de quilos 
d'olives de conserva i comercialitzar-ho sota la marca Al-fatriyya, un producte de qualitat 
elaborat al poble.

A la secció de bo�ga i serveis hem estat molt contents d'haver assegurat que ningú del poble 
s'hagi quedat sense el necessari per poder passar aquests mesos tan complicats de pandèmia. 
Agraïm a tothom el respecte per complir les mesures per�nents a les nostres instal·lacions.

Mirant el futur, estem engrescats en el projecte d'una comunitat energè�ca per poder 
abara�r la llum als socis i, si tot surt bé, a tot el poble.

I és que la coopera�va es un reflex més de la Fatarella. Els associats no som res sense les 
nostres famílies, i les famílies no són res sense el nostre veïnat.

Visca la Mare de Deu de la Misericòrdia i visca la gent de la Fatarella!!!

AGRÍCOLA SANT ISIDRE

Amb la pandèmia es va aturar quasi tot. Per sort, ja s’ha pogut posar la vacuna a molta gent, 
treure la mascareta als exteriors i tornar a emprendre l’ac�vitat.

Era el 13 de març del 2020 quan l’Ajuntament va convocar una reunió amb les diferents 
en�tats del poble per parlar d’una nova manera d’organitzar les festes al llarg de l’any i crear 
una comissió de festes. Les mesures sanitàries han impedit fer reunions amb molta gent. No 
s’ha pogut parlar de com renovar-les i de quina manera poden ser més par�cipa�ves. La 
realitat,  la manca de població fa pensar com fer-les i con�nuar-les fent tant lluïdes.  

Quan es pugui tornar a treballar, la gent de la nostra en�tat estarem preparats.

El passat 14 de juny l’Ajuntament, de nou, va passar el full informa�u a les en�tats per  
par�cipar al programa de la Festa Major d’es�u 2021.

Des de la revista La Cabana tornem a donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens fan 
arribar al correu electrònic lacabanapremsafatarella@gmail.com i al consell de redacció els 
diferents materials per poder-los publicar. Gràcies!!!

El Consell de Redacció us desitgem molt bona Festa Major!!!

Amb la pandèmia el món es va aturar. Per sort, cada dia estem més prop del que coneixem 
com a “normalitat”. Enguany, encara que canviades, es podrà tornar a celebrar la Festa Major. 

Aprofitem aquest aire especial que tenen les festes per deixar enrere la ru�na del dia a dia, per 
desconnectar, carregar piles i gaudir de la companyia dels familiars, amics i amigues, 
fatarellencs i fatarellenques que viuen fora i que ens visiten aprofitant aquests dies de festa.

Des de l'Associació de Dones us desitgem una bona Festa Major en honor a la Mare de Déu de 
Misericòrdia, la nostra patrona! I esperem que tothom en gaudeixi amb la prudència que 
també demana el moment: amb distància i amb mascareta, si cal. 

ASSOCIACIÓ DE DONES
LA TORTADA

REVISTA LA CABANA
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Han passat molts mesos d'incertesa del que podríem i no podríem fer a causa de la pandèmia, 
però ja hi ha molta gent vacunada. Amb mesures de prevenció, ja ens podem treure la 
mascareta als espais oberts, reprendre les reunions amb els amics i veïns i fer una mica 
diferent la Festa Major d'es�u.

Al febrer vam par�cipar a la caminada virtual solidària per commemorar el Dia Mundial 
Contra el Càncer, amb un dona�u de 5 € a l'hora de fer la inscripció. Al poble s'hi van apuntar 
37 par�cipants.

El dia 8 de maig vam fer una parada de venda de plantes a la plaça del Mercat. No ho vam 
poder fer com era costum a Setmana Santa, ja que al poble hi va haver diferents casos de 
Covid 19.

Els dies 14 i 15 d'agost es duran a terme relleus solidaris a la comarca de la Terra Alta. Ja us 
explicarem com ho podrem fer. Convidem tothom a par�cipar-hi.

Us agraïm la vostra par�cipació i us animem a seguir fer camí.

Gràcies!!!

L'Associació de Parxís de la Fatarella, un any més, ens adrecem a vosaltres per desitjar-vos una 
bona Festa Major. Com ja sabeu, ha estat un any molt complicat, i això ens ha fet anul·lar les 
par�des que feien que ens retrobéssim pel poble. Esperem de cara a l'any vinent poder gaudir 
d'un gran campionat amb totes les mesures de seguretat. Tornarem a tenir unes festes 
diferents, però esperem que tothom les gaudeixi amb les mateixes ganes de sempre. Us 
animem a par�cipar en els actes i, sobretot, a que us apunteu al proper campionat de parxís. 

Molt bona Festa Major. Visca La Fatarella i visca l'Associació de Parxís!

Ja arriba la Festa Major!!!

Els membres del Grup de Bitlles de la Fatarella volem saludar tots els veïns i veïnes del poble i 
també els forasters.

Després de gairebé dos anys di�cils degut a la pandèmia, sense poder compe�r a les �rades 
intercomarcals, locals i d'altres, esperem poder començar el campionat el proper mes de març 
de 2022.

Aprofitem des d'aquestes línies per convidar i animar la gent a apuntar-se. Ens ho passarem 
molt bé i garan�rem que no es perdi l'ac�vitat.

Bona Festa Major a tothom!!!

Visca la Mare de Déu de Misericòrdia!!!

Visca LA FATARELLA!!!

GRUP DE BITLLES 

ASSOCIACIÓ DE PARXÍS

JUNTA LOCAL
 CONTRA EL CÀNCER

Les puntaires us volem desitjar una bona Festa Major.

Ha estat un any di�cil i complicat.

No hem pogut fer i anar a trobades, però hem estat compromeses amb totes les normes per 
tal de no escampar més la malal�a.

Tenim l'esperança que aquest any vinent podrem recuperar la normalitat i podrem fer una 
trobada amb molta gresca.

Visca la Mare de Déu de la Misericòrdia!!!

Visca la Fatarella!!!

GRUP DE PUNTAIRES
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