
Del  26  d'octubre  al  12  de  novembre
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Dissabte 26 d’octubre
Proclamació de les pubilles i hereus

16:45h Partit de futbol al camp d’esports municipal entre els equips 
FC Xerta i CD La Cava.

19:00h Proclamació de les pubilles i hereus 2019 i pregó de les 
Festes Majors a càrrec del meteoròleg i periodista Marc 
Redondo Fusté.

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

 En finalitzar el ball, discomòbil amb DJ Joan Roca.

Diumenge 27 d’octubre
La tria de bous

10:00h Concentració a la Plaça Major per marxar a la tria de bous a la 
finca de Fernando Mansilla (Ulldecona). Es farà una baldanada 
amb pa i allioli. Cadascú s’ha de portar la sevabeguda.
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Dijous 31 d’octubre
Festa Castanyada i Halloween

18:30h Ruta infantil Truco-Trato pel carrers del poble. Les cases que 
vulguin formar part de la ruta regalant caramels que passin 
per l’Ajuntament a apuntar-se. Organitza: AMPA/AFA

21:00h Sopar i música al Casal Municipal. Caldrà treure els tickets del 
sopar (entrepà+refresc+postre) als establiments habituals: 
forn Cal Portal, farmàcia Lina, Pròxim David, carnisseria la 
Torrera, llibreria Joan i Pastisseria la Xertolina. Durant la nit 
es farà un Escape Room familiar. Organitza: AMPA/AFA

 L’últim dia per comprar els tickets serà el dissabte 26 
d’octubre.
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Divendres 1 de novembre
22:00h Principi del JOC DE CARRERS, amb entrada d’equips a la 

Plaça Catalunya. A continuació es baixarà en desfilada fins a 
l’Ajuntament, on es penjaran les banderes al balcó de cada 
equip i es tirarà el Xupi-Xerta. Acompanyats per la Xaranga 
Tal Com Sona. S’haurà de venir vestit amb el color del vostre 
equip. A continuació, es vendran els mocadors de festes.

23:00h Correbars amb la Xaranga Tal Com Sona. Es sortirà de la Plaça 
Major i s’anirà al Bar La Plaça, al Bar Ximo, a La Braseria Lo 
Dau i al Bar del Casal.

 A continuació, discomòbil al Casal de Joves amb DJ Juansa. 
Organitza: Associació de Joves de Xerta.

Dissabte 2 de novembre
12:00h Entrada de vaquetes pel carrer Tortosa fins a la Plaça Major. 

A continuació, solta de vaquetes a la plaça per a tothom. 
Ramaderia: Eliseo Adell, Alfara de Carles.

13:30h Vermut del “Joc de carrers” al carrer Santa Anna. Es muntarà 
una taula per cada equip i hauran de muntar un Vermut per 
la gent del poble. Col·labora: Llibreria Joan Fabregat.

16:00h Tarda de vaques (novilles) a la Plaça Major. Ramaderia: 
Germans Príncep, Lligallo del Gànguil. Un cop acabada 
la tarda s’embolarà una carretilla per a tots els xiquets i 
xiquetes. Hi haurà una rifa on es sortejarà 1 pernil patrocinat 
per Pròxim David i 2 ampolles de vi.

21:30h Sopar de germanor amb el tradicional “bou estofat” al Casal 
Municipal cuinat per José de l’Arram i els seus col·laboradors. 
Passar a apuntar-se per l’ajuntament, últim dia 29 d’octubre. 
Veniu a sopar vestits amb el color del vostre equip.

00:00h Concert de ELMA al Casal Municipal.
 En finalitzar el concert, Festa Forever HITS amb Dj Cottis i Dj 

Peluka. Un repàs musical dels 80 fins l’actualitat. Hi haurà 
regals i sorpreses.
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Diumenge 3 de novembre
10:00h Festa infantil a la pista d’Estiu.

11:00h Titelles i altres activitats amb el Grup d’animació LA 
TRIFULCA, a la sala polivalent de l’Ajuntament.

12:30h Entrada de bous inflables per als més petits del carrer Major 
fins a la Plaça Major. Caldrà anar vestit amb color del vostre 
equip.

16:00h Tarda de vaques a la Plaça Major. Ramaderia: Eulogio Mateo, 
Cárcar (Navarra). Plaça neta sense obstacles i sense arena. 
Un cop acabada la tarda, s’embolarà una carretilla per als 
més petits. Hi haurà una rifa on es sortejarà mig corder i dues 
ampolles de cava patrocinades per Caves Bolet.
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Divendres 8 de novembre
13:00h Volteig general de campanes i tirada de coets.

16:00h Entrada de vaques pel carrer Antoni Añón fins la Plaça Major. 
A continuació, solta de vaques pels carrers de costum a càrrec 
de la ramaderia Vicent Benavent, Quatretonda (València)

20:00h Bou embolat pels carrers, de la mateixa ramaderia. Embolada 
a càrrec dels emboladors de Masdenverge. Hi haurà una rifa 
on es sortejarà 1 gran cistella amb productes de Fruites i 
Verdures SantiMari i 2 ampolles de cava patrocinades per 
Caves Bolet.

00:30h Nit de Concerts amb “Askama ‘n’ Rama” i amb “En Júpiter”. 
En acabar, discomòbil amb DJ Zoraida Torres.
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Dissabte 9 de novembre
Dia de la Penya Taurina “Lo Burladero”

10:00h Primera final del II Campionat Pàdel Sant Martí.

 Organitza: PÀDEL XERTA

11:00h Concentració a la Plaça de l’Ebre de socis/es, pubilles, 
pubilletes i hereus. Començament de la cercavila pels carrers 
de la vaqueta acompanyats per la xaranga Herederos del 
Coñac (Vilafranca del Cid). També ens acompanyaran els 
bous inflables.

11:30h Segona final del II Campionat Pàdel Sant Martí.

 Organitza: PÀDEL XERTA

12:30h Entrada de bous del Portal fins a la Plaça Major, i posterior 
solta pels carrers de costum a càrrec de la ramaderia Fernando 
Mansilla, Ulldecona.

14:00h Repartiment de paella a l’entrada de Casa Baiot. Prèvia 
compra de tiquets.

16:00h Monumental traca a la Plaça Major, patrocinada per Barberia 
Xavier Navarro, per donar inici a la tarda de vaques pels 
carrers de costum a càrrec de la ramaderia Hnos. Ustarroz de 
Arguedas (Navarra).

20:00h Bou embolat pels carrers de costum, a càrrec de la 
mateixa ramaderia. Embolada a càrrec dels emboladors de 
Masdenverge.

 Hi haurà una rifa on es sortejarà un lot Xertolí (2kg de baldanes, 
2kg de salsitxes, 2 ampolles de vi negre i 1 safata de dolç 
típic xertolí), patrocinat per la penya taurina Lo Burladero.

23:00h Sessió de ball amb l’orquestra CENTAURO 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.

 En finalitzar, discomòbil amb DJ Pol Nolla.
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Diumenge 10 de novembre
La vespra

08:30h A l’Estació sortida de la XIX Trobada BTT La Moleta. Organitza: 
Club BTT la Moleta.

09:00h Esmorzar popular a la Plaça Major. Col·labora: Restaurant 
Villa Retiro.

10:30h Homenatge als xertolins i xertolines més grans. Visita 
d’autoritats, pubilles i hereus a les seves cases.

11:00h X Milla urbana memorial “Norbert Ricart”. Concentració a la 
Plaça Major. Organitza: Regidoria d’Esports. 

12:00h Missa en honor a la gent gran i, a continuació, trobada de 
Corals.

14:00h Dinar de germanor per a la gent gran al Casal Municipal. En 
finalitzar el dinar, hi haurà ball amb el Duo Elegance. Caldrà 
treure el tiquet a l’Ajuntament. Últim dia 29 d’octubre. 
Col·labora: Llar de la gent gran Sant Martí. 

15:30h Inscripció i torneig de guinyot al bar La Plaça. 

18:00h “Joc de Xerta” a la pista poliesportiva del Casal. Col·labora: 
Gamma Mangrané i Pròxim David.

Dilluns 11 de novembre
Sant Martí

9:00h Missa primera.

9:30h 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 Trobada de tots els nascuts l’any 2018, i de tots els nascuts 
el 2019 a la porta de l’església perquè es facin una fotografia.
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L’AJUNTAMENT DE XERTA AGRAEIX A TOTS ELS COL·LABORADORS
LA SEVA PARTICIPACIÓ EN AQUEST PROGRAMA

Impressió: Impremta Querol, SL • Disseny portada: Carlos Bellod i Carlos Sabaté  •  DL: T 1.150-2019

13:00h  Audició i ballada de sardanes a la Plaça Major.

17:00h 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 
carrers de costum i ofrena floral davant la imatge del seu 
carrer, acompanyats pels músics de Paüls i el cor parroquial. 
Col·labora: Confraries de Xerta.

 En sortir de l’església, encesa de la traca de Sant Martí.
20:00h Gran concert de Sant Martí a càrrec de l’orquestra THE 

WELCOME BAND al Casal Municipal.

23:00h Sessió de ball amb l’orquestra THE WELCOME BAND al Casal 
Municipal. A les 00:00h es realitzarà el ball en honor a les 
pubilles i hereus. No es farà mitja part.

Dimarts 12 de novembre
Sant Martinet

12:00h Missa de Sant Martinet.

17:00h Al Casal Municipal berenar del “Joc de Carrers”, es muntarà 
una taula per cada equip fora al casal i hauran de montar un 
berenar per la gent del poble (dolços, coses salades...el que 
vulguin). Col·labora: Llibreria Joan Fabregat.

18:00h  Espectacle de balls variats amb Wonder Dance al Casal 
Municipal.

20:00h Xocolatada popular al Casal Municipal.

21:00h Corre-traca de fi de festa, des del Carrer Major fins la Plaça 
Major.



64      Festes de Sant Martí 2019

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

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

n La Comissió de Festes demana que tinguin cura en l’aparcament dels 
vehicles segons els actes marcats.

n La Comissió de Festes demana, per mantenir aquesta tradició, la 
participació del poble en l’ofrena floral al nostre patró.

n 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.

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

n Es prohibeix l’entrada de carros, neveres i beguda al casal els dies de ball 
excepte al  ”Sopar del bou”.

n Queda prohibit aparcar vehicles a la Plaça Catalunya, Carrer Antoni Añon 
i Carrer Sant Martí el dia 1 de novembre de 21 a 23 h.

BONES FESTES DE SANT MARTÍ 2019

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 DECRET 156/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament 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’entrada 
de bous 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 .

NOTES DE LA COMISSIÓ DE FESTES
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Els menors d’edat de 14 a 17 anys han d’anar acompanyats d’un adult. 

La Comissió de Bous podrà demanar el DNI als possibles menors que es 
troben dintre del recorregut. 

La Comissió de Bous informa als veïns dels carrers per on passa la vaqueta 
que han de protegir les vidrieres de portes i finestres per evitar possibles 
desperfectes. 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 les condicions de seguretat i solidesa suficients.

La Comissió de Bous recorda que les portes del recorregut romandran tancades 
mentre duri l’espectacle, un cop finalitzat s’obriran per al trànsit de veïns.

Els Mossos d’Esquadra podran estar 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 gaudir dels bous a la plaça . 

Organitza tots els actes taurins: Ajuntament de Xerta i col·labora la Penya lo 
Burladero com a Comissió de Bous.

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 de l’Àngel, carrer 
Major, carrer Santa Quitèria, carrer Sant Martí, carrer Santiago Rossinyol, 
carrer Antoni Añón i carrer Tortosa.
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JOC DE CARRERS – Què puntua?

Durant les festes
10 punts – Per al barri més decorat en lo color del seu equip.

Dia 26 d’octubre
Després de la proclamació de pubilles

5 punts – Per a l’equip de les persones voluntàries que ens ajudin a treure les cadires 
de la proclamació, i muntar tot el casal per al ball de la nit.

Al ball de l’orquestra Nueva Etapa
2 punts – per a l’equip de qui canti la línia del bingo.
4 punts – per a l’equip de qui canti el bingo.

Dia 1 de novembre
Al principi del Joc de carrers i Xupi-Xerta

5 punts – Cada equip s’haurà de fer una foto de tots els membres del seu color i 
amb la bandera de l’equip (la donarà la comissió de festes). Un responsable de cada 
equip l’enviarà per email a csabateb2@gmail.com. La foto es penjarà al Facebook de la 
Comissió de Festes i la que aconsegueixi més likes durant els dies de festes (fins al dia 
12 a la nit) aconseguirà els punts.

Dia 1 i 2 de novembre
Muntar taules per al sopar del bou

5 punts – per a l’equip de les persones voluntàries que ajudin a muntar taules per al 
sopar del bou. S’avisarà del dia i l’hora per les xarxes socials.

2 de novembre
Vaquetes

Es farà un joc per puntuar. Caldrà anar amb el jersei del color del vostre equip.
3 punts – per a l’equip del guanyador.
2 punts – per a l’equip del segon classificat.
1 punt – per a l’equip del tercer classificat.
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Vermut de carrers
10 punts – per a l’equip de la millor taula de vermut.
7 punts - per a l’equip de la segona millor taula de vermut.
5 punts – per a l’equip de la tercera millor taula de vermut.
3 punts – per a l’equip de la quarta millor taula de vermut.

Sopar del bou
Es faran diferents jocs d’on sortiran 3 guanyadors de cada joc.
3 punts – per a l’equip del guanyador
2 punts – per a l’equip del segon classificat
1 punt – per a l’equip del tercer classificat

3 de novembre
Festa infantil
Es farà un joc infantil. Es donaran punts.
3 punts – per a l’equip del primer classificat.
2 punts - per a l’equip del segon classificat.
1 punt – per a l’equip del tercer classificat.

Entrada de bous infantil
Entrada de bous gegants. Els xiquets que corren hauran de portar el jersei del color
del seu equip.
4 punts - per a l’equip del que hi hagi més xiquets corrent.
3 punts - per al segon equip del que hi hagi més xiquets corrent.
2 punts - per al tercer equip del que hi hagi més xiquets corrent.
1 punt - per al quart equip del que hi hagi més xiquets corrent.
3 punts per a l’equip de les persones que ajudin a portar els bous gegants.

8 de novembre
Vaquetes
3 punts - per a l’equip de les persones que ajudin a tancar els carrers de la vaqueta i 
posar el pal del bou embolat.

9 de novembre
Muntar taules per al ball de la nit
5 punts – per a l’equip dels voluntaris per muntar taules per al ball de la nit. S’avisarà 
de l’hora per Facebook.

JOC DE CARRERS – Què puntua?
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Vaquetes
3 punts - per a l’equip de les persones que ajudin a tancar els carrers de la vaqueta i 
posar el pal del bou embolat.

Al ball de l’orquestra Centauro
1 punt – per a l’equip de cadascuna de les 20 primeres persones que arriben puntuals 
al ball.
2 punts – per a l’equip de qui canti la línia del BINGO.
4 punts – per a l’equip de qui canti el bingo.
5 punts – BALL DE COLORS – En algun moment del ball, es farà una cançó on s’haurà 
de fer una conga de cada equip. La conga que tingui més gent aconseguirà punts per 
al seu equip.

10 de novembre
Esmorzar
1 punt - per a l’equip de cadascuna de les 10 primeres persones que arriben puntuals 
a l’esmorzar.

Dinar dels jubilats
Es farà un joc durant el dinar dels jubilats.
3 punts – per a l’equip del primer classificat.
2 punts – per a l’equip del segon classificat.
1 punt – per a l’equip del tercer classificat.

Concurs de guinyot
3 punts – per a l’equip de cada membre de la parella guanyadora.
2 punts – per a l’equip de cada membre de la parella que quedi en segon lloc.
1 punt – per a l’equip de cada membre de la parella que quedi en tercer lloc.

Joc de Xerta
5 punts – per a l’equip de cada persona de l’equip guanyador de totes les proves.

11 de novembre
Després del concert
8 punts – per a l’equip dels voluntaris que ens ajudin a treure les cadires del concert i 
muntar tot el casal per al ball de la nit.

Al ball de l’orquestra The Welcome Band
1 punt – per a l’equip de cadascuna de les 20 persones que arriben puntuals al ball.

JOC DE CARRERS – Què puntua?
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12 de novembre
Berenar de carrers
10 punts – per a l’equip de la millor taula berenar.
7 punts - per a l’equip de la segona millor taula de berenar.
5 punts – per a l’equip de la tercera millor taula de berenar.
3 punts – per a l’equip de la quarta millor taula de berenar.

REPTES SORPRESA
Durant les festes estigueu atents al Facebook i/o al Instagram perquè s’aniran publicant 
reptes per aconseguir punts extra.

ALTRES
F.C. XERTA – Es donaran punts a l’equip dels jugadors que marquin algun gol als partits 
que es juguin el caps de setmana de festes.
Es donaran punts per qualsevol 
ajuda, col·laboració, participar 
activament... en qualsevol acte 
de festes.

JOC DE CARRERS – Què puntua?


