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Xerta 2017

Sant Martí

Del 28 octubre al 12 de novembre

Programa d’Actes

que se celebraran

en honor al nostre patró
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Dissabte, 28 d’octu:e
PROCLAMACIÓ DE LES PUBILLES I HEREUS

16:30h Al camp d’esports municipal, partit entre el FC Xerta - FC La 
Fatarella .

19:00h Proclamació de les pubilles i hereus 2017 i pregó de les 
Festes Majors a càrrec de Joan Rovira, músic i cantautor de 
les Terres de l’Ebre.

23:30h  Ball popular amb l’orquestra NUEVA ETAPA. A les 00:30 es 
realitzarà el ball en honor a les pubilles i hereus. A la mitja 
part es farà un bingo. 

Rosso. Col·labora: Associació Joves Xerta.

Diumenge, 29 d’octu:e
DIADA DE LA GENT GRAN

11:00h  Homenatge als xertolins i xertolines més grans. Visita 
d’autoritats, pubilles i hereus a les seves cases.

12:00h Missa en honor a la gent gran i, a continuació, concert de la 
Coral Sant Martí i de la Coral de Paüls.

14:00h

Caldrà treure el tiquet a l’Ajuntament. Últim dia 26 d’octubre. 
Col·labora: Obra Social “ La Caixa” i Llar de la gent gran Sant 
Martí.  
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Divendres, 3 de novem:e

16:30h  Bous a la Plaça Major amb la ramaderia de Fernando 
Mansilla (meitat bous grans, meitat “becerrada”). La 
xaranga Tal Com Sona amenitzarà la tarda.

20:00h  Lucero sortirà per a tots els xiquets i xiquetes.

20:30h  XupiXerta i salutació de les pubilles i hereus des del balcó 
de l’Ajuntament. A continuació, venda dels mocadors de 
festes de Sant Martí 2017 (2€).

21:00h  Correbars de disfresses i tapes amb la Xaranga Tal Com 
Sona. Es sortirà de la plaça Major. Col·labora: Bar La Plaça, 

23:00h  Gran gimcana nocturna. Es començarà a la plaça Major. 
Col·labora: Pubilles i Hereus 2017.

00:00h  Festa remember al Bar la Plaça, recordarem aquelles nits 
inoblidables amb els dj’s locals. Organitza: Bar la Plaça.

Penya Taurina Lo Burladero
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Dissabte, 4 de novem:e
11:30h

i a continuació, “becerrada” a la plaça a càrrec de la 
ramaderia de Elíseo Adell (Alfara de Carles).

16:30h  Tarda de bous a la plaça Major a càrrec de la afamada 
ramaderia de Fernando Machancoses de Cheste (València).

20:00h  Carretilla embolada per als més petits.

20:15h  Bou embolat de Fernando Machancoses i embolada a 
càrrec dels emboladors de Masdenverge.

21:30h  Sopar de germanor amb el tradicional “bou estofat” al 
Casal Municipal. Col·labora: José de l’Arram i col·laboradors. 
Passar a apuntar-se per l’ajuntament, últim dia 31 d’octubre. 

23:00h  Gran concurs “si l’encerto l’endevino”. Organitza Associació 
Joves Xerta.

00:00h  Concert amb el grup X-Versions.

02:00h  Kutreparty amb Tu primos brothers.

Diumenge, 5 de novem:e
DIADA DE LA PENYA TAURINA “ LO BURLADERO”

11:00h Cercavila pels carrers de la vaqueta acompanyats de 

(Castelló).

12:00h
a càrrec de la ramaderia de Germans Príncep de Lligallo 
del Gànguil (Camarles). Seguidament, solta de bous pels 
carrers de costum.

14:30h Repartiment de Paella + Beguda (prèvia compra de tickets) 
a la plaça Major.

16:30h Vaqueta pels carrers de costum a càrrec de la ramaderia 
de Eulogio Mateo de Cárcar (Navarra).

20:00h Carretilla embolada per als més petits.

20:30h Bou embolat de la ramaderia de Germans Príncep i 
embolada a càrrec dels emboladors de Masdenverge.
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Divendres, 10 de novem:e
LA VESPRA

13:00h Volteig general de campanes i tirada de coets.

16:00h
Major, a continuació vaquetes pels carrers de costum 
a càrrec de la ramaderia de Armando Beltran de Sant 
Mateu (Castelló).

20:00h Carretilles per als més petits.

20:30h Bou embolat d’Armando Beltran i embolada a càrrec dels 
emboladors de Masdenverge.

23:00h Ball amb l’orquestra MAGIA NEGRA al casal municipal. 
A les 00.00 es realitzarà el ball en honor a les pubilles i 
hereus. 

Associació Joves de Xerta.

Joan i Pere Aliern de “Casa Jan” i 
el seu patró Josep Burjales “Lo Cotxero”

Collita de blat
Foto cedida per Francesca Aliern
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Dissabte,  11 de novem:e
SANT MARTÍ

09:00h  Missa primera.

09:30h  Cercavila pels carrers del poble i recollida de les pubilles i 
els hereus a ritme de la xaranga Tal Com Sona.

12:00h  Missa solemne en honor al nostre patró Sant Martí cantada 
pel cor parroquial.

12:45h  Audició i ballada de sardanes a la plaça Major.

17:30h  Exhibició de vestits típics i ballada de la jota xertolina a la 
plaça Major. Organitza: Associació de Mestresses de Casa.

18:30h  Processó amb la imatge del nostre patró Sant Martí pels 

seu carrer, acompanyats pels músics de Paüls i el cor 
parroquial. Col·labora: Confraries de Xerta. 

 A la sortida de missa, encesa de la traca de Sant Martí.

20:00h  Gran concert de Sant Martí a càrrec de l’orquestra ATALAIA 
al Casal Municipal.

23:00h  Sessió de ball amb l’orquestra ATALAIA al Casal Municipal. 
A les 00:00h es realitzarà el ball en honor a les pubilles i 
hereus. A la mitja part es farà un bingo. 

Col·labora: Associació de Joves de Xerta.
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La Fogasseta, abril de 1958
Foto cedida per Yolanda Maureso
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Diumenge, 12 de novem:e

SANT MARTINET

09.00h Esmorzar popular a la plaça Major. Col·labora: Restaurant 
Villa Retiro. 

10.00h
Xerta i Brinka Park.

11:00h

càrrec de familiars, autoritats, pubilles i hereus. 

12:00h Missa de Sant Martinet.

13:00h Cercavila pels carrers del poble. Retrobament dels grallers, 
gegants i capgrossos de Xerta. Sortida des de la plaça 
Major.

15:15h Al camp d’esports municipal partit entre els equips FC Xerta 
– UE Tivenys.

15:30h Inscripcions i desenvolupament del Concurs de guinyot. 
Organitza: Bar La Plaça.

18:00h Teatre al Casal Municipal amb la representació de “Les 
passions de la menestrala”, obra de l’escriptora xertolina 
Francesca Aliern adaptada al teatre pel director ebrenc 
Valer Gisbert.

19:30h Xocolatada popular al Casal Municipal.

20:00h  Correfocs, des de l’exterior del Casal Municipal amb el 
següent recorregut: carrer del Portal, plaça Catalunya, 

i plaça Major. Es prega retirar els vehicles estacionats als 
carrers del recorregut del correfoc. 

21:00h
Major.
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Actes Complementaris
Dissabte 21 d’octubre:
19:00 Tarda de Jotes amb el “Grupo Folklórico Malandia” de Alcanyís 
al Casal Municipal. Organitza: Penya Taurina Lo Burladero.

Diumenge 22 d’octubre

10:00h Es sortirà de la plaça Major, per anar tots junts cap a la 

beguda.

Diumenge 19 de novembre 
11:00h VIII Milla urbana memorial “Norbert Ricart”. Concentració a 
la plaça Major.

exposició “Migratoebre. Per un riu ple de vida”.  Una mostra 
que pretén donar a conèixer a la societat el projecte Migratoebre, 

especialment en l’esturió, la saboga, la llamprea i l’anguila.

Autor de la portada: 
Carlos Sabaté.

Entrada de bous pel C/ Sant Martí
Foto cedida per Jaume Lafarga.
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L’AJUNTAMENT DE XERTA AGRAEIX A TOTS ELS COL·LABORADORS

LA SEVA PARTICIPACIÓ EN AQUEST PROGRAMA

Notes de la Comissió de Festes
- La Comissió de Festes ha cedit a dos entitats del poble el servei 

de barra del ball. Els preus seran populars i s’anima a tot el poble a 

beguda al casal els dies de ball excepte al  ”Sopar del bou”.

- La Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar o suprimir 
qualsevol dels actes per motius de força major.

- La Comissió de Festes demana al poble en general que tinguin 
cura en l’aparcament dels vehicles segons els actes marcats.

- La Comissió de Festes anima a tot el poble a guarnir i engalanar 
els carrers i balcons amb senyeres i estendards de Sant Martí.

- La Comissió de Festes comunica al poble en general que no es 
podrà aparcar a la Plaça Major durant les Festes i demana que 
tinguin cura en l’aparcament dels vehicles segons els actes 
marcats.

- La Comissió de Festes demana, per mantenir aquesta tradició, la 

- La Comissió de Festes agraeix la col·laboració desinteressada de 
totes les entitats, establiments i empreses que han col·laborat i 
patrocinat els actes de les festes majors.

- La Comissió de Festes anima a tothom a participar el màxim 
possible en els actes programats per a les festes. 

Bones Festes de Sant Martí 201 7



60    Festes de Sant Martí 2017

Notes per als actes amb bous
Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb bous és totalment 
lliure i voluntària i malgrat que, l’Ajuntament de Xerta compleix íntegrament la 
LLEI 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous i el 

de la Llei 34/2010, d’1d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, 
sempre hi pot haver algun perill per a les persones que hi van.
Està totalment prohibit participar en els actes amb bous, menys en l’encierro 
infantil, als menors de 14 anys ja que no queden inclosos dins l’assegurança 
atenent que només hi poden assistir com a espectadors. 
La Comissió de Bous i l’Ajuntament no es fan responsables dels danys físics que 
puguin sofrir els menors de 14 anys ja que no queden inclosos dins l’assegurança 
donat que només hi poden assistir com a espectadors .
Els menors d’edat de 14 a 17 anys han d’anar acompanyats d’un adult. 

dintre del recorregut. 
La Comissió de Bous informa als veïns dels carrers per on passa la vaqueta que 

L’Ajuntament no es farà càrrec de les despeses pels danys que es puguin produir 
per aquest concepte.
No es permet la participació de persones en estat d’embriaguesa o drogoaddicció.
Preguem que la gent no es passegi de manera innecessària pel recorregut de la 
vaqueta mentre duri l’acte.
Per respectar i mantenir les nostres tradicions, us preguem un acurat respecte de 
les normes, en especial les que afecten el possible maltractament dels animals.
Cal que reviseu les barreres particulars per tal de que la seva instal·lació sigui 
correcta i segura per evitar qualsevol perill  i cal que comproveu que compleixen 

La Comissió de Bous recorda que les portes del recorregut romandran tancades 

Els Mossos d’Esquadra estaran presents durant els actes taurins per tal de garantir 
el compliment de la llei. 
Hi haurà grades a la plaça Major per a que tothom que vulgui es pugui assentar a 
disfrutar dels bous a la plaça i es farà una rifa com a col·laboració.
Esperem que tothom entengui i respecti aquestes mesures i recomanacions 
així, entre tots, farem que la festa dels bous sigui més segura per a tothom. 
Gràcies.
RECORREGUT VAQUETES:
Plaça Major, Carrer Santa Anna, Carrer Santa Teresa, Carrer Angel, Carrer Major, 
Carrer Santa Quitèria, Carrer Sant Martí, Carrer Santiago Rossinyol, Carrer Antoni 
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Recomanacions per als correfocs
Participants

Protegiu-vos el cos amb roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i 
pantalons llargs.

Feu ús d’un barret que us cobreixi tot el cap i protegiu-vos el clatell amb un 
mocador de cotó.

Calceu-vos adequadament (calçat esportiu, de muntanya, etc.) i cobriu-vos els 
ulls.

No demaneu aigua als veïns i no obstruïu mai diables, músics ni portadors.

trobéssiu algun, aviseu a l’organització.

Veïns i públic
Enretireu els vehicles i els obstacles (testos, bosses, taules i cadires, etc.) del 
recorregut, recolliu la roba estesa i plegueu els tendals.

aparadors amb cartrons, no amb paper.

És molt important que no llenceu aigua als participants, ja que pot provocar 
relliscades i que la pólvora, si es mulla, exploti a deshora.

en trobéssiu algun, aviseu a l’organització.


