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Salutació de l’alcaldessa
Benvolgudes/ts rasqueranes i rasquerans.
Ens trobem un any més a les portes de la Festa Major de Sant Domingo, el patró de tots.
Aquest any, per primer cop, i com a resultat de les passades eleccions municipals, em dirigeixo a
vosaltres com alcaldessa, càrrec que és per a mi motiu d’orgull i satisfacció.
D’ençà que vaig arribar per primer cop a Rasquera, fa ja 25 anys, he viscut intensament la Festa Major
des de diferents perspectives, com a mestra, com a esposa de l’alcalde, com a presidenta de l’U.E.
Rasquera, com a mare, com una rasquerana més. Tot això m’ha fet estimar i conèixer bé el que
significa per a tots els rasquerans la Festa Major.
Des de el consistori i més especialment la comissió de festes, hem intentat fer un programa per a
tothom, tot i que no estem passant un bon moment econòmic, com tots vosaltres ja deveu ser-ne
sabedors, hem intentat fer un programa ambiciós, per a totes les edats, i espero que en gaudiu de
valent, juntament amb els vostres familiars i amics.
La Festa Major, ha estat des de l’antiguitat, un parèntesi en les activitats quotidianes de les famílies,
un moment per gaudir en tranquil·litat de la companyia de propis i estranys. Que les preocupacions
i problemes diaris no us espatllin aquests dies. Xaleu i disfruteu que tots ens ho hem guanyat al llarg
de l’any.
Bona festa Major
Visca Sant Domingo
Àngels Llombart Ferreres
Alcaldessa
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Salutació desde la Parròquia
La Festa Major és una celebració que ens permet manifestar la vivència dels nostres més nobles valors
(Fe, convivència, compartir, alegria, bons desitjos..) que a la cap i a la fi, porta a proposar-se un canvi
d’actituds vitals, de relacions humanes, d’estima i d’estrènyer llaços amb el proïsme.
Per tot això la Festa Major ha de ser un temps únic per fer créixer la convivència fraterna, social i
familiar. Per això, quan es pregui, es balli, celebrin els àpats fraterns o familiars, no es pot oblidar que a
través de la memòria del nostre Sant Patró hem d’intentar arribar a Déu, perquè segons ens recorda la
Magna Doctora de l’Església, Santa Teresa de Jesús, en l’any que celebrem el cinquè centenari del seu
naixement: “Quien a Dios tiene, nada le falta: sólo Dios basta”.
Amb aquests desitjos els capellans d’aquesta parròquia volem expressar la més gran salutació i
felicitació – que fem extensiva a tothom- en honor del nostre Sant Patro Sant Domingo, a qui ens
encomanem per a que ens segueixi protegint.

Actes religiosos de les festes de Sant Domingo

DIMARTS, dia 04 d’Agost. A les 08,00 h: Romiatge a l’Ermita, Missa i
Processó en honor de SANT DOMINGO
DIMECRES, dia 05 d’Agost. A les 11,00 h: Missa en honor de Sant ENRIC
DIJOUS, dia 06 d’Agost. A les 11,00 h: Missa en honor de Santa WALDESCA
NOTA: Dissabte al vespre no hi haurà Missa Vespertina
DIUMENGE, dia 9 d’Agost A les 11,30 h: Missa d’Acció de Gràcies a Sant Domingo.

Salutació del Pregoner
Les Festes Majors d’un poble -en aquest cas Rasquera- son un motiu important en la vida col·lectiva
dels seus habitants.
Les Festes han canviat, sens dubte, però continuen tenint els seus aspectes fonamentals: festa
religiosa (“Sant Domingo sobre tot”), de diversió extra durant dies i retrobament familiar.
Què podría dir que no sapiguem de la devoció dels rasquerans a Sant Domingo, una devoció
compartida durant anys amb vosaltres, les Festes, sinònim d’alegria i solidaritat.
No oblidem que l’origen de les Festes, en general, sempre té el record d’un sant o santa o també de la
Mare de Déu en totes les diverses accepcions.
Indubtablement les Festes, al marge del seu sentit religiós, tenen un aspecte molt valuós, tant per les
persones com per la societat que les celebra. La persona desenvolupa una sèrie de facultats positives
de relació, de col·laboració i de servei, de fer feliços els altres i de fruir de la mateixa felicitat.
La família pot viure els millors moments de les Festes juntament amb els que, vivint fora de Rasquera,
acudeixen durant aquests dies.
La regla d’or per la millor celebració de les Festes en honor a Sant Domingo és l’harmonització d’aquests
aspectes: el religiós, el familiar, el cultural i social. Penso que és la millor manera de respondre a la seva
finalitat de ser profitoses per a les persones i el poble.
Desitjo per a totes i tots unes felices Festes en honor a Sant Domingo.

Mn. Antonio
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Pubilla: Roser Farnós Pinyol
Hereu: Marc Farnós Vilanova

La quinta de l’any 1997

Pau Farnós Mestre
Sheila Moreso Serrano
Joana Benaiges Pellisa
Shalu Maria Reuveni Garcia
Soni Alicia Reuveni Garcia

Us desitgem una bona festa major!

dilluns, 3 d’agost

11.30h

Sort que enguany tenim cucs per la ratera i podem arrancar el V Remolc
Sound System. Estem de celebració perquè l’associació compleix cinc anys!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Espavileu i aconseguiu la 5a samarreta oficial de les Festes Majors 2015 i refresqueu-vos
amb l’aigua desmadrada. Inici del recorregut: Font de la Glorieta
Organitza: Associació de Joves Cop de Ratera
Col·labora: Ajuntament de Rasquera i Xeic!

13.00h

Enlairament de coets i repic de campanes donant inici a la Nostra Festa
Major – Sant Domingo 2015. Per celebrar-ho i combatre el calor es repartirà “aigua desmadrada”.
Organitza: Associació de Joves “Cop de Ratera”
Col.labora: Ajuntament de Rasquera i Xeic!
Lloc: Plaça Sant Joan.

19.00h Pregó de Festa Major a càrrec del Sr.Antonio Jurado, mossén d’aquest

poble durant quasi 30 anys. Ens acompanyarà l’Agrupació Musical Rasquerana.

A continuació es farà la proclamació de la Pubilla i l’Hereu i es presentaran els quintos
d’enguany.
A continuació podrem gaudir de l’actuació de Quico el Célio, el noi i el mut de Ferreries
“Gira 2015”.
Lloc: Pista de les escoles.

00.00h Discoteca mòbil organitzada per la quinta del 1997.
Lloc: Pista de les escoles.

Remolc Sound System Coets i repic Pregó de Festa Major Els Quicos Disco Mòbil

07.30h

19:30h Cap de dansa a la plaça Sant Joan.

08.00h Romiatge a l’Ermita, Missa i Processó en honor al
nostre patró Sant Domingo.

Durant l’acte, ofrena floral dels xiquets i xiquetes a Sant
Domingo, acompanyats de l’Agrupació Musical Rasquerana.
En finalitzar la processó, ballada de la jota rasquerana a la
Plaça Sant Joan.
Organitza: la Parròquia i l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes.

12.30h Ballada de Sardanes amb la Cobla Mirantfont.
Lloc: Plaça Maria Foix.

18:30h Inauguració de l’exposició de pauma i llata:

ofici i tradició.
Organitzada per l’associació la llata.
Lloc: Casal de Jubilats.

dimarts, 4 d’agost

Cercavila amb l’Agrupació Musical Rasquerana
pels carrers del poble, donant inici a l’acte central de la
nostra Festa Major.

L’Ajuntament convida a tots els rasquerans i rasqueranes que enguany fan cinquanta anys a ballar el cap de Dansa a la Plaça Sant Joan.
Els acompanyarà la banda de música de Rasquera.
En acabar l’acte, l’Agrupació Musical Rasquerana convida a tots els assistents a
gaudir d’una sessió de ball.
També podreu col.laborar, com cada any, amb l’Associació per l’Esclerosi Múltiple. Moltes gràcies!!!

00:00h Ball de gala amb l’orquestra ATALAIA
La Pubilla, l’Hereu i els seus companys de quinta seran els encarregats de donar
inici al ball de gala de Festa Major.
Enguany mos ha agafat un Cop de Ratera i allargarem el ball fins a la matinera!
Per als més perduts del poble Rave Ratera amb el Remolc Sound System i
DJ Guantsdelatex.
Organitza: Associació de Joves Cop de Ratera.
Col.labora: Xeic!!

19.00h Inauguració de l’exposició de patchwork,
organitzada per Ramona Abad.
Lloc: Equipaments culturals.

La nostra banda Romiatge Missa i Processó al nostre patró Sardanes Exposicions Cap de dansa Ball amb la nostra banda Ball amb orquestra i Dj Cop de Ratera

11.00h Els nois i noies del Voluntariat us conviden a una gimcana d’aigua molt diver-

dimecres, 5 d’agost

tida amb premis i moltes sorpreses. Quan acabem, correaigües pels carrers del poble fins
la piscina municipal.
Lloc: Pista de les Escoles.
Organitza: Alumnes de Voluntariat de l’I.E.S. “Blanca d’Anjou” i
Ajuntament de Rasquera.

19.00h L’agrupació Musical Rasquerana us convida a xalar de valent al primer

CORRE-BARS.

Al acabar, a la Plaça Maria Foix Pal ensabonat, per als mes valents i atrevits.

00.00h Ball amb l’orquestra CIMARRÓN.
Desprès del ball,per als més perduts del poble Rave Ratera amb el Remolc Sound System
i DJ Breakfast.
Organitza: Associació de Joves Cop de Ratera
Col.labora: Xeic!!

Gimcama d’aigua Correbars Pal ensabonat Ball amb orquestra i Dj Festa Remolc Gimcama d’aigua Correbars Pal ensabonat Ball amb orquestra i Dj Festa Remolc

10.30h XXXIIIè Campionat Local de Birles.

dijous, 6 d’agost

Es realitzaran tirades per categories: masculina, femenina i infantil.
Trofeus donats per l’ Ajuntament de Rasquera i el Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre.
Lloc: Parc Josep Iglésies.
Organitza: Grup Cultural Rasquerà.

17:00h

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola
“les Eres” organitzen cucanyes i jocs per als més petits.
En acabar, l’AMPA oferirà xocolata a tothom.
Lloc: Plaça St. Joan.
Hi haurà servei de bar.

21:00h La Cooperativa Agrícola Sant Domingo i l’Associació de Dones de
Rasquera organitzen un sopar popular a la pista de les escoles.
En acabar ball, amb l’orquestra Pensilvania.
Desprès del ball, per als més perduts del poble Rave Ratera amb el Remolc Sound
System i DJ Papadelta.
Organitza: Associació de Joves Cop de Ratera
Col.labora: Xeic!!

Festa Cucanyes i jocs Tirada de Birles Sopar popular Ball amb orquestra i Dj Festa
Cunc Cucanyes i jocs Tirada de Birles Sopar popular Ball amb orquestra i Dj

11h Inflables a les piscines i camp de futbol per als més petits i no tant.

divendres, 7 d’agost

18:30h El caloret està aquí i el IV Carnaval d’Estiu arriba als nostre carrers, deixa la

vergonya a casa i surt amb alguna disfressa a gaudir del divendres més boig de festes.
Al finalitzar la rua, es proclamarà el segon Rei i Reina del Carnaval, preguem l’assistència
dels guanyadors de l’any passat per realitzar el traspàs de bandes. No marxeu abans de
l’hora ja que també es realitzarà l’entrega de premis a la millor carrossa, comparsa i
disfressa individual.
Organitza: Associació de Joves Cop de Ratera
Col.labora: Ajuntament de Rasquera i Xeic!!

21.00h Al finalitzar el Carnaval d’Estiu i per agafar forces per la Nit Jove Ratera,
els Joves organitzen un sopar popular al Centre Cívic. Si encara no tens el teu tiquet
espavila’t a aconseguir-lo “que me lo quitan de las manos”.

23.30h Per rematar bé el dia Jove, vine al concert que el grup local Xeic! realitzarà

a la pista de les escoles, també gaudirem d’un segon grup i un DJ per amenitzar aquesta
nit Jove Ratera Power.
Organitza: Associació de Joves Cop de Ratera
Col.labora: Ajuntament de Rasquera i Produccions Submarines.

Inflables a la piscina Carnaval d’estiu Sopar popular Dia Jove Concert Xeic Dj Inflables a la piscina Carnaval d’estiu Sopar popular Dia Jove Concert Xeic Dj

12.00h I Concurs de cuina, amb premis per als guanyadors.

http://www.rasquera.cat/content/bases-del-primer-concurs-de-cuina-de-festes-majors-2015

dissabte, 8 d’agost

Lloc: davant del Bar la Trobada, al parc Josep Iglèsies.

18:30h Futbol femení
Organitza: U.E. Rasquera
Col·labora: Ajuntament de Rasquera.

20.00h Exposició de les Bèsties de Foc a la Font de la Glorieta.
21.30h Celebració del XXXIIIè Correfoc Vila de Rasquera amb la participació
de les següents colles: Diables d’Alforja, Diables de Reus, Figots Satànics de
Riba-roja d’Ebre, Dimonis de Rasquera, Cabra i Drac de Reus , Drac l’Afaram,
Guita i Fardatxo de Rasquera.
Organitza: Grup Cultural Rasquerà
Col·labora: Ajuntament de Rasquera

00.30h BALL amb l’orquestra SWING LATINO
Després del ball, per als més perduts del poble Rave Ratera amb el Remolc Sound System
i DJ MisterMarshall.
Organitza: Associació de Joves Cop de Ratera
Col.labora: Xeic!!

Concurs de cuina Futbol femení Expo XXXIIIè Correfoc Ball amb orquestra DJ Concurs de cuina Futbol femení Expo XXXIIIè Correfoc Ball amb orquestra DJ

11.00h

diumenge, 9 d’agost

Cercavila amb els Gegants, Nans i Grallers pels carrers del nostre poble.
Aquest any celebrem el bateig d’un nano nou, actuaran com a padrins els nanos de
Ginestar.

Gegants Nans i Grallers Futbol Concerts Corals Teatre Espectacle pirotècnic

Organitza: Grup Cultural Rasquerà.
Col·labora: Ajuntament de Rasquera.

17:00h Futbol
Organitza: U.E. Rasquera
Col·labora: Ajuntament de Rasquera.

20.00h Concert de la Coral Verge dels Prats de l’Aldea i la Coral de Rasquera.
Lloc: Centre Cívic

22.00h

Teatre Cia. Delta Teatre
Presenta: SOPES DE FRÍGOLA
Lloc: Pista de les escoles.
Organitza: Associació de Jubilats de Rasquera
Col.labora: Ajuntament de Rasquera

00.00h Espectacle pirotècnic de final de la Festa Major 2015.

Gegants Nans i Grallers Futbol Concerts Corals Teatre Espectacle pirotècnic

precaució pel correfoc

El correfoc és una festa bonica, vistosa i molt sorollosa però a la vegada, és molt perillosa.
Per això, us volem donar uns quants consells de prevenció per a què ningú hi surti malparat.
• És imprescindible portar roba adequada que no es pugui cremar al saltar
una espurna.
• Portar un barret per tal de protegir els cabells.
• No apropar-se als diables que portin les bosses de petards ni impedir que
corrin pels carrers.
• Els que no vulguin participar en el correfoc que es posin als costats dels carrers,
evitant posar-se al mig del foc.
• Evitar la presència dels nens petits.
• Protegiu els vidres d’aparadors i comerços.
Esperem que respecteu aquests consells pel benestar de tothom.
Desitgem que participeu i gaudiu de la festa.
El foc i la gresca estan servits!!!

nota de la regidoria de festes

Per tal de poder realitzar els actes programats durant les Festes Majors, us demanem:
Dilluns 3 d’agost: A partir de les 11h NO APARQUEU a la plaça Sant Joan (hi circularà el Remolc i
s’hi farà l’inici de la festa amb l’enlairament de coets).
Dimarts 4 d’agost: Durant el matí, l’accés a la Plaça Sant Joan estarà tancat i us demanem que
no aparqueu ja que s’ha de ballar la Jota Rasquerana.
A partir de les 18.00h, tancat l’accés a la Plaça Sant Joan degut a la celebració del Cap de Dansa.
Us recordem que NO APARQUEU.
Dijous 6 d’agost: A partir de les 15:00h es tallarà l’accés a la Plaça Sant Joan degut a la
celebració de les Cucanyes. NO APARQUEU
Divendres 7 d’agost: a partir de les 18.00, no es podrà circular pels carrers Diagonal i de la Plaça
degut a la rua del Carnaval d’estiu.
Dissabte 8 d’agost: A partir de les 18.00h es tancaran ls carrers de la Plaça, Diagonal i la Plaça Sant
Joan per la celebració del Correfoc. Us demanen que NO APARQUEU CAP VEHICLE en aquests
trajectes a partir de l’hora indicada.
Diumenge 9 d’agost: A partir de les 11:00h no es podrà circular ni aparcar a la Plaça Sant Joan per
la Ballada de Gegants i nanos.
NO US DEIXEU L’ABONAMENT A CASA.
L’EQUIP DE GOVERN I ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE
L’AJUNTAMENT DE RASQUERA US DESITGEN UNA BONA FESTA MAJOR.
AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE TOTES LES ENTITATS DEL POBLE PER
LA SEVA PARTICIPACIÓ EN LES FESTES MAJORS

Fotografia i disseny de portada
Albert i Hegoi Arzua
Disseny i impressió
Gonzalvoimatge

