Benvolguts i benvolgudes rasquerans i rasqueranes,
Vull agrair al poble de Rasquera i a la seva alcaldessa que m'hagin
convidat per inaugurar la XXXV Fira ramadera i d'artesania. Fer
trenta-cinc anys en qualsevol aspecte de la vida genera sempre
felicitat, i fer-los celebrant una fira ramadera és una gran alegria i un
exemple per a tot el país.
El Poble de Rasquera està ubicat en un paratge idíl·lic de les Terres de
l'Ebre, la Serra de Cardó-Boix, on creixen boscos mil·lenaris com la
teixeda de Cosp. Haver estat capaços de combinar un entorn natural
dur i meravellós alhora, amb una activitat agrària i artesana respectuosa amb l'entorn és quelcom que n'heu d'estar orgullosos.
Un dels objectius del nostre govern, i en especial de la conselleria de
Drets Socials, és poder construir una Catalunya de progrés i benestar
que garanteixi que tothom pot desenvolupar el seu projecte vital amb
igualtat d'oportunitats i arreu del territori.
Per aconseguir-ho hem de treballar en molts àmbits: impulsant uns
serveis socials de qualitat i proximitat; impulsant polítiques d'habitatge; impulsant un nou model d'autonomia personal per a la gent
gran; lluitant contra el despoblament i garantint que la gent jove no
hagi de marxar de casa seva per manca d'oportunitats laborals. Feina,
Casa i Futur, tres pilars imprescindibles per construir aquest país de
progrés i oportunitats que tots volem.
La fira de Rasquera reuneix tots aquests elements. És present, passat i
futur. És un reconeixement a tota aquella gent que, amb el seu treball,
constància i dedicació, han aconseguit mantenir viva aquesta comarca
i fer que avui sigui aquest lloc dinàmic i d'oportunitats que ens
mostra la Fira. Per dibuixar el futur és imprescindible conèixer el
nostre passat.
Un dels símbols, més coneguts de Rasquera és la cabra blanca.
Vosaltres l'heu cuidat, l'heu donat a conèixer i avui doneu el màxim
reconeixement a un símbol agrari i també econòmic.
Gràcies per aquest compromís amb el territori i amb la seva gent, des
de la conselleria estem compromesos i treballarem colze a colze amb
administracions, entitats i societat civil per a construir plegats una
Catalunya més justa i pròspera.
Honorable Consellera de Drets Socials
Violant Cervera
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DIVENDRES 29 D’ABRIL

DIUMENGE 1 DE MAIG

11:00 XERRADA «Malalties compartides entre els remugants salvatges
i domèstics»
A càrrec del Sr. Josep Estruch i la Dra. Roser Velarde, veterinaris del
Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de
Veterinària de la UAB.
Lloc: Centre Cívic

Venda de tiquets
al mateix lloc

Organitza: DARP

18:00 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ «La Barata»
La primera exposició sobre l’economia de subistència de la postguerra
a les nostres terres.
L’exposició romandrà oberta de forma permanent en horari de fira.
Lloc: Casal de la Gent Gran

10:00 DEGUSTACIÓ CABRIT CABRA BLANCA DE RASQUERA

LLOC

10:15 REBUDA DE LA MH CONSELLERA DE DRET SOCIAL Sra. VIOLANT CERVERA
Resta d’autoritats i representants de les entitats del poble a la Sala
de Plens de l’Ajuntament.
Visita de les autoritats al Recinte Firal acompanyats de l’Agrupació Musical Rasquerana.

12:00 BAIXADA DE RAMATS de Cabra Blanca de Rasquera i d’Ovella
Lloc: Instal·lacions de la partida dels Oriols

23:30 CONCERT AMB «La Prole Band & DJ Aleix Balleste»
Organitza: Associació de joves Cop de Ratera
Lloc: Centre Cívic

Dissabte

Lloc: Entrada recinte
Firal, Glorieta

vent
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12:30 RONDA JOTES CANTADES PER TOT EL RECINTE FIRAL
16:30 OBERTURA ESPAI DE JOCS LLIURE I EXPERIMENTACIÓ EN FAMÍLIA
Lloc: Carrer de Pere Font

18:00 TXARANGA BANDSONATS AMENITZANT EL RECINTE FIRAL

DISSABTE 30 D’ABRIL

20:00 SORTEIG DE LA CABASSADA LOCAL

17:00 OBERTURA DEL RECINTE FIRAL
17:30 TALLER DE PAUMA
Inscripció prèvia
a Instagram @lallatadora
o per telèfon 696 20 74 56

inscr

ipcio

Lloc: Plaça Sant Joan

18:00 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «Saludablement»
A càrrec de la seva autora MIREIA SALDAÑA ROCAMORA

Lloc: Casal de la Gent Gran

18:30 ESPECTACLE INFANTIL WORLD TOUR AMB PALLASSOS
Lloc: Plaça Sant Joan

19:30 TAST DE VINS DE RASQUERA I DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES LOCALS
Amenitzat amb la música de cantautor MIQUEL RULLO
Venda de tiquets
a la mateixa plaça
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Lloc: Plaça Sant Joan
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00:00 FESTA DE QUINTOS AMB DJ JUANSA
Organitza: Kintos 04’ de Rasquera
Lloc: Centre Cívic

TALLERS I EXPOSICIONS

MOSTRA DE BESTIAR D’OVÍ, CABRUM I BOVÍ
Al Pla de l’Hort dissabte i diumenge en horari de la fira
DEMOSTRACIÓ OFICI DE LA PAUMA
Amb les llatadores de Rasquera a la Plaça Sant Joan
dissabte i diumenge en horari de la fira.
DEMOSTRACIÓ D’OFICIS ARTESANS
Ceràmica tradicional al torn, Imatger i Barretarire i Florista.
Diumenge a les carpes de la fira.
TALLER DE CERÀMICA
Fes la teva pròpia peça i emporta-te-la a casa. Diumenge tot el dia a la carpa de la fira.
COOPERATIVA COPROES
Punt de venda de productes realitzats pels alumnes de l’Escola “Les Eres” de Rasquera el
diumenge 1 de maig.

