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NÚRIA MESSEGUER FERRÉ 

FATARELLA 

Abans d’entrar en festes, com 
han sigut aquests primers me-
sos com a alcalde? 
Com repeteixo com alcalde conec 
el ritme d’un ajuntament. Però 
segueixo amb les mateixes ganes 
i il·lusió i amb molta feina al da-
vant. No és fàcil ser alcalde en un 
municipi afectat pel despobla-
ment. 

Parlem del despoblament. 
Doncs el despoblament és veure 
com la gent jove marxa a l’exili a 
la gran ciutat i conseqüentment al 
poble només quedi la gent gran. 
Cal incentivar el món rural i la 
pagesia per evitar aquesta fuga de 
talent. 

Com es pot incentivar la page-
sia? 
Seguir el camí que ha marcat el 
vi, i fer el mateix amb l’oli. Aquí a 
la Fatarella tenim principalment 
explotacions d’oliveres que fun-
cionen però necessiten millorar la 
comercialització per fer una page-
sia digna. Ara el vi de la Terra Al-
ta funciona tot sol, perquè ja té 
una marca i un prestigi. Cal treba-
llar per fer el mateix amb l’oli.Ne-
cessitem incentius, formació per a 
la gent i ganers de ser emprene-

dors. Però si ha arribat el reg a la 
Terra Alta tot és pot fer. 

No deu ser fàcil ser alcalde en 
un municipi tan petit en què to-
thom et coneix... 
Sí tots ens coneixem i sabem de 
quina casa som. Els alcaldes dels 
municipis menuts som alcaldes, 
«aguasils». Un dia estem ajudant 
a posar cadires per a un acte, com 
un altre estem demanant subven-
cions per tirar els projectes enda-
vant. Toquem totes les tecles. 

Quins projectes teniu al cap per 
al poble? 
Estem acabant la pavimentació i 
el clavegueram dels carrers del 
casc antic. A més, a través del 
projecte FEADER, posarem calde-
res de buiomassa al equipaments 
municipals. I com hem reformat 
els carrers del cas antic deixarem 
l’entrada per si alguna casa també 
s’ho vol posar. També estem molt 
posats amb el tema de la gestió 
forestal tan necessària en les nos-
tres terres.  

Ja hem vist que ha passat a la 
Ribera... 
Sí però a part de la prevenció 
d’incendis que és important, la 
neteja del sotabosc també ens 
permet fer estelles per escalfar les 
calderes de biomassa. Mesures 

sostenibles i que ajuden també a 
no apujar els impostos, perquè 
aprofitem els recursos que tenim 
aquí. Em vaig comprometre fa 
quatre anys de no apujar-los, i no 
ho he fet, no podem tocar la 
butxaca dels pocs que viuen 
aquí. 

Parlem de festes majors... 
Ja ho tenim aquí! Comencem di-
vendres amb la proclamació de 
les pubilles i els hereus. A banda 
de les pubilles d’aquí invitem al 
pubillatge de les comarques de 
Tarragona i de Catalunya.  

Qui serà el pregoner aquest 
any?  
El pregó que el farà Enric Gironés 
de ca Mas. Intentem combinar un 
any un home i l’altre una dona.  

Quina és la nit més esperada?  
Totes, però cal destacar el 31è 
Rock de Festa Major. Aquest any 
tenim a Strombers i Obella Chau. 
Un acte que també està tenint 
molt d’èxit i el fem des de fa rela-
tivament poc és el carnaval d’estiu 
el dia 4. 

Quin acte recomanaria?  
No en puc triar únicament u, però 
la tradicional «corrida» de rucs al 
pla de la Bassa organitzada pels 
quintos és molt divertida. 

Entrevista 
Del 2 al 8 d’agost, el municipi estarà de celebració amb 
actes festius i lúdics per a tots els públics
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A S O ES E TS  
FESTA GROSSA»

Francesc Blanch  Alcalde de la Fatarella

● Divendres 2 d’agost 
A les 12.00  Repic de les campa-

nes que anuncien l’inici de les 

Festes Majors. A càrrec dels 

Campaners de la Fatarella. 

A les 18.00  Berenar al carrer i 

animació a càrrec de la Cobla 

Orquesta Mirantfont. 

A les 22.30  A la Plaça Major, 

presentació i proclamació 

de la Pubilla 2019. Pregó  a 

càrrec del Sr. Enric Gironés  de 

ca Mas.  

A les 23.30 A la Pista Poliesporti-

va es celebrarà el 31è Rock de 

Festes Majors. El concert s’inicia-

ràamb l’actuació de Ovella Xao i 

Strombers.  El preu de l’entrada 

serà de 5 euros. 

 

● Dissabte 3 d’agost 
A les 17.00 A la Plaça Major, 

actuació castellera, a càrrec de la 

Colla Sant Pere i Sant Pau. 

 A les 18.30 A la Plaça Major, ball 

popular de la Jota de la Fatarella 

amb els Majorals de la 

Mare de Déu, amenitzat per la 

Cobla Orquestra Mirafont. 

 A les 00.30   A la pista  polies-

portiva, Concert i en finalitzar ball 

a càrrec de l’orquestra Welcome 

Band 

 

● Diumenge 4 d’agost 
A les 13.00  Ballada de sardanes 

al parc de la Capella de la Mare de 

Déu de Misericòrdia i  vermut 

popular 

A les 16.00 Al camp d’esports 

municipal, gran Partit de Futbol 

entre el F.C. La Fatarella i el 

Corbera d’Ebre de Tercera 

Catalana, amb el servei d’honor  a  

càrrec de la Pubilla, l’Hereu, les 

Damisel·les i els Fadrins. 

A les 18.30  Ball de la Jota de la 

Fatarella, a la Plaça Major. En 

finalitzar el ball, ‘Carnaval d’Estiu’. 

Enguany serà de temàtica Disney 

i la gent haurà de disfressar-se 

amb aquest motiu. Hi haurà 

beguda per als assistents que 

vagin disfressats. 

A les 20.30  Sessió de ball de 

tarda amb Jamaica Show. I a la nit 

més ball  a partir de les 00:30 a la 

pista poliesportiva. 

 Acabant el ball s’iniciarà la 

“txaranga” dels quintos  pels 

carrers del poble, amb xocolatada   

i fi de festa  a la piscina muncipal. 

 

● Dilluns 5 d’agost 
A les 9.30  Cercavila pels carrers 

del poble  animada pels Quintos i 

Quintes. 

De 11.00 a 12.30  Al Pla de la 

Bassa, per als més petits, passeig 

a cavall dels rucs.  A les 13:00 

tindrà lloc la tradicional “corrida” 

de rucs. 

 

● Dimarts 6 d’agost 
A les 11.00  Tobogan gegant 

aquàtic, al Vall d’Estudi 

 A les 19.00 Correbars organitzat 

pels quintos i quintes 

 

● Dimecres 7 d’agost 
A les 12.30 Homenatge a la gent 

més gran de 90 anys, aquest any 

en són 40 persones.  

 

● Dijous 8  d’agost 
A les 16.00 Davant del Casal, 

atraccions aquàtiques per a tota 

la família.

Actes destacats


