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§ AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

§ QUINTOS I QUINTES 2022/2023

§ CD LA FATARELLA

§ ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

§ COMISSIÓ DE FESTES DE LA FATARELLA

§ ASSOCIACIÓ DE JOVES AMICS DE LA CULTURA

ORGANITZADORS
I COL·LABORADORS

Als baixos del Casal de la Vila, espai de joc 
obert als infants en el següent horari:

Dissabte 4 i diumenge 5 de febrer, de 18 a 21 h.

Dilluns 6 de febrer, de 16.30 a 19.30 h. 

ACTIVITAT GRATUÏTA

SERVEI DE RECOLLIDA DE LA 
BROSSA

El dilluns 6 de febrer no hi haurà servei de 
recollida. El dimarts 7 de febrer es recollirà 
matèria orgànica i rebuig.

Sant Blai Sant Blai Sant Blai 
202320232023

La Fatarella

Festa
Major
d’hivern

3, 4, 5 i 6
de febrer



Salutació
de l’alcalde

Àguedes 2023
Fatarellenques i fatarellencs,

La Festa Major d'hivern del nostre poble en honor a Sant Blai ja és aquí!!

Aquesta és una Festa que, com sempre, ve carregada de tots aquells actes que 
tant ens identifiquen i que són molt nostres. 

El cant de l'Aurora, la subhasta de la llenya que han fet els majorals de Sant Blai a 
la plaça, l'ofrena de les tortades i la dansada del ball de la jota, les cercaviles, la 
festa dels quintos i quintes, la tradicional corrida de rucs, els balls i concerts de 
Festa Major al Casal, les atraccions per als més menuts o la festa de les dones per 
Santa Àgueda, ens conviden a fer Festa, a sortir i a gaudir de tots aquests actes. 
En definitiva, dies en què tornarem a retrobar-nos al poble en motiu de la Festa de 
Sant Blai.

Agraïment especial a totes aquelles entitats i associacions que ens ajuden i 
col·laboren en la confecció del programa d'actes. La seva implicació és molt 
d'agrair.

Des de l'Ajuntament us convidem a participar en tots els actes i a passar, tots 
plegats, una bona Festa de Sant Blai.

Visca Sant Blai!!!

Francisco Blanch Batiste
Alcalde

Pepita Berengué Romeu Ca Gepet

Rosa Balsebre Descarrega Ca l'Havanero

Marta Cabús Batiste Ca Panda

Maria Rosa Jaumot Blanch Ca Casero

Presentación Jornet Gironés Ca Balitre

Jovita Pascual Suñé Ca la Jovita

Mercè Ruana Descarrega Ca Tabola
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Quintos i Quintes 2022/2023

Fatarelluts i fatarelludes,

Després de molt temps, ja tenim aquí la nostra estimada 
Festa Major d'hivern, Sant Blai! Els Quintos/es del 04 estem 
aquí per poder tornar a gaudir i xalar amb moltes ganes 
amb tots vosaltres!

Esperem veure-us a tots i totes als actes que organitzarem 
amb molta il·lusió, i que xaleu igual o més que nosaltres. 

El diumenge serà el nostre últim dia, i el que sí que us 
demanem per favor és que col·laboreu i participeu per fer la 
festa ben animada.

Tapeu-vos, beveu força i a xalar, que la vida són dos dies!

Visca la Fatarella i visca els Quintos/es del 04!

Salut i farrawarra!

Ainhoa Rius Àlvarez (Cal Passient)

Carla Martínez Gironés (Ca Belart)

Clara Descarrega Gironés (Ca Melso i Ca Carlets)

Clara Gironés Ruana (Ca Miki i la Yoli)

Cristina Llop Balsebre (Ca Boton)

Maria Descarrega Llop (Ca Terreta)

Josep Llop Alarcón (Cal Cisteller)

Gerard Ruana Membrillera (Ca Correa)

Laia Gironés Sanchez (Ca Mas)

Júlia Vilanova Altés (Ca la Boba)

Marc Font Ruana (Ca l'Asconera i Ca Panda)

Ona Coma Jiménez (Ca Catxo)

Júlia Rius Jornet (Can Rius)

Sergi Giné Rius (Cal Galiu)

Sandra Gironés Colat (Ca la Pilara i Ca Belart)
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Estimades fatarelludes i fatarelluts, 

Després de dos llargs anys, la festa d'hivern torna a ser aquí.
Maleït aquest virus que ens va fer ablanir! 
Durant el confinament, els Majorals en la poesia ens hem instruït
i volem dedicar aquest primer verset als que més ho han patit,
que Sant Blai els reconforti l'esperit. 

Sense voler pintar-ho tot de rosa, una nova us volem anunciar: 
amb més ganes que mai els Majorals volem tornar, 
que no ens passi com les campanades que no varen sonar! 
Un grup divers de joves del poble de nou ens hem ajuntat 
per preservar la tradició amb la nostra millor voluntat. 

Aquest hivern molta llenya hem anat tallant. 
Vigileu que aquest any la subhasta és vinculant! 
Només una cosa us volem demanar: 
veniu a l'aurora a cantar, veniu a la plaça a ballar! 
L'important és fer poble i participar! 

Ja sabeu que la luxúria i l'amor són el nostre fort. 
Noies del poble, si voleu fer bona sort, 
per aparellar tenim algun majoral en hort. 
Disculpes per avançat us volem demanar. 
Després de la festa més d'un s'haurà de confessar!

David Garcia Rius (Cal Bessó) 

Ferran Granell Descarrega (Ca Figues) 

Arnau Cugat Llop (Kiko's) 

Albert Suñe Giral (Ca l'Asquitxó) 

Albert Batiste Giné (Kiko's) 

Xavier Borrell Labèrnia (Borrell)

Jesús Mesegué Quilez (Alba de Buli) 

Josep Ferré Fucho (Tere de Fucho) 

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) 

Josep Busom Descarrega (Ca Carinyo) 

Robert Costa Rius (Cal Sau) 

Alex Segura Gironés (Ca Segura) 

Sergi Pascual Rocamora (Ca Feixones) 

Josep Antoni Rius Llop (Ca Buli)

Majorals 
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 Dissabte 4 de febrer

7.30 h Cant de l'Aurora, pels carrers del poble.

8.30 h Missa, a l'església.

12.00 h Missa major, a l'església. La celebració 
serà presidida pels Majorals de Sant Blai i 
per mossèn Ramon Font Peig, que celebra 
el 50è aniversari de la seva ordenació 
sacerdotal. Ofrena de les tortades al Sant.

 Diumenge 5 de febrer

12.30 h Missa Major, amb l'assistència dels 
Quintes/os 2022/23, a l'església.

 Dilluns 6 de febrer

12.00 h Missa Major de Santa Àgueda, a l'església.

 Diumenge 29 de gener

10.15 h Missa en record a 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.

 Divendres 3 de febrer

17.00 h La Candelera. Benedicció de les candeles i, 
després, Santa Missa.

20.00 h Benedicció de les tortades, a la Llar de 
Jubilats.

Actes religiosos
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21.30 h Els Quintos i Quintes anunciaran la seva festa pels carrers del poble, amb la 
banda MIRANTFONT. 

23.30 h Concert, al Casal, a càrrec de l'orquestra HIMALAYA i, tot seguit, sessió de 
ball.

 Preu de l'entrada: 5 €.

 Diumenge 5 de febrer      
(Festa dels Fadrins – Quintos/es)

9.30 h Cercavila dels Quintos/es pels carrers del poble, amb la banda MIRANTFONT.

13.00 h Després de la missa, a la font de Borràs, tradicional corrida de rucs, amb 
repartiment de premis per als participants. Tot seguit, començarà l'aplega, 
a benefici dels Quintos/es, acompanyats per la banda MIRANTFONT.

17.30 h Ball de la jota de la Fatarella, a la plaça. Dansada dels Quintos/es, amb la 
banda MIRANTFONT. 

19.00 h Sessió de ball de tarda, al Casal de la Vila, amb el grup ARMONIC'S.

 Preu de l'entrada: 5 €.

 Dilluns 6 de febrer      
(Festa de les Dones – Santa Àgueda)

 Divendres 3 de febrer 
(vespra de la Festa  
– La Candelera)

18.30 h Al davant del SAIAR, actuació de la 
banda MIRANTFONT per als iaios i iaies 
i, tot seguit, cercavila pels carrers del 
poble anunciant el començament de la 
Festa Major.

 Els Majorals de Sant Blai animen a 
tothom a portar les tortades de Sant 
Blai a la seu de l'Associació de Jubilats 
de la Fatarella durant la tarda, a partir 
de les 18.30 h.

00.00 h A la sala de ball del Casal de la Vila, Nit 
Jove.

 Dissabte 4 de febrer     
(Festa de Sant Blai)

7.30 h Cant de l'Aurora, pels carrers del poble.

11.30 h Solemne repic de campanes, a càrrec dels campaners de 
la Fatarella.

11.45 h Les tortades de Sant Blai sortiran de la seu de 
l'Associació de Jubilats cap a l'església parroquial, amb 
l'acompanyament de la banda MIRANTFONT.

 En acabar la Missa, a la plaça Major, subhasta de la 
llenya de Sant Blai a càrrec dels Majorals. Tot seguit, 
començarà l'aplega a benefici dels Majorals de Sant 
Blai, amb l'acompanyament de la banda MIRANTFONT.

16.00 h  Gran partit de futbol entre els equips CD LA FATARELLA 
- CF GANDESA B.

17.30 h Ballada de la jota de la Fatarella, a la plaça. Dansada de 
les tortades de Sant Blai, amb la banda MIRANTFONT. 

 Els Majorals subhastaran la tortada de Sant Blai.

19.30 h Gran sessió de ball, al Casal, amb l'actuació de 
l'orquestra HIMALAYA.

 Preu de l'entrada: 5 €.

Actes cívics 
i populars
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