Alcaldia
Benvolguts rasquerans i rasqueranes,
Un any més ens trobem a les portes de la
Festa Major de Sant Domingo; no és un
any més com qualsevol altre, és un any en
què tornem a preparar unes festes com
les de sempre. Deixem enrere dos anys
de pandèmia, dos anys en què hem sofert
pèrdues importants, dos anys durant els
quals hem renunciat al nostre ritme de vida
habitual, hem renunciat a lo més normal, el
contacte amb la família, amics, canvis en la
feina, en l’oci,...
Sembla, però, que per fi ho deixem enrere,
almenys de moment, i és hora de gaudir i
xalar, sortir amb amics i VIURE, tan senzill i
bàsic i tan valorat en aquests moments.
Des del consistori hem intentat preparar un
programa compaginant lo tradicional i tan
nostre com és la romeria a Sant Domingo o
el correfoc, amb activitats més novedoses
destinades als més menuts i joves, i com no,
els concerts i balls d’unes orquestres que
esperem que us facin moure al ritme de la
música.
Cal fer esment especial al correfoc, el més
antic de les terres de l’Ebre, que aquest
any celebra el 40è aniversari, un orgull que
el nostre fardatxo, hagi arribat fins aquí;

queda lluny aquell 1982 en què els membres
del Grup Cultural rasquerà s’animessin a
confeccionar aquest element de foc que,
juntament amb els dimonis han dut el nom de
Rasquera per les nostres terres i més enllà.
Per molts més anys de foc.

dels dos entorns, convidem amics i coneguts
que ens visiten, fem que se sentin com a casa,
fem del caràcter afable i generós la nostra
bandera, convidem-los a conèixer els nostres
trets d’identitat: pastissets, vi, formatge, carn
de cabrit, ratafia i sobretot estris de pauma.

També cal felicitar a l’agrupació musical
rasquerana que justament en celebra la
meitat, 20 anys de música. Han estat molts
rasquerans i rasqueranes els que hi han
format part durant una etapa de la seva ja no
tan curta vida i altres que hi són des de bon
començament. A tots els que d’una manera o
una altra han contribuït a la seva trajectòria,
agrair el seu esforç i dedicació. Un poble
petit com el nostre té moltes dificultats per
tirar endavant projectes culturals d’esta
envergadura, moltes gràcies i força anys de
música.

Tastem Rasquera i que les Festes Majors del
2022 siguin especials i inoblidables.

Rasquera és un poble petit, però comptem
amb una gran riquesa; unes associacions
molt dinàmiques que ens permeten presentar
unes festes on tothom hi té cabuda, sense la
participació dels seus integrants molts actes
no serien possibles.
Rasquera es troba en un entorn privilegiat,
prop de la muntanya i prop de la mar, gaudim

En nom de tota la corporació us desitgem molt
bona Festa Major.
Visca Sant Domingo
Visca Rasquera
Visca Catalunya!!!

Quintos/es ‘04
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Us desitgen molt bones festes

Mihai Ionescu

Aurèlia Torné Subirats / Pubilla

Jordi Brull Bladé / Hereu

Daniel Charles Snow

Roca Borràs Llaó

Jose Murria Garcia

Paula Toset Bladé

Marina Companys Gallardo

Oscar Moreso Arjona

Georgina Ribalaygue Balada

Xavi Vilanova Franch

Joan Sabaté Pallarès

Ivan Benaiges Grau
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La Parròquia
REVIFEM LES BRASES DE LA FESTA MAJOR

Estem a les portes d’iniciar la nostra Festa Major
de 2022 en honor de Sant Domingo, dins del que
s’ha anomenat la “nova normalitat”. Portem dos
anys que la nostra festa no és plena del tot, perquè
ha estat marcada per les restriccions que ens ha
portat la pandèmia. Sembla que enguany tornàrem
a viure-la com sempre amb plenitud tots els actes,
tant els religiosos com els culturals i lúdics. Són
dies únics de fe i de pietat, d’alegria, de trobada, de
pólvora, música, arrels i vida local i familiar pròpia
del nostre poble. Però em pregunto en veu alta, no
haurà refredat la nostra identitat de poble aquesta
aturada de dos anys? La resposta que trobo i ofereixo
és la d’agafar el tan nostre “bufador” de pauma i fer
revifar l’escalf de poble en la festa del nostre Patró
Sant Domingo. És bo demanar i confiar que la nostra
identitat de poble es manifesti a “tope” en tots els
actes que configuren aquests dies de festa en honor
de Sant Domingo: la Missa solemne dalt l’ermita i
la processó acabant amb la veneració de la seva
imatge i relíquia, les celebracions dels copatrons: Sant
Enric i Santa Waldesca, els actes lúdics, culturals,
balls, entreteniment, els quals configuren el nucli de
la Festa Major. Si sentim que les brases de la vivència
de poble estan apagades, agafem el “bufador” i fem-

les revifar, perquè de tots depèn que aquesta Festa
Major sigui el més versemblant a les passades. Això
depèn de cadascú de nosaltres i de tots com a poble,
no depèn ni de les autoritats ni de la Comissió de
Festes, ells precisament ho preparen perquè vibrem
com a poble i de la millor manera. Us encoratjo a
viure una Festa Major amb l’escalf de sempre, rica en
la vivència de fe a Sant Domingo, Sant Enric i Santa
Waldesca, de trobament familiar, de trobada de poble
i de bona harmonia amb el poble. Que la solidaritat
sigui capaç de vèncer l’aïllament. Que la cooperació
com a poble ens ajudi a superar la desunió que ens
ha portat la pandèmia. La Festa Major com a part
del patrimoni immaterial de la cultura d’un poble, ha
de reprendre el repte de revifar-se, de preservar-se i
realitzar-se en els nous temps que li toca viure, i això
ens correspon a cascun dels membres del poble per a
no extingir la identitat de poble essencial per a existir.
Molt Bona Festa Major 2022 en honor de Sant
Domingo i els seus copatrons Sant Enric i Santa
Waldesca.
Els mossens de la Parròquia.

SANT DOMINGO PATRÓ DE RASQUERA

ACTES RELIGIOSOS

DIJOUS 4 D’AGOST A LES 08:30H

|

MISSA D’HONOR AL NOSTRE PATRÓ DE SANT DOMINGO

DIVENDRES 5 D’AGOST A LES 11:00H

|

DISSABTE 6 D’AGOST A LES 11:00H |

MISSA EN HONOR A SANTA WALDESCA

DISSABTE 13 D’AGOST

|

MISSA EN HONOR A SANT ENRIC

SOPAR I BALL EN BENEFICI DE LES OBRES DE LA PARRÒQUIA

Pregoner
Per qualsevol rasquerà, l’estiu, la calor, les
reunions amb amics i la família, en definitiva
les vacances, tenen un epicentre que es diu
SANT DOMINGO. Recordo els anys tendres
de la meva infància, aquells estius llargs e
inacabables. Els xiquets corrent dia i nit pels
carrers del poble. Homes i dones prenent la
fresca al brancal de la porta i compartint amb
els veïns, el temps, l’amistat i quelcom més
intangible que uneix a persones i destins.
Els homes, a la plaça del bar de Joan o al
carrer del bar Martí, fent el cafè, fins que la
calor amainava i es feia hora d’anar a dormir.
Les dones llatant al carrer i cosint aquells
cabassos que després canviaven per tota
mena de queviures a Ca Puntxó (la botiga
on vaig créixer i on em vaig criar despatxant
darrere del taulell amb la meva mare
Aurèlia). Els avis a la glorieta, sota l’ombra
del majestuós plàtan, veient com s’esmunyia
el temps. Recordo els partits de futbol, els
diumenges a la tarda, i l’afició incondicional
de la gent del poble que projectava la seva
identitat en la competició i la rivalitat d’aquell
equip contra els pobles veïns (jo vaig jugar
un munt d’anys fins que vaig marxar a
Barcelona). Recordo les reunions al vespre,
a ca manxol, on deixàvem anar les nostres
inquietuds artístiques i literàries (d’aquelles
trobades fins a altes hores de la matinada,
sovint acompanyats per la Manola, es va
forjar la llavor del Grup Cultural Rasquerà).
Recordo l’embrió del Fardatxo i dels dimonis
de Rasquera que va dissenyar i concebre

l’Albert (el meu germà) a la Facultat de belles
Arts de Barcelona, esperonat per Juanito i
Josep de Manxol. La seva construcció va
ser un treball d’orfebreria multidisciplinari en
el que es va conjugar l’artesania de Tomaset
i les mans treballadores de la Maria Cinta i
moltíssima més gent. Aquell mateix any, a les
festes majors de 1982, Juanito i jo vàrem tenir
el privilegi de ser les entranyes i extremitats
d’aquell rèptil mitològic rasquerà que
aparegué per primer cop en societat davant
d’un poble expectant. Acabava de néixer un
símbol de la nostra identitat. Tots guardem
gelosament al nostre cor un grapat de records
íntims. Quan penso en la meva infància i en
les festes de Sant Domingo viscudes, del baül
dels meus records brolla una cascada de
sentiments i vivències entranyables: l’olor dels
pastissets esmunyint-se dels forns i les cases,
el gust d’aquells canelons exquisits que feia
la mare per celebrar la festa major, els balls
i les actuacions que de petit m’embadalien a
la plaça de baix, l’explosió de llum i soroll dels
correfocs, les llargues i amenitzades nits de
ball a la pista, les cercaviles que a trenc d’alba
ens despertaven amb alegria. Però, sobretot
recordo l’olor de l’alfàbia a la baixada de
l’ermita acompanyant a SANT DOMINGO amb
tortuosa i devota processo pels guarnits
carrers del poble....
A demés d’aquests bons records, LA FESTA
DE SANT DOMINGO m’evoca un reconfortant
sentiment de germanor: el retrobament amb
familiars i amics que no viuen al poble i que

venen per compartir la festa amb la família, la
sensació que tota la gent del poble, durant uns
dies, s’aplega per honorar al nostre patró, SANT
DOMINGO i per compartir el millor de l’any.
Després d’uns anys “tràgics” de pandèmia (com
a professional de la sanitat puc corroborar tota
la magnitud del significat d’aquestes paraules),
aquest Sant Domingo 2022 és més esperat
que mai. Tots tenim moltes ganes de retrobar
els sentiments i sensacions que ens dona la
festa major. Segur que el nostre Patró, SANT
DOMINGO, des de l’ermita ens ajudarà a tots a
aconseguir-ho.
Molt bones festes i els meus millors desitjos
per aquesta gran comunitat rasquerana.
Aureli Torné

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
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Dimecres 3 d’agost

Exposicions de Festa Major
Durant els dies de Festa Major es podran visitar les
següents exposicions de 16.00H a 19.00H de la tarde.
Exposició “Les Veus del riu: Projecte de Recuperació de la
Memòria Històrica vinculada al Riu Ebre” al Centre Cívic
Exposició “Fotos de la història de la U.E. Rasquera” al
Casal de la Gent Gran.

XI REMOLC SOUND
SYSTEM

11:30
GLORIETA
(inici)

No mos ho creiem, després de dos anys sense unes festes com toquen, tornem més
forts que mai, l’únic que no hem perdut són les ganes de juerga, ja sabeu el primer
dia toca tastar l’aigua de València i comprar la samarreta de festes, us esperem a tots
eixerits, este any promet!
Reduïm residus, aquest any porta el got reutilitzable de casa o compra el got de
l’Associació de Joves.

ENLAIRAMENT DE COETS
I REPIC DE CAMPANES

13:00

Enlairament de coets i repic de campanes donant inici a la Nostra Festa Major.
Sant Domingo 2022 ja és aquí!

PREGÓ DE FESTA
MAJOR A
CÀRREC DE
Dr. Aureli
Torné Bladé
I ESPECTACLE

19:30

DISCOMÒBIL

00:30

PLAÇA SANT
JOAN

PISTA DE LES
ESCOLES

Organitza:
Associació de Joves Cop de
Ratera
Col·labora: Ajuntament de
Rasquera, Xeic!

Pregó de Festa Major a càrrec del Dr. Aureli Torné Bladé, cap d’obstetrícia i oncologia de l’Hospital
Clínic de Barcelona.
Es farà la proclamació de la Pubilla i l’Hereu 2022 i es presentaran els quintos d’enguany. La Pubilla i
l’Hereu 2021 i els seus companys de quinta faran el traspàs de les bandes i corbatins.
A continuació, actuació de Miquel del Roig, un espectacle únic i inimitable, sempre en constant
renovació, format per un popurri de temes propis, tonades conegudes i lletres esmolades i sense
floritures. Cançons que parlen de l’actualitat i de la societat com només en Miquel podria fer.

PISTA DE LES
ESCOLES

DISCOMÒBIL organitzada per la quinta ‘04.
El preu de l’entrada serà de 5€

Organitza:
Quintos/es ‘04
Col·labora: Ajuntament de
Rasquera
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Dijous 4 d’agost

Sant Domingo

CERCAVILA

07:00

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

ROMIATGE A L’ERMITA

08:00
PLAÇA SANT
JOAN (inici)

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.

BALLADA
DE
SARDANES

13:00

Ballada de Sardanes amb la COBLA MIRANTFONT

MIGDIADA POPULAR

16:00

Organitza:
La Parròquia i l’Associació de
Mares i Pares d’Alumnes
Col·labora:
Ajuntament de Rasquera

PLAÇA MARIA
FOIX
Penja una foto a Instagram amb el hashtag #rasquerafm22

ON ESTIGUIS
MÉS CÒMODE
ESCAPE ROOM
VIRTUAL
PELS CARRERS
DE
RASQUERA

17:30

Teniu dos dies per descobrir el misteri de la Festa Major de Rasquera.
Utilitza el telèfon mòbil per seguir les indicacions i resoldre el misteri.
Més informació a l’Instagram @ajuntamentderasquera o a la pàgina web www.rasquera.cat

CAP DE DANSA

19:30

L’ajuntament convida a tots els rasquerans i rasqueranes que enguany fan cinquanta anys a ballar el
tradicional Cap de Dansa amb 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 podeu col·laborar, com cada any, amb l’Associació per l’Esclerosi Múltiple. Moltes gràcies!

PLAÇA SANT
JOAN
BALL
DE GALA

00:30
PISTA DE LES
ESCOLES

Ball de gala amb l’Orquestra Welcome Band.
La Pubilla, l’Hereu i els seus companys de quinta seran els encarregats d’iniciar el ball de gala de
Festa Major.
En acabar DJ fins que surti el sol.

Concurs
engalament
de carrers
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Divendres 5 d’agost
INFLABLES
I FESTA DE
L’ESCUMA

11:00

II TORNEIG
DE FUTBOLÍ

12:00

CONCURS
DE GUINYOT

16:00

VIII CARNAVAL
D’ESTIU

18:30

BALL DE FESTA MAJOR

00:30

Ball de FESTA MAJOR amb L’ORQUESTRA MONTESOL

PISTA DE LES
ESCOLES

En acabar DJ fins que surti el sol.

CARRER
PERE FONT

PLAÇA MARIA
FOIX

CASAL DE LA
GENT GRAN

PLAÇA SANT
JOAN (inici)

INFLABLES REFRESCANTS i FESTA DE L’ESCUMA
Durant tot el matí, diversió assegurada per als més petits, i no tan petits...

Per participar en el torneig cal inscripció prèvia, tots els interessats han d’apuntar-se per parelles a través
de la pàgina web de l’Ajuntament.

Per participar en el concurs cal inscripció prèvia, tots els interessats han d’apuntar-se
al Casal de la Gent Gran abans del divendres 5 d’agost.

Organitza:
Associació de Jubilats
Col·labora:
Ajuntament de Rasquera i
Consell Comarcal

VIII CARNAVAL D’ESTIU amb DJ NA FENTT
Que passa penya!! Un any més los joves arribem en ganes de gresca i lo carnaval
d’estiu arriba per petar-ho, a que estás esperant? Les idees mes originals tindran
premi!!
El rei i la reina del Carnaval 2022 seran proclamats al finalitzar. Demanem
l’assistència dels guanyadors de l’any passat per fer el traspàs de bandes! Per
amenitzar la tarde tindrem a Dj Na Fentt posant temazos!! Saluuuuut i fem poble!

Organitza:
Associació de Joves “Cop de
Ratera”
Col·labora:
Ajuntament de Rasquera
i Xeic!

FESTA MAJOR RASQUERA 2022
15 // 24

1

1. Persona canonitzada que ve després del dissabte
2. Carrer llarg // Divideix el quadrat en dos triangles
3. Jocs infantils que se celebren en un marc festiu
4. Expressió d’exclamació per cridar l’atenció a una
persona, saludar-lo, cridar-lo
5. Passar-s’ho bé
6. Persona que s’ha d’incorporar al servei militar // Ve
molt de gust en una terrasseta quan fa calor.
7. Escombra
8. Noia que és escollida per la seva bellesa o simpatia
en una festa major
9. Xemeneia
10. Guineu
11. Persona que viu sola en un lloc desert, totalment
dedicada a l’oració, la contemplació i la penitència
12. Ésser sobrenatural i esperit que representa les
forces del mal
13. Joc on sempre n’has de deixar una
14. Petita construcció coberta i circular
15. Adj. Relliscós
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Dissabte 6 d’agost
XXXIX
CAMPIONAT
LOCAL DE
BIRLES

10:00

III TORNEIG DE
CARABINA

16:00

I RETROFEST

17:00

EXPOSICIÓ BÈSTIES

Es realitzaran tirades per categories: femenina, masculina i infantil.

Organitza:
Grup Cultural Rasquerà
Col·labora:
Ajuntament de Rasquera i
Consell Comarcal

Inscripcions al 608711406 abans del divendres 5 d’agost. Podeu consultar les bases a
la web de l’ajuntament. Hi haurà premis per a qui tingui més punteria.
Inscripcions: 3€.
Els menors de 14 anys que vulguin participar hauran de venir acompanyats d’un adult
que se’n faci responsable.

Organitza:
Societat de Caçadors La Fou
Col·labora:
Ajuntament de Rasquera

PLAÇA SANT
JOAN

Arriba la festa més esbojarrada de les nostres festes, posa’t algun complement retro
i vine a gaudir de la festa remember amb les millors cançons de les millors èpoques
musicals, de la dècada dels 70, 80 i 90.
Hi haurà moltes sorpreses i regals!! Però recorda, has de venir ambientat de l’època.

Organitza:
Comissió del Retrofest
Col·labora:
Associació de Joves Cop de
Ratera

20:00

Exposició de les Bèsties de Foc a la Font de la Glorieta.

PARC JOSEP
IGLÉSIES

CAMP DE
FUTBOL

GLORIETA
XXXIX CORREFOC A LA
VILA DE RASQUERA

21:30
GLORIETA
(inici)

XXXIX 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, Diables del Pinell de Brai, Cabra i Drac de Reus, Drac del Pinell, Drac
l’Afaram, Guita i Fardatxo de Rasquera. Abans d’iniciar el correfoc Lo Fardatxo
realitzarà una encesa de celebració per commemorar el seu 40è aniversari.

BALL DE FESTA MAJOR

00:00

Ball de FESTA MAJOR amb L’ORQUESTRA CENTAURO
La festa continua fins que surti el sol amb LA GRAN FESTA IMAGINA RÀDIO

PISTA DE LES
ESCOLES

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

CERCA LES 15 DIFERÈNCIES

Diumenge 7 d’agost
CAMINADA POPULAR
SOLIDÀRIA

09:00

CERCAVILA AMB
ELS GEGANTS, NANS
I GRALLERS

11:00

CUCANYES
I JOCS PER
ALS MÉS
PETITS

16:30

CORREBARS
AMB
L’AGRUPACIÓ
MUSICAL
RASQUERANA

19:00
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Tots els diners recaptats es destinaran a la lluita contra el càncer.
Inscripcions: 5€

Organitza:
Lliga contra el càncer de
Rasquera
Col·labora:
Ajuntament de Rasquera

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

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

Els més petits passaran una tarde molt divertida amb diversos jocs i tallers.
Hi haurà gelats per a tothom. I també hi haurà servei de bar.
En acabar, actuació de l’ERIÇÓ PUNXEGUT, un projecte de música per infants i
famílies amb la finalitat de passar-nos-ho bé!!!!

Organitza:
AMPA escola Les Eres
Col·labora:
Ajuntament de Rasquera

PLAÇA SANT
JOAN (inici)

Rialles, gent del poble, caloret, bona música, tapetes, cervesetes... en teniu ganes?
L’agrupació Musical Rasquerana torna a organitzar el Correbars, on no hi faltarà
cap dels ingredients de la fórmula per aconseguir una tarda de diversió. I pels més
atrevits tindrem una sèrie de proves on podreu demostrar les vostres habilitats! No
t’ho perdis, t’esperem!
Començarà a la Plaça Sant Joan, on podràs aconseguir el got i els tiquets.

Organitza:
Agrupació Musical
Rasquerana
Col·labora:
Ajuntament de Rasquera

SOPAR
POPULAR
DE FESTA
MAJOR

22:00

Sopar popular de Festa Major

Organitza:
Associació de Dones de
Rasquera

COMÈDIA IMPROVISADA
CON NADA

23:30
PISTA DE LES
ESCOLES

COMÈDIA IMPROVISADA CON NADA amb Jordi Galo i David Simón.
Es tracta d’un espectacle d’improvisació còmica que sorgeix del no-res i en el qual els dos actors es
multiplicaran en diversos personatges per a construir tres històries diferents que acabaran entrellaçant-se
entre si.

TRACA FINAL DE FESTES

00:30

TRACA FINAL DE FESTES

GLORIETA

PLAÇA SANT
JOAN (inici)

PLAÇA SANT
JOAN

PISTA DE LES
ESCOLES

Va, que només queden 360 dies per la Festa Major 2023!

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

La Rabo

M’encan

sa

ta la pas

L’ASSASSÍ DE LA PASTANAGA

tanaga

Per segon cop, el poble està a punt de viure una pila d’assassinats, on els
rasquerans i rasqueranes sereu els i les protagonistes.
Quina serà la millor pastanaga assassina? Qui quedarà viva?
El joc consisteix a eliminar als adversaris tocant-los l’esquena suaument amb
una pastanaga. Tots els participants són víctimes i assassins, per tant, cada
jugador té com a objectiu eliminar una víctima del joc i, al mateix temps,
cada un d’ells és víctima d’un altre jugador.
Apunta’t al joc participatiu del moment!
Inscripcions obertes. Envia pastanaga al 646835597
Informació i bases del joc a www.rasquera.cat
L’organització es reserva el dret de crear immunitats per tal d’agilitzar o
dinamitzar el joc.
Aquestes immunitats es comunicaran als participants a través del Instagram
de l’Ajuntament @ajuntamentderasquera
Estigueu atents!

2.082.0
22

likes
No cal ju
ga
sigueu b r amb pastana
gues tan
ésties. S
obretot
grans, n
vostres
no oblid
o
fotos.
eu penja
#rasque
r les
rafm22
@ajunta
mentde
rasquera

Segueix

FESTA MAJOR RASQUERA 2022
22 // 24

Consells i advertències de l’Ajuntament
Accessos i
aparcaments

Dimecres 3 d’agost. A partir de les 11.00h NO APARQUEU a la plaça Sant Joan.
Dijous 4 d’agost. Durant el matí, ACCÉS i APARCAMENT PROHIBIT a la Plaça Sant Joan. A partir de les 16.00h es tallarà l’accés a la plaça Sant Joan. NO
APARQUEU!
Divendres 5 d’agost. Durant tot el matí no es podrà circular ni aparcar al carrer Pere Font. 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.
Dissabte 6 d’agost. A partir de les 16.00h es tallarà l’accés a la plaça Sant Joan a causa de la celebració de la Retrofest. NO APARQUEU!
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 7 d’agost. Durant tot el dia no es podrà aparcar a la Plaça Sant Joan. A partir de les 16.00h es tallarà l’accés a la plaça Sant Joan a causa de
la celebració de les Cucanyes.

Només 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.

Volem un poble
més net

Ajuda a mantenir el poble net, col·labora i llença les deixalles a la paperera. També us animem a utilitzar gots reutilitzables durant totes les festes, el
primer dia de la Festa Major els joves vendran gots reutilitzables.

Amb
moderació

Portar sempre
l’abonament
Precaució
Correfoc

SI US PLAU, NO SIGUEM XORXOS!

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.

SI BEVEU, FEU-HO AMB MODERACIÓ.

NO US DEIXEU L’ABONAMENT A CASA. ÉS NECESSARI PORTAR A SOBRE IDENTIFICACIÓ PER A L’ACCÉS A LES ACTUACIONS QUE
REQUEREIXIN L’ABONAMENT.

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 al 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 impediu que corrin pels carrers.
- Els que no vulguin participar en el correfoc que es posin als 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!!!

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.

Ajuntament de
Rasquera

Dissenyat per Harzu Studio amb la col·laboració de Willy

