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SANT BLAI 2020
Benvolguts fatarellencs i fatarellenques

Encetem un nou any, i no pot ser d’altra 
manera que amb les nostres Festes d’Hivern, 
les Festes en honor a Sant Blai.

Unes festes on els protagonistes són els 
Majorals de Sant Blai, els quintos i quintes i 
les Àguedes.

Agrair-los la seva implicació i ganes de 
continuar amb la tradició: subhasta de la 
llenya, ballada de les tortades, la corrida de 
rucs, sense deixar de banda el tradicional 
cant de l’Aurora o les actuacions musicals 
que hi són programades.

Una vegada més seran dies de retrobament, 
de bons menjars i de sortir i participar en 
tots els actes programats. Seran dies de 
Festa i, com a tal, hem de mirar de gaudir al 
màxim dels mateixos.

Un cop més, donar les gràcies a totes les 
persones, entitats i associacions que col·la-
boren en el programa de Festes d’Hivern.

Des de l’Ajuntament us convidem a totes i a 
tots a participar i gaudir de les Festes de 
Sant Blai.

Francisco Blanch Batiste



Actes
religiosos

Diumenge, dia 26 de gener
A les 12:15 del migdia. Missa en record de les víctimes dels Fets 
de la Fatarella, a la Capella de la Mare de Déu de Misericòr-
dia. En finalitzar, tindrà lloc una ofrena floral al Monument del 
Parc Mirador de la Terra Alta.

Divendres, dia 31 de gener
A les 18:00 de la tarda. La Candelera. Benedicció de les 
candeles i, després, Santa Missa.

Dissabte, dia 1 de febrer
A les 7:30 del matí, cant de l’Aurora pels carrers del poble.

A les 8:00 del matí, rosari de l’Aurora, amb l’acompanyament 
de la banda LA LIRA i seguidament missa, a l’Església.

A les 12:00 del migdia. Missa Major a l'Església presidida pels 
Majorals de Sant Blai i ofrena de les tortades al sant.

Diumenge, dia 2 de febrer
A les 12:30 del migdia. Missa Major amb l’assistència dels 
Quintes/os, a l’Església.

Dilluns, dia 3 de febrer
A  les 12:00 del migdia. Missa Major de Santa Àgueda, a  
l’Església.
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Unes petites paraules, vull parlar d’un valor important: la constància.
L’any 1942 comentava la premsa que el genial Pau Casals, estava donant un 
recital d’una “suite” de Bach que havia estat assajant durant 12 anys. La 
constància és el veritable secret de les grans conquestes, també ho és de 
qualsevol virtut.
Un dia Sant Tomàs d’Aquino va prometre a la seva germana, mare superiora 
d’un convent, que atenent el prec de la comunitat, els escriuria un llibre sobre 
la santedat de Sant Blai. Havent estat reclamat molts cops per la seva germa-
na perquè complís el compromís, va acabant enviant una targeta plegada pel 
mig. Quan les monges la van obrir hi van trobar dues paraules només, 
aquestes, “valde velle”, això vol dir: voler-ho veritablement, voler-ho de 
veritat, voler-ho amb tossuderia, amb constància.
Siguem constants en les nostres vides.
Visca La Mare de Déu de la Candelera, Sant Blai,  Santa Àgueda
Visca La Fatarella! 
Mossèn David Arasa



PROGRAMA 
DELS ACTES CÍVICS I POPULARS

Divendres, dia 31   (Vespra de les Festes – La Candelera)

18:30 h 
Visita al SAIAR, amb l’animació de la banda LA LIRA,  acompanyats per les 
Autoritats.
19:00 h
Cercavila pels carrers del poble, amb la banda LA LIRA, anunciant el 
començament de la Festa Major.

 
00:30 h
A la Sala de Ball del Casal, 13è Rock de la Festa Major d'Hivern: actuació del grup 
MANO’S ROCK. En finalitzar, sessió de discomòbil amb el DJ PAU BOIRA.
Organitza: Associació de Joves Amics de la Cultura de la Fatarella

Dissabte, dia 1    (Festa dels Majorals de Sant Blai)

7:30 h 
Cant de l’Aurora pels carrers del poble.
17:30 h
Ball de la Jota de la Fatarella a la Plaça. Dansada de les tortades de Sant Blai, 
amb la banda LA LIRA. 
19:30 h
Gran sessió de ball de tarda al Casal, amb l’Orquestra ATALAIA.
A 2/4 de 10 del vespre
Els Quintos i Quintes anunciaran la seva festa pels carrers del poble, amb la 
banda LA LIRA. 
00:00 h
L’Orquestra ATALAIA  oferirà al Casal un Concert i en finalitzar, ball de nit i 
música pel jovent.

 A la Sala de Ball del Casal, presentació del projecte 
“Xarxa de Calor de Proximitat de la Fatarella”, de la Diputació de 
Tarragona, co-finançat pel FEDER de la Unió Europea. Podreu conèixer el 
projecte i com s’escalfaran alguns dels equipaments municipals amb biomassa 
forestal. La presentació anirà a càrrec de l’equip d’enginyers de la Diputació.
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Diumenge, dia2    (Festa dels Fadrins – Quintos/es)

9:30 h
Cercavila dels Quintos/es pels carrers del poble, amb la banda LA LIRA.
13:00 h
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 l'aplega a bene-
fici dels Quintos/es, acompanyats per la banda LA LIRA.
16:00 h
Al camp de futbol, partit entre els equips 
de la Fatarella CD i Jesús Catalònia.
17:30 h
Ball de la Jota de la Fatarella a la Plaça. Dansada dels Quintos/es, 
amb la banda LA LIRA.  
19:30 h a les 22:30 h Gran sessió de ball al Casal, 
amb l’orquestra VINTAGE.  

Dilluns, dia 3 (Festa de les Dones – Santa Àgueda)

18:30 h
Gran sessió de ball al Casal amb SISCO MÚSIC. Entrada gratuïta. 
Organitza: Ajuntament de la Fatarella.

  



David Garcia Rius (Cal Bessó)
Josep Antoni Rius Llop (Ca Buli)
Ferran Granell Descarrega (Ca Figues)
Arnau Cugat Llop (Kiko’s)
Albert Suñé Giral (Ca l’Asquitxó)
Albert Batiste Giné (Bati)
Xavier Borrell Labèrnia (Borrell)
Jesús Messegué Quílez (Xus)
Ferran Jiménez Vilanova (Ca la Serafina)
Josep Ferré Fucho (Tere de Fucho)

Salutació dels Majorals de Sant Blai 2020
Benvolguts veïns i veïnes de la Fatarella: ja està aquí la nostra esperada Festa 
Major de Sant Blai!!!
Gairebé per tots els Fatarelluts és una tasca pendent, per aquest motiu 
enguany som un grup de jovent del poble de diverses edats que amb el 
temps, els estudis, les festes i la convivència al poble, ens hem ajuntat per fer 
poble i viure les festes d’una manera diferent.
Dit això, ens hem animat i amb molt d’honor afrontarem la figura d’organit-
zadors d’aquestes festes de Sant Blai 2020 amb moltes ganes. Us volem 
animar a que participeu en tots els actes sense oblidar-ne cap: el cant de 
l’Aurora, on resarem el rosari pels carrers, la ballada de tortades a la plaça i 
la gran subhasta de llenya on podreu trobar unes bones sorpreses!
Ja arribant al final solament ens queda agrair al mossèn David per donar-nos 
l’oportunitat de ser els protagonistes de la festa, per la seva feina que no és 
fàcil, i al mateix temps li haurem de demanar que molt probablement ens 
haurà de confessar la vespra de festes, ja que molts de nosaltres hem pecat, 
i molt. Per això volem animar un cop més a totes les persones veïnes del 
poble a col·laborar en tots els actes.
Finalment voldríem demanar disculpes en nom de tots amb antelació per si 
fem massa rauxa i xerinola durant els dies de festa major. És el nostre punt 
fort, i per aquest motiu voldríem la col·laboració i màxima implicació de 
totes les persones joves i de les que ja no ho són tant.

Visca Sant Blai, visca la Fatarella i Visca Catalunya!!!

SERVEI DE RECOLLIDADE LA BROSSA
El dilluns de les Festes 3 de febrerNO hi haurà servei de recollida.El dimarts següent, 4 de 

febrer,
es recollirà matèria orgànica i rebuig.
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Pere Navarro, professor de Dialectologia Catalana a la 

Facultat de Lletres de Tarragona, estimulador de la re -

cerca dialectal entre els seus alumnes, ha cobert amb 

fortuna aquest buit del mosaic dialectal català. En el seu 

estudi ens presenta les característiques més destacades 

del parlar de la Fatarella. 

 Es tracta, doncs, d’un treball de mètode positivista 

aplicat a la descripció d’un parlar molt atraient perquè es 

troba en una àrea de cruïlla on l’adstrat aragonès ha tin -

 Sense deixar-se portar per afanys teòrics, Navarro ens 

brinda una descripció correcta dels sons, formes i mots 

que, sense oblidar-ne la història, componen el sistema 

de la Fatarella. La gent sensible a la cultura fruirà tot 
 via-

-

quiran el seu cabal de dades. Uns textos acuradament 

transcrits fonèticament ajuden a copsar els enllaços fò -

nics i els mecanismes sintàctics del parlar.

 Del pròleg de Joan Veny
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Genís Sunyer Blanch (Ca Llobet)
Èric Descarrega Pérez (Ca Vicentó)
Guillem Alerany Pérez (Barbereto)
Lluc Llop Descarrega (Ca la Portalera)
Martí Segura Fernández (Mas Torrenova)
Esteve Rius Gironés (Ca la Sorda)
Josep Falcó Pascual (Ca Panereta)
Albert Gironés Descarrega (Ca Pastoret)
Àlex Segura Gironés (Ca Segura)
Sergi Pascual Rocamora (Ca Feixones)
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Hem canviat de dècada, però les Festes a la Fatarella 
continuen, i ja tornem a ser a les Festes Majors d’Hivern 
de Sant Blai, un cop passats els Nadals.
La Junta del Casal us convida a participar en les sessions 
de ball que hem preparat amb dues orquestres que espe-
rem que us facin gaudir de la feta i ens ajudin a passar el 
fred del febrer.
Aquest any, com a novetat, el diumenge només hi haurà 
ball de tarda, que s’allargarà �ns ben entrat el vespre, ja 
que veiem que aquests darrers anys costa de sortir de 
casa diumenge per la nit i molts dels visitants que ens 
acompanyen ja han tornat al seu lloc de residència.
Desitgem que gaudiu tothom  dels actes programats 
amb germanor i alegria!!! 
BONA FESTA!!!
La Junta del Casal de la Vila

Aquest any repetim!!! La colla 
d’amigues celebrarem Santa Àgueda 
amb tota la il·lusió per fer una festa 
ben lluïda. Convidem a tothom a 
acompanyar-nos i participar-hi. Us 
esperem!!
Visca Santa Àgueda!!! 

Salutació de les Àguedes 2020

NOTES
ATRACCIONS
Durant els dies de les Festes: dissabte, diumenge i dilluns, als baixos del 
Casal (antiga biblioteca i sala de vídeo), hi haurà atraccions. 
Horari d’Atraccions: 
Dissabte i diumenge: de 13 a 14h i de 18 a 21h
Dilluns: de 12 a 14h i de 16 a 19:30h. 
Venda de Polseres: Els dies anteriors a les Festes, a les oficines 
municipals. Dissabte: de 13 a 14h i de 18 a 19h, a l’antiga biblioteca. 
Preu únic: 10,00 €
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ÀGUEDES 2020
Maria Ruana Daura (ca Polilla)
Presentación Jornet Gironés (Ca Balitre)
Rosa Llop José (Ca Barral)
Montserrat Colat Blanch (Ca Monet) 
Maria Teresa Pellisa Font (Ca Pellisa carrer Alt)
Carme Batiste Llop (Ca Petó)



Cèlia Llop Ardévol 
(Ca Ramon de Sacaries )
Marina Pujades Blanch 
(Cal Carter)
Mariona Graupera Guasch 
(Ca Lluís de l’Asquitxó)
Mateo Guzmán García
 (Ca Carreró)
Gerard Alonso Boluda 
(Ca Casaques)
Iker Blanch Quinteiro
 (Ca Tomaset)

Salutació dels Quint@s
Fatarelludes i Fatarelluts!!
Ja som a l’hivern, i això vol dir que arriba la Festa Major de Sant Blai. El diumen-
ge serà el nostre dia, i us demanem la vostra col·laboració i participació per 
fer-la ben animada, ja que serà també la del nostre comiat. Ha passat l’any 
volant i ara tocarà als nostre amics de colla fer-nos el relleu per Carnestoltes.
Agraim la col·laboració de persones i entitats que ens han ajudat i deixeu-nos 
dir per darrer cop: “Visca la Fatarella i Visca la Quintada del 2001!!!!
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QUINTES I QUINTOS 2019/2020
Judit Encinas Blanch 
(Ca Filaco)
Noèlia Llaberia Roca
 (Cal Diu-Diu)
Ramon Llop Cabús 
(Ca Cabús)
Marta Font Huerta 
(Ca Catxaman)
Noemí Monge Gironés 
(Ca Escaleta)
Naia Gironés Blanco 
(Ca Mas)

AJUNTAMENT 
DE LA FATARELLA

CASAL DE LA VILA

ASSOCIACIÓ 
DE JOVES AMICS DE LA CULTURA

ASSOCIACIÓ DE 
JUBILATS I PENSIONISTES

 AFA
DE L’ESCOLA LOS CASTELLETS

organitzadors 
i/o col·laboradors


