Rasquera
del 2 al 6 d'agost

FESTA
MAJOR
SANT
DOMINGO

2019

LA PARRÒQUIA
JOSEP MANUEL
RAMOS MÚRRIA

ALCALDE DE RASQUERA
Benvolguts rasquerans i rasqueranes.
És tot un orgull saludar-vos per primera
vegada com alcalde amb motiu del
començament de la nostra Festa Major. En el
poc temps que portem en la nova corporació
hem treballat molt intensament per fer
unes festes d’allò més exitoses, austeres
i renovades, però sempre conservant les
tradicions. Intentant fer-les atractives,
variades i per a tots els públics. Des d’aquí
volem fer una crida a la participació,
concòrdia, i sobretot a què gaudiu de tots
els actes programats. Cal recordar que
sense la participació de particulars, entitats,
associacions, col·laboradors i treballadors
de l’ajuntament d’entre altres, les festes no
serien possibles.
La Festa Major provoca aquella alegria
de retrobar-nos amb amics i familiars,
que durant la resta de l’any no podem
tenir la sort de poder compartir. Aquells
retrobaments tan especials fruit de la
nostàlgia perquè saps que trigarem un any
més a veure’ns. Aquella il·lusió que creix junt
amb les famílies, que ens permet gaudir de

cosins, tiets, avis i amics. Tot un conjunt de
sentiments que s’uneixen gràcies a Sant
Domingo.
Aquesta Festa Major tenim el privilegi de
rebre com a pregonera la senyora Lourdes
Vallespí, també coneguda per tots els seus
alumnes com a “Senyoreta Lourdes”. Una
persona que va marcar part de moltes vides
de la gent del poble, de les quals una sóc jo.
Creiem que ha arribat el moment de què el
poble de Rasquera li faci un agraïment, per
la seva dedicació i pels valors que ens va
inculcar i que ara tenim tan presents.
Per concloure, en nom de tota la corporació
us desitgem molt bona Festa Major.
Foc, festa, aigua, música, tradició, esport,
il·lusions i sentiments!!!
VISCA RASQUERA!
VISCA SANT DOMINGO!
VISCA LA FESTA MAJOR!
VISCA CATALUNYA!

Un cop més ens trobem davant les portes
de la nostra Festa Major en honor de Sant
Domingo, sant Enric i Santa Waldesca, que
ens recorden amb la seva vida que no hi ha
moltes portes que accedeixin a l’interior de
l’ésser humà, per poder oferir el millor de
nosaltres als demés: la paraula i les obres,
que dins de la saviesa popular podem recollir
en dues dites: “Canti nou fa aigua fresca” i “A
Dios rogando y con el mazo dando”. Tots tres
ens donen exemple d’elles: Sant Domingo
de manera explícita des de la paraula com
a predicador de la Bona Nova i Sant Enric i
Santa Waldesca des de les obres.
A través d’elles, paraula i obres, són per les
quals per la qual ens arriben endins al nostre
interior conceptes, estímuls, notícies que ens
van il·luminant l’enteniment i que poden arribar a moure’ns el cor. És d’aquesta manera
com Déu ha arribat a nosaltres, a través
de la seva pròpia Paraula (Jesús) i a través
d’aquells que són els seus col·laboradors, els
sants.
Ara falta la segona part. El que nosaltres hem de fer després d’escoltar la seva
paraula. La nostra acció és triple:
1) Sentir la crida de la Paraula (Déu) i estar
disposats a ser vehicles de transmissió
d’aquesta paraula: cal deixar les nostres
pròpies comoditats i sortir a camp descobert, a què el sol de la Paraula ens il·lumini per
dins.
2) Algú ha d'apropar aquesta Paraula a cada
cor com un càntir d’aigua fresca al nostre
cor assedegat. Ens atrevirem a ser nosaltres aquests cantis nous que porten aquesta

aigua?
3) I per últim, acollir la Paraula. És a dir, deixar-se estimar, deixar-se envair, deixar-se
portar, com ho feren aquells els quals hem
volgut que fossin el nostre referent com a
cristians i com a poble.
El món i la societat actual necessiten 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 als
nostres patrons.
Demanem doncs 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. Que el nostre poble
sigui aquest canti nou que ofereixi l’aigua
fresca i que el nostre exemple en actuar sigui
encomanadís per tots aquells que convisquin amb nosaltres.
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 perquè ens segueixin protegint.
Els Mossens

ACTES RELIGIOSOS

SANT DOMINGO
PATRÓ DE RASQUERA
DIUMENGE 4 d’agost a les 08.00h
Romiatge a l’Ermita, Missa i Processó en honor de Sant DOMINGO
DILLUNS 5 d’agost a les 11.00h
Missa en honor de Sant ENRIC
DIMARTS 6 d’agost a les 11.00h
Missa en honor de Santa WALDESCA
NOTA: Dissabte al vespre no hi haurà Missa Vespertina
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WED 11

ELS QUINTOS/ES ’01

JANUARY

US DESITGEM MOLT BONES FESTES

Àngela Toset Benaiges / Pubilla

Josep Farnós Piñol / Hereu

Maria Rull Bladé

Pau González Moreso

Maria Ramos Moreso

Aleix Benaiges Benaiges

Paula Companys Gallardo

Mihai Ionescu

Sergi Montaña Pellisa

JANUARY

SUN 8

MARIA LOURDES
VALLESPÍ BENAIGES
SALUTACIONS DE LA PREGONERA
Benvolgut poble de Rasquera, és un honor
poder-me adreçar a totes les Rasqueranes
i Rasquerans com a pregonera de la Festa
Major 2019.
Agraeixo al senyor alcalde i a tota la corporació municipal per donar-me l’oportunitat de
formar part de la vostra festa.
Per als joves que no em coneixeu, vaig
gaudir durant 16 anys com a senyoreta dels
petits a l’escola.
També us puc dir que sóc de poble, per tant
sé de primera mà que arriben dies molt
esperats.
Rasquera es vesteix per a l’ocasió, ha arribat el moment d’obrir les portes a la tradició,
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a la gresca i a la germanor, sense oblidar la
presència de tots aquells que ens acompanyen des del record.
A tot això no podem oblidar l’essència i el
motiu pel qual les festes són majors. Sant
Domingo, un any més guiaràs els nostres
cors des de l’ermita.
Visca Sant Domingo!
Visca Rasquera!
I Visca la Festa Major!!!

Festes Majors Rasquera 2019
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CALENDARI
FESTIU
DIVENDRES 2 D'AGOST

DIMARTS 6 D'AGOST

11:30

IX REMOLC SOUND SYSTEM

GLORIETA

06:30

CERCAVILA XARANGA

TOT EL POBLE

13:00

ENLAIRAMENT DE COETS

PLAÇA SANT JOAN

08:30

ESMORZAR POPULAR

GLORIETA

19:00

PREGÓ DE FESTA MAJOR

PISTA DE LES ESCOLES

10:00

CORREAIGÜES

GLORIETA

00:00

CONCERT JOVE

PISTA DE LES ESCOLES

17:00

CUCANYES I JOCS

PLAÇA SANT JOAN

20:30

CONCERT LÍRIC

PISTA DE LES ESCOLES

00:00

TRACA FINAL DE FESTES

CAMP DE FUTBOL

00:30

GRAN BALL DE FESTA MAJOR

PISTA DE LES ESCOLES

DISSABTE 3 D'AGOST
11:00

CERCAVILA / GEGANTS, NANS I GRALLERS

PLAÇA SANT JOAN

12:30

VERMUT POPULAR

PLAÇA SANT JOAN

17:00

PARTIT DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL

20:00

EXPOSICIÓ BÈSTIES DE FOC

GLORIETA

21:30

XXXVII CORREFOC

GLORIETA

00:30

DISCO MÒBIL

PISTA DE LES ESCOLES

DIUMENGE 4 D'AGOST
07:00

CERCAVILA

TOT EL POBLE

08:00

ROMIATGE A L'ERMITA, MISSA I PROCESSÓ

ERMITA I PLAÇA ST. JOAN

13:00

BALLADA DE SARDANES

PLAÇA MARIA FOIX

16:00

MIGDIADA POPULAR

PARAL·LEL A L'HORITZÓ

18:30

VIII CARNAVAL D'ESTIU

PLAÇA SANT JOAN

00:30

BALL DE GALA

PISTA DE LES ESCOLES

DILLUNS 5 D'AGOST
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09:00

TORNEIG DE CARABINA

CAMP DE FUTBOL

10:00

XXXVII CAMPIONAT DE BIRLES

PARC JOSEP IGLÉSIES

10:30

INFLABLES REFRESCANTS

CARRER DR. FLEMING

16:30

CONCURS DE GUINYOT

CASAL DE LA GENT GRAN

18:00

CORREBARS

GLORIETA

00:30

FESTA IMAGINA RÀDIO

PISTA DE LES ESCOLES
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GRAN ENGALANAMENT
DE CARRERS!
Rasquera també es vol mudar de festa major.
Participa de forma voluntària. Hi podeu penjar
tot tipus de banderetes o guirnaldes per crear
un ambient de Festa Major.
Passa a recollir les banderetes per l’Ajuntament de forma gratuïta.
#fmrasquera19

Festes Majors Rasquera 2019
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FESTES MAJORS

QUE COMENCIN
LES FESTES!

2 D'AGOST

DIVENDRES
2 D'AGOST

DIVENDRES

DIVENDRES

2 D'AGOST

19:00

PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec de Maria Lourdes Vallespí
Benaiges. Es farà la proclamació de
la Pubilla i l’Hereu 2019 i es presentaran els quintos d’enguany que estaran
acompanyats per membres del pubillatge de Catalunya. Ens acompanyarà
l’Agrupació Musical Rasquerana.
Tot seguit, l’Ajuntament convida a
tots els rasquerans i rasqueranes que
enguany fan cinquanta anys a ballar el
Cap de Dansa.
També podeu col·laborar, com cada any,
amb l’Associació per Esclerosi Múltiple.
Moltes gràcies!

Localització: Pista de les Escoles

00:00
11:30

IX REMOLC SOUND SYSTEM
La joventut d’este poble tenim
tantes ganes de festa que arranquem un dia antes i per començar
amb bon peu arranquem amb lo
remolc. No us encanteu i a l’hora a
la Glorieta, que us quedareu sense
samarreta i sense beure aigüeta.

Localització: Plaça Maria Foix
Organitza: Associació de Joves Cop
de Ratera
Col·labora: Ajuntament de
Rasquera, Xeic!
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13:00

ENLAIRAMENT DE COETS
i repic de campanes donant inici a la
nostra Festa Major.
Sant Domingo 2019 ja és aquí!

Localització: Plaça Sant Joan

CONCERT JOVE
Esteu preparats? ... No voleu festa?
Toma festaaa!!!
II FESTA JOVE amb Xeic!, Setril i
Tropical Riots PD’s
Una part dels beneficis recaptats aniran
destinats al projecte Rebrotem Ribera
d’Ebre. Que millor que xalar i col·laborar
amb una bona causa.
L’Associació de Joves vendrà durant el
concert un got reutilitzable. Animem a
tot el poble a reutilitzar-lo durant totes
les Festes Majors. Per una Rasquera
més neta!
Entrada gratuïta amb abonament.
Entrada no abonats: 6€

Localització: Pista de les Escoles
Organitza: Associació de Joves Cop de
Ratera i Ajuntament de Rasquera
Festes Majors Rasquera 2019
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CERCA EL DIMONI I LES 10 DIFERÈNCIES
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3 D'AGOST

VIGILEU QUE SURTEN
ELS DIMONIS!

FESTES MAJORS

DISSABTE
3 D'AGOST

DISSABTE

DISSABTE

3 D'AGOST

11:00

CERCAVILA AMB ELS GEGANTS,
NANS I GRALLERS pels carrers
del nostre poble. El recorregut
començarà a la plaça de l’església.

Localització: Plaça Sant Joan
Organitza: Grup Cultural Rasquerà

12:30

VERMUT AMB LA CORAL DE
RASQUERA
Concert de la Coral de Rasquera
i degustació de vermut.
Es repartirà vermut a tots els que
presentin l’abonament de festes. Les
consumicions són limitades, desprès
a preus populars.

Localització: Plaça Sant Joan
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17:00

PARTIT DE FUTBOL entre els equips
U.E. Rasquera i C.E. El Perelló.
Partit en homenatge a Joan Batiste
Sabaté.

Organitza: U.E. Rasquera
Col.labora: Ajuntament de Rasquera
i Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre.

21:30

20:00

XXXVII CORREFOC A LA 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.

Localització: Font de la Glorieta

Organitza: Grup Cultural Rasquerà
i Ajuntament de Rasquera

EXPOSICIÓ DE LES BÈSTIES DE
FOC

00:30

DISCO MÒBIL organitzada per la
quinta 2001 amb Alba Rosso,
DJ Na Fentt i Pau Brull.
El preu de l’entrada serà de 4€.

Localització: Pista de les Escoles
Organitza: QUINTOS/ES ‘01
Col·labora: Ajuntament de Rasquera

Festes Majors Rasquera 2019
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4 D'AGOST

AVUI TOCA
DISFRESSAR-SE!

FESTES MAJORS

DIUEMNGE

DIUMENGE

4 D'AGOST

DIUMENGE
4 D'AGOST
16:00

Zzz
MIGDIADA POPULAR
Penja una foto a Instagram amb el
hastag #fmrasquera19 #rasquera

Localització: On estiguis més
còmode

08:00

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

07:00

CERCAVILA
Amb l’Agrupació Musical Rasquerana pels carrers, donant inici a l’acte
central de la nostra Festa Major.
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13:00

BALLADA DE SARDANES
amb l’Agrupació Musical Rasquerana.

Localització: Plaça Maria Foix

18:30

VIII CARNAVAL D’ESTIU
amb DJ NA FENTT
Pos ja tornem a estar aquí! Guarda
la roba de muda que et toca disfressar... Que engeguem el 8è Carnaval
d’Estiu! Aquest any curreu-s'ho de
valent que és lo dia del patró.
Al finalitzar la rua es proclamarà
la nova reina i rei del Carnaval
2019. Demanem l’assistència dels
guanyadors de l’any passat per fer
el traspàs de bandes. També es
farà l’entrega de premis a la millor
carrossa, comparsa, i disfressa individual.

Localització: Sortida Plaça Sant
Joan
Organitza: Associació de Joves
“Cop de Ratera”
Col·labora: Xeic! i Ajuntament de
Rasquera

00:30

BALL DE GALA amb l’ORQUESTRA
WELCOME BAND
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.

Localització: Pista de les Escoles

Festes Majors Rasquera 2019
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AJUDA AL DIMONI A
TROBAR EL PETARD

PAPERERIA - LLIBRERIA - PREMSA
Material d‘oficina Llibres de text
Servei de fax
Fotocòpies
Servei d‘imprempta Llibres de lectura
Enquadernacions Premsa i revistes
Material escolar
Dilluns a divendres:
de 9 a 13 i de 17 a 20
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Dissabte, diumenge i festius
de 9 a 13
Tel:

977 265 208

Festes Majors Rasquera 2019
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5 D'AGOST

LA QÜESTIÓ ÉS
PARTICIPAR!

FESTES MAJORS

DILLUNS
5 D'AGOST

DILLUNS

DILLUNS

5 D'AGOST

16:30

CONCURS DE GUINYOT
Per participar al concurs cal inscripció prèvia. Tots els interessats han
d'apuntar-se al Casal de la Gent
Gran abans del dilluns 5 d'agost.

10:00

XXXVII CAMPIONAT LOCAL DE
BIRLES
Es realitzaran tirades per categories: femenina, masculina i infantil.

09:00

TORNEIG DE CARABINA
Per apuntar-se cal dirigir-se a Fèlix
Chortó al telèfon 633 65 29 68
abans del dissabte 3 d’agost. Podeu
consultar les bases a la web de
l'Ajuntament. Hi haurà premis per a
qui tingui més punteria.
Inscripcions: 2€

Localització: Camp de futbol
Organitza: Societat de Caçadors La
Fou
Col·labora: Ajuntament de Rasquera
18
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Localització: Parc Josep Iglésies
Organitza: Grup Cultural Rasquerà
Col·labora: Ajuntament de Rasquera
i Consell Comarcal de la Ribera
d'Ebre

10:30

INFLABLES REFRESCANTS
Durant tot el matí, diversió assegurada per als més petits.

Localització: Carrer Doctor Fleming

Localització: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de Jubilats
Col·labora: Ajuntament de Rasquera
i Consell Comarcal

18:00

CORREBARS amb l’Agrupació
Musical Rasquerana.
Començarà a la Glorieta, on podràs
aconseguir el got i els tiquets per
xalar bevent i ballant.
Els bars oferiran delicioses tapes a
preus populars.
Durant el recorregut hi haurà
diverses proves per als més valents.

Organitza: Agrupació Musical
Rasquerana i Ajuntament de
Rasquera

00:30

ESPECTACULAR NIT DE FESTA AMB
IMAGINA RÀDIO
En acabar més música!

Localització: Pista de les Escoles
Festes Majors Rasquera 2019
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6 D'AGOST

XUXES I XOCOLATA!

08:30

ESMORZAR POPULAR.
Pa amb tomàquet i embotit per
tothom!

Localització: Glorieta

10:00
06:30

EMPALMADA AMB LA XARANGA
ESTRELLA BAND.
Cercavila pels carrers del poble per
a tots aquells que no volen anar a
dormir.
Despertem a tots els veïns que avui
és Festa Major!
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CORREAIGÜES
pels carrers, acompanyats dels
grallers de Rasquera.
Agrairíem la màxima col·laboració
dels veïns i veïnes del recorregut
perquè mullin de valent als participants acalorats, ja que sense aigua
no hi ha festa.
Acabarem a la piscina, que serà
gratuïta per tothom.

Localització: Sortida de la Glorieta

DIMARTS
6 D'AGOST

17:00

CUCANYES I JOCS PER ALS MÉS
PETITS
La festa estarà animada per EL CIRC
DE JOCS, amb balls i jocs per xalar.
Hi haurà xocolata per a tothom.
També hi haurà servei de bar.

Localització: Plaça Sant Joan
Organitza: AMPA Escola Les Eres
Col·labora: Ajuntament de Rasquera

20:30

CONCERT LÍRIC amb la PRINCIPAL
DE LA BISBAL.

Localització: Pista de les Escoles

DIMARTS

DIMARTS

6 D'AGOST

00:00

TRACA FINAL DE FESTES

00:30

GRAN BALL DE FESTA MAJOR amb
l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA
BISBAL.
Aquest any acabarem les festes de
la millor manera, ballant!

Localització: Pista de les Escoles

VA! QUE NOMÉS QUEDEN
360 DIES PER LA FESTA
MAJOR 2020!

Festes Majors Rasquera 2019
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Compra i venta de garrofes,
ametlles, olives...

Ctra Perelló s/n
43513 RASQUERA

larasquerana@gmail.com
607 435 535 - 665 029 692

Joan Anton Pellisa Escoda

Instal·lacions, serveis i sistemes
www.artsol.cat · artsol@artsol.cat

608 36 87 37 · 977 40 26 16

Energia Solar · Electricitat · Calefacció · Gas · Aigua · Aire Condicionat · Telecomunicacions
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# CONCURS

CONSELLS

CONSELLS!
NOMÉS UN SÍ ÉS UN SÍ
Totes les persones tenim dret a gaudir de
les festes populars sense sentir-nos assetjades, violentades o agredides. Cal respectar
les decisions de cada persona, prevenir els
comportaments abusius, discriminatoris,
tocaments i comentaris ofensius o
degradants.
Són formes de violència, tinguem-ho en
compte, i si cal truca al 112.

AMB MODERACIÓ
Els dies de festa major, són dies d’excessos, reduir els riscos en el consum d’alcohol
i altres substàncies són la clau per tenir la
festa en pau.

VOLEM UN POBLE
MÉS NET
Ajuda a mantenir el poble més net, col·labora
i llença les deixalles a la paperera. Els horaris
de la recollida selectiva seran les següents:
Divendres 2 – Envasos, orgànica i bolquers
Dilluns 5 – Rebuig, orgànica i bolquers
Dimarts 6 - Envasos

Carrer Diagonal, 9
Horari (de dilluns a dissabte):
43513 RASQUERA
de 08.30h a 13.00h
Telf. 977 404 797 - 676 73 18 20
i de 17.00h a 20.00h

L’ Associació de Joves també vendrà durant
el concert del divendres un got reutilitzable.
Animem a tot el poble a reutilitzar-lo durant
totes les Festes Majors.
Per una Rasquera més neta!

Si beveu, feu-ho amb moderació.

# CONCURS
D’INSTAGRAM
Del 2 al 10 d’agost
Us animem a tots a i a totes a capturar i
compartir els millors moments de la Festa
Major. Us animem doncs a participar-hi
de forma activa penjant tantes fotos com
vulgueu, i buscant sempre aquest punt diferencial i original que ens fa redescobrir una
vegada i una altra la nostra Festa Major i el
nostre poble!
Que he de fer per participar-hi?
Entraran a formar part del concurs tots
aquells que pengin fotografies a Instagram
amb les etiquetes
#fmrasquera19 #rasquera
El motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat amb la Festa Major de Rasquera.
El concurs comença el dia 2 d’agost a les
00.00h i acaba el 10 d’agost a les 23.59h.
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La fotografia haurà d’estar capturada durant
aquest període de FM19
Recorda! Has de tenir el perfil públic, sinó no
podrem veure la foto!
Premi Sorpresa Juratb
Una vegada hagi passat el termini de participació, el jurat que estarà composat pels
quintos i quintes d’enguany i la junta de l’Associació de Joves Cop de Ratera escollirà la
fotografia guanyadora.
El nom de la persona guanyadora es farà
públic a traves de l’eBando.

#FMRASQUERA19
#RASQUERA
Festes Majors Rasquera 2019
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ADVERTÈNCIES

PRECAUCIONS PEL
CORREFOC

ADVERTÈNCIES DE
L'AJUNTAMENT

Per tal de poder realitzar els actes
programats durant les Festes Majors, us
demanem:
· Divendres 2 d’agost: A partir de les 11.00h
NO APARQUEU a la plaça Sant Joan.

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 perquè ningú hi surti
malparat.
· És imprescindible portar roba adequada
que no es pugui cremar en saltar una
espurna.
· Portar un barret o un mocador de cotó per
tal de protegir els cabells.
· No apropar-se als diables que portin bosses
de petards ni impedir que corrin pels carrers.
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· Els que no vulguin participar en el correfoc que es posin al costat dels carrers,
mantenint una distància prudencial amb els
elements de foc.
· Evitar la presència dels nens petits.
· Els veïns 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!!!

· Dissabte 3 d’agost: A partir de les 11.00h
no es podrà circular ni aparcar a la Plaça
Sant Joan.
A partir de les 18.00h es tancaran els carrers
de la Plaça, Diagonal i la Plaça Sant Joan per
la celebració del Correfoc. Us demanem que
NO APARQUEU CAP VEHICLE en aquests
trajectes a partir de l’hora indicada.
· Diumenge 4 d’agost: Durant el matí, ACCÉS
i APARCAMENT PROHIBIT a la Plaça Sant
Joan. A partir de les 18.00h es tancaran
els carrers de la Plaça, Diagonal i la Plaça
Sant Joan per la rua del Carnaval d’Estiu. Us
demanem que NO APARQUEU CAP VEHICLE
en aquest trajecte a partir de l’hora indicada.

AJUNTAMENT

CORREFOC

PRECAUCIONS

· Dimarts 6 d’agost: A partir de les 16.00h
es tallarà l’accés a la plaça Sant Joan per la
celebració de les Cucanyes.
NO APARQUEU!
L’accés al Carrer Sant Antoni des de la
Glorieta estarà tallat del 2 al 7 d’agost a
causa de la instal·lació de diverses atraccions.
DISCULPEU LES MOLÈSTIES.
NO US DEIXEU L’ABONAMENT A CASA!
És necessari portar a sobre la identificació
per l'accés a les actuacions que requereixin
l'abonament.

· Dilluns 5 d’agost: A partir de les 9.00h, es
tallarà el carrer Doctor Fleming.

Festes Majors Rasquera 2019
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L’equip de govern i els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament de Rasquera us desitgem una
bona Festa Major.
Agraïm la col·laboració de totes les entitats i
associacions del poble per la seva participació.

#fmrasquera19
#rasquera

Ajuntament de
Rasquera
Fotografies i disseny creats per Harzu Studio

