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 amb el contacte amb espurnes.
• Portar un barret per tal de protegir els cabells.
• No apropar-se als diables que portin les bosses de petards ni barrar-los el pas.
• Els que no vulguin participar en el correfoc que es posin als costats dels carrers, evitant
posar-se prop dels diables.
• Evitar la presència de nens petits.
• Protegiu els vidres d’aparadors i comerços.

Ajuntament de

Rasquera

Esperem que respecteu aquests consells pel benestar de tothom.
Desitgem que participeu i gaudiu de la festa.

Festa

Major Sant

Domingo
2018

NOTA DE LA REGIDORIA DE FESTES
Divendres 3 d’agost: A partir de les 11 h 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).

Dissabte 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 h, tancat l’accés a la Plaça Sant Joan per la celebració del Cap de Dansa.
Us recordem que NO APARQUEU.
A partir de les 18 h es tancaran els 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 5 d’agost: AA partir de les 11 h no es podrà circular ni aparcar a la Plaça Sant Joan per
la Ballada de Gegants i nanos.
A partir de les 18 h, no es podrà circular pels carrers Diagonal i de la Plaça a causa de la rua
del CARNAVAL D’ESTIU.

Dilluns 6 d’agost: A partir de les 10.30 h NO APARQUEU des de la plaça M. Foix i carrer de la Seu,
per la instal·lació DEL TOBOGAN AQUÀTIC.

Dimarts 7 d’agost: A partir de les 15.00 h es tallarà l’accés a la Plaça
Sant Joan a causa de la celebració de les Cucanyes. NO APARQUEU

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.

del 3 al 7 d’agost

JOSEP GONZÁLEZ I GIL
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Aquestes
festes que
no ens
molestin!

Estem de
Sant
Domingo!
Retalla i
penja la banderola
a la porta de casa!

Són dies
de festa!
Ha arribat
l’hora de
gaudir!

Salutació
de l’Alcalde

JOSEP GONZÁLEZ I GIL
ESTIMATS RASQUERANS I RASQUERANES,
Els dies passen i amb ells els mesos i els anys. Incomprensiblement,
segons per quin episodi de la nostra vida, i sobretot si ens ha colpit
molt, el temps s’atura, no continua. Realment, el temps segueix el
seu curs invariable, indiferent.
Ja ha passat un any des que us vaig saludar per primera vegada
com alcalde. La nostra Festa Major ja ha arribat. Constitueix una de
les celebracions més arrelades del nostre poble fidel als nostres
costums i tradicions. És la Festa de tots. Se’ns presenta, any rere
any com una magnífica oportunitat perquè els rasquerans i les
rasqueranes visquem uns dies de germanor amb la família, amb els
amics, amb els veïns i amb els coneguts. És l’excusa ideal per fer
lligams, per participar dels actes tradicionals i dels novedosos. Una
oferta àmplia que farà que tant petits com grans trobeu propostes
del vostre interès per compartir els moments d’alegria, per omplir
els carrers i les places, per participar de les activitats.
Cadascun de nosaltres la viurem d’una manera especial, gaudint de
la companyia dels que ens acompanyen i recordant i enyorant als
que no hi són.

Aquest programa que teniu a les mans és el fruit del treball i la
il•lusió que ha preparat la Regidoria de Festes, juntament amb les associacions i les entitats. És un programa
atapeït. Ens faltaran hores per ser a tot arreu. Per tant, caldrà que gaudiu cada moment al màxim.
Finalment, vull agrair la col•laboració de totes les persones, associacions i entitats que sumen esforços
perquè tot surti a la perfecció.
Us convido doncs, a que sortiu al carrer i xaleu amb totes les activitats.
De part de tot el consistori, MOLT BONA FESTA MAJOR!

Salutació des
la Parròquia
ELS MOSSENS

L’esclat de la primavera ens va regalar un preciós document, que ens aquests dies de Festa Major del nostre
poble, ens pot donar un bany de frescor i un bàlsam tant per la nostra vida de conciutadans com de cristians.
Em refereixo a l’Exhortació “Gaudete et exultate” (Alegreu-vos i exulteu) del Papa Francesc, que ens anima a
cerca la nostra santedat en el món en el qual estem inserits, però sense oblidar a aquells que per una gràcia
especial han estat sempre els nostres referents, com en el nostre cas Sant Domingo, Sant Enric i Santa
Waldesca.
Amb el seu llenguatge directe, fresc i col·loquial, el Papa Francesc ens convida a cerca la nostra santedat, a
exemple d’aquells que ens han precedit i que són referència per a nosaltres, però des de les nostres pròpies
coordenades en les quals ens movem: fent be les petites coses de cada dia, com ens recorda Santa Teresa
de Jesús.
Tots el sants, ha seguit el mateix camí tant els reconeguts i venerats, com són tots aquells que viuen en
l’anonimat, i dels quals fa referència el Papa Francesc. Els camins que ens proposa simplement és viure
al cent per cent l’estil de Jesús. Aquestes rutes són que siguem persones d’aguant, paciència i mansuetud.
L’alegria, el sentit del humor, l’audàcia, la bona convivència entre veïns, perquè com ens recorda el text de
l’Exhortació: “la vida comunitària, sigui en la família, en la parròquia, o en qualsevol altra, està feta de molts
petits detalls quotidians.
La comunitat que preserva aquells petits detalls de l’amor, on els seus membres es cuiden uns als altres i
constitueixen un espai obert i evangelitzador, és el lloc de la presència del Ressuscitat que la va santificant
segons el projecte de Déu”.
El món i la societat actual necessita de la santedat ordinària, plasmada en les bones persones, que sàpiguen
enfrontar els riscos i perills que envolten la vida, la família, la convivència ciutadana i de la fe, per poder
donar resposta com ho van fer els que ens han precedit i ara lloem i venerem com els nostres patrons.
Demanem dons la intercessió del nostre Patró Sant Domingo i els seus copatrons, Sant Enric i Santa Waldesca,
i fem-ho de manera especial pel nostre poble de Rasquera, dels seus habitants, i d’aquells que ens visitaran
i gaudiran de la nostra hospitalitat, que ja és un petit signe del camí de la nostra santedat.

DIMARTS
D’AGOST
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És l’últim dia de la
nostra festa major.
Aprofita’l!
Que fins a l’any que
ve no les tornarem
a tindre!

10.30 h

XXXVIè CAMPIONAT LOCAL DE BIRLES
Es realitzaran tirades per categories: masculina,
femenina i infantil. Trofeus cedits per l’ Ajuntament de
Rasquera i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

ORGANITZA: GRUP CULTURAL RASQUERÀ
LLOC: PARC JOSEP IGLÉSIES

18.00 h

L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’ESCOLA “LES
ERES” ORGANITZEN CUCANYES I
JOCS PER ALS MÉS PETITS
La festa estarà animada pel grup “Disco- baby”, amb balls i jocs per xalar.
En acabar, l’AMPA oferirà xocolata a tothom.
Hi haurà servei de bar.

ORGANITZA: AMPA ESCOLA LES ERES
COL•LABORA: AJUNTAMENT DE RASQUERA
LLOC: PLAÇA SANT JOAN

23.00 h

ACTUACIÓ DE “MAGIC IN THE AIR”
AMB MÀGIA I ACROBÀCIES AÈREES
En acabar l’actuació:

Espectacle pirotècnic de final de la Festa Major 2018.
LLOC : PISTA DE LES ESCOLES
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

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 Patró Sant Domingo i els copatrons Sant
Enric i santa Waldesca, als qui ens encomanem per a
que ens segueixin protegint.

Actes religiosos
de les festes de
Sant Domingo,
patró de Rasquera
DISSABTE 4 D’AGOST A LES 08.00 h
Romiatge a l’Ermita, Missa i
Processó en honor de Sant Domingo.

DIUMENGE 5 D’AGOST A LES 11.00 h
Missa en honor a Sant Enric.

DILLUNS 6 D’AGOST A LES 11.00 h
Missa en honor a Santa Waldesca.

NOTA: Dissabte al vespre no hi
haurà missa vespertina.

AGRAÏMENT PÚBLIC

Des d’aquest espai volem agrair a totes les
empreses que col·laboren amb la confecció
i el finançament d’aquest programa de
Festes Majors de Sant Domingo 2018

Pubilla

Imma

Gonzàlez Serrano

Paula

Hereu

Arnau

Els
nostres
Quintos
del 2000

Benaiges Chortó

Josep

Narcis

Marina

Benaiges Chortó

Chortó Benaiges

Gheorghe

Ribalaygue Balada

Olga

Ferran

Aida

Marcel

Sanahuja Murria

Benaiges Vergara

Accensi Pellisa

Piñol Mulero

DILLUNS
D’AGOST

6

11.00 h

CORREAIGÜES pels carrers, acompanyats dels
grallers de Rasquera, acabant a la
PLAÇA DE BAIX on hi haurà instal•lat un
tobogan aquàtic, per grans i menuts.

ORGANITZA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

19.00 h

CORREBARS amb l’agrupació musical rasquerana
Els bars oferiran delicioses tapes per acompanyar.

00.00 h

ESPECTACULAR NIT DE BALL PER GRANS I PETITS
AMB IMAGINA RÀDIO
En acabar més música amb Dj.
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Teniu calor? Doncs
sortiu al carrer!
Us espera l’aigua
a la porta.
Tens un poval?
I si també remulles
al teu veí?

LLOC: PISTA DE LES ESCOLES
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

ENLAIRA’T AMB NOSALTRES I
VIU LES FESTES MAJORS COM CAL!
TOTS ELS QUINTOS QUE ENS ACOMPANYARÀN
DURANT LA NOSTRA FESTA MAJOR
Imma Gonzàlez Serrano
Olga Sanahuja Murria
Narcis Gheorghe
Arnau Benaiges Chortó
Ferran Benaiges Vergara Marina Ribalaygue Balada
Paula Benaiges Chortó
Aida Accensi Pellisa
Oriol Mas Miró
Josep Chortó Benaiges
Charlie Francis
Marcel Piñol Mulero
A MÉS A MÉS, AQUEST ANY ESTARAN ACOMPANYATS PER MEMBRES DEL PUBILLATGE DE CATALUNYA

Salutació de
la pregonera
MARIA MARTÍ

RASQUERANS I RASQUERANES,
Un any més arriba la nostra Festa Major que ens dóna l’oportunitat de
gaudir del nostre poble, d’estar en companyia de les nostres famílies, de
compartir estones amb els amics i de retrobar-nos amb els fills del poble
que, per diversos motius, viuen fora de Rasquera.
Són dies de sortir al carrer i oblidar-nos de maldecaps, presses i rutines. Dies
per viure amb alegria i continuar les tradicions del nostre poble, aquestes
tradicions que des de fa anys formen part de la nostra vida. És el moment
de valorar el que tenim i d’estar-ne molt orgullosos, per tant, no és poden
deixar perdre.

La Festa Major és fer poble,
petits i grans poden gaudir de
les activitats programades,
és la festa de tothom i per
a tothom. Cadascun de
nosaltres viurem la festa d’una
manera particular i diferent,
assistirem a alguns actes i a
d’altres no, però la viurem i la
farem nostra.
Us desitjo que passeu una
bona Festa Major i que la
visqueu amb molta il·lusió.

Us desitja Bones Festes!

DIUMENGE
D’AGOST
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Diumenge de gegants,
esport, ball i de
disfresses filla!
Sempre és bon
moment per perdre
la vergonya!

11.00 h

CERCAVILA amb els Gegants, Nans i
Grallers pels carrers del nostre poble.

ORGANITZA: GRUP CULTURAL RASQUERÀ
COL•LABORA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

16.30 h

PARTIT DE FUTBOL de Festa major entre els equips
C.E. Perelló i U.E. Rasquera
Trofeus cedits pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

ORGANITZA. U.E. RASQUERA
COL.LABORA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

19.00 h

VIIè CARNAVAL D’ESTIU

Baixa filla! Que ja surten los disfrassos, i està aquell xic que fica
música amb lo tocadiscos. No marxis hasta que s’acabi que hem de
saber qui ha guanyat i a veure qui surt de reina i de rei del carnaval.
Se veu que han d’actuar los de l’any passat per a donar la banda.
ORGANITZA: ASSOCIACIÓ DE JOVES “COP DE RATERA”
COL•LABORA: MEL FARNÓS, XEIC! I L’AJUNTAMENT DE RASQUERA

00.00 h

GRAN BALL DE FESTA MAJOR
amb l’orquestra ATALAIA

En acabar Dj.

LLOC : PISTA DE LES ESCOLES
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

Ajudan’s a fer
que les nostres
festes voltin
pel món!
fem bandera
del nostre
hashtag#

puja i
etiqueta
les teves
fotos

DIVENDRES
D’AGOST

3

2018

El primer dia és el
que marca l’inici
de la festa major.
No et quedis a
casa que això ja
està en marxa!

REMOLC SOUND SYSTEM

Pos guaita filla si ja som a festes!
Sort que ja tinc los canalons fets i puc anar a
veure lo tractor de la joventut.
Xalen molt filla, se veu que sempre van gats...

ORGANITZA: ASSOCIACIÓ DE JOVES “COP DE RATERA”
COL•LABORA: MEL FARNÓS, XEIC! I L’AJUNTAMENT DE RASQUERA

13.00 h

ENLAIRAMENT DE COETS I REPIC DE CAMPANES
DONANT INICI A LA NOSTRA FESTA MAJOR
SANT DOMINGO 2018
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE RASQUERA
COL•LABORA: AGROPECUÀRIA “ELS BORDISSETS DE LA RAFELA”
LLOC: PLAÇA SANT JOAN

#sant

Domingo

11.30 h

19.00 h

PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec de la sra. Maria Martí Ramos,

secretària de l’Ajuntament de Rasquera durant
gairebé 50 anys i veïna nostra.
Ens acompanyarà l’Agrupació Musical Rasquerana.

Durant el recorregut passarem pel Casal de Jubilats a fer la
inauguració de l’exposició ‘que vol dir ser de la ribera’
A continuació a la pista de les escoles es farà la proclamació de
la Pubilla i l’Hereu 2018 i es presentaran els quintos d’enguany.
Tot seguit podrem gaudir de l’actuació de “La Vella Dixieland”
LLOC: PISTA DE LES ESCOLES
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

DISCO MÒBIL

00.00 h

organitzada per la quinta del

2000

LLOC: PISTA DE LES ESCOLES
ORGANITZA: KINTOS 00
COL•LABORA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

21.30 h

CELEBRACIÓ DEL XXXVIÈ 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.

COL•LABORA: GRUP CULTURAL RASQUERÀ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

00.30 h

BALL DE GALA AMB
L’ORQUESTRA PENSILVANIA

La Pubilla, l’Hereu i els seus companys
de quinta seran els encarregats de donar
inici al ball de gala de Festa Major.
En acabar Dj fins que surti el sol.
LLOC: PISTA DE LES ESCOLES
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

DISSABTE
D’AGOST
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Amunt! Avui és el
dia del nostre
Patró!
Tenim un dia
per endavant
carregat
d’activitats.

07.00 h

CERCAVILA amb l’AGRUPACIÓ MUSICAL
RASQUERANA pels carrers del poble, donant
inici a l’acte central de la nostra Festa Major.

08.00 h

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
COL•LABORA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

12.30 h

amb

BALLADA DE SARDANES
LA COBLA MIRANTFONT
LLOC: PLAÇA MARIA FOIX
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

18.30 h

CAP DE DANSA a la plaça Sant Joan.

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!!!
LLOC: PLAÇA SANT JOAN
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE RASQUERA

20.00 h

EXPOSICIÓ DE LES BÈSTIES DE FOC
LLOC: FONT DE LA GLORIETA

Constesta les preguntes correctament

i entraràs al sorteig de dues entrades per a

Port Aventura

1986
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Vols ajuda?
pots trobar en uLa
programa de fesn
s
de ja fa uns anyste
!

El joc de
la Quiniela
Rasquerana

1943 1930

