DIJOUS 25 DE JULIOL
SANT JAUME
09:00 h. Volteig general de campanes i
engegada de coets, anunciant l’inici de les
festes d’estiu.
09:10 h. Cercavila i recollida de Pubilles amb
la xaranga de Paüls “Tal com Sona”.
12:00 h. Missa Major en honor a Sant Jaume
cantada pel Cor parroquial.
13:30 h. A la plaça Major, ball de vermut
amb la xaranga “Tal com Sona”.
18:00 h. Gran desfilada de carrosses, amb
música i xaranga “Tal com Sona” durant tot el
recorregut. Concentració a la Plaça Catalunya.
19.30 h. Flashmob a la plaça Major. Tots i
totes a ballar “LA VENDA”.
Trobareu el vídeo amb els passos al facebook
de la comissió de festes. Organitza: Grup de
batuka Xerta.
20.00 h. Correbars disfressats, acompanyats
de la xaranga “Tal com sona”. Començarà a la
plaça Major.
22:30 h. “Sense llençols”. Teatre a càrrec del
grup Entrellaçats de Reus, a la pista
poliesportiva del Casal Municipal.
L’obra conté diàlegs picants, així que no és
recomanada per a menors! Preu d’entrada: 3€
00.30 h. Festa al Casal de Joves amb DJ Xavi
Reverté.
Organitza: Associació de Joves de Xerta.

DIVENDRES 26 DE JULIOL

10:30 h. Jocs d’aigua infantils a l’Estació.
Organitza: AMPA.
11:00 h. Tobogan urbà i diana d’aigua a
l’Estació.
12:00 h.
Vermut electrònic amb els Djs
Forever a l’Estació. Col·labora: Estació de Xerta.
15:30 h. Torneig de Guinyot infantil al Bar
Ximo. Inscripcions a les 15:00h. En acabar el
concurs es repartiran els premis. Organitza:
Cafè-Bar Ximo.
17:30 h. Coneixes bé Xerta? Juguem al “Buscaracons”, t’atreveixes? Els grups seran entre 8 i
10 persones, de petits i grans. Hi haurà premi
per a l’equip guanyador. Animeu-vos a
participar. Cal portar el mòbil, bolígraf i tenir
l’aplicació per llegir QR. Concentració a la Plaça
Major
19:30 h. 5ª Cagada del manso a la plaça Major.
Musclada popular i cervesa, prèvia compra de
ticket 1€. Organitza: Penya Taurina lo
Burladero.
21:00 h. Entrada de bous des del Portal fins a
la plaça Major i, a continuació, solta de
vaquetes pels carrers de costum a càrrec de la
ramaderia Eliseo Adell d’Alfara de Carles, fins
les 23:00h.
00:00 h. Ball amb l’Orquestra “THE LUXE” a la
pista poliesportiva del Casal Municipal. Les
pubilles i els hereus realitzaran el ball d’honor
a la 1.00h. A continuació, “Macrodiscomòbil
The Luxe” amb Dj. Fran Tejedor. Preu d’entrada:
5€
NIT BLANCA

DISSABTE 27 DE JULIOL

07:00 h. Despertada i cercavila pels carrers del
poble, amb la “Xaranga Rapitenca” de Sant
Carles de la Ràpita. Sortida des de la pista
poliesportiva del Casal Municipal.
08:00 h.
Esmorzar popular de prenyats
xertolins a la plaça Major. Col·labora: Bar La
Plaça i Bar Ximo.
09:00 h. Trobada d’intercanvi de xapes de
cava a la Plaça Major. Organitza: Coplacate.
10:30 h. Parc infantil amb inflables aquàtics a
les piscines municipals. Entrada gratuïta.

DIUMENGE 28 DE JULIOL

12:30 h. Missa de diumenge.
14:00 h. Paella popular al passeig del Riu
elaborada per “La Cuina de la Loren”, de
Corbera d’Ebre. Preu: taula, cadira i paella per a
tothom qui vulgui dinar 4€ p.p. (Cal apuntar-se
a l’ajuntament fins el dia 22 de juliol)
Amenitzarà la festa la xaranga “Tal com Sona”.
16:30 h. Jocs populars al passeig del Riu. A
continuació, festa de l’escuma i “Holi Colors” a
la Peixera. Col·labora: New Diver i Fruites i
verdures: Agustí Andreu, Rosa, Luis Angel, Cal
Tolo, SantiMari i Lo Maño.

11:00 h. Missa en honor a la gent gran del
poble. En acabar la missa, concert de la Coral
de la gent gran Sant Martí.

18:00 h. Tirada de Birles a la Era. Organitza:
Club Birles Xerta.

13:00 h. Vermut per a la gent gran a la sala
polivalent.

22:00 h. Havaneres a la plaça Major a càrrec
del grup Penjats de L’ham. Es repartirà cremat
per a tots els assistents i es realitzarà l’entrega
dels premis de les birles.

15:00 h. Torneig de Guinyot per adults al Bar
Ximo. Inscripcions a partir de 16 anys a les
14:45h. En acabar el concurs es repartiran els
premis. Organitza: Cafè-Bar Ximo.
18:00 h. Vaquetes pels carrers de costum a
càrrec de la ramaderia de Germán Vidal de
Cabanes, Castelló.
A la mitja part (19:00h), es realitzarà un bingo
a la plaça Major, des de casa Baiot (no es farà
per la megafonia del poble).
Organitza: Penya Taurina lo Burladero.
22:00 h. Solta de vaquetes i bou embolat pels
carrers de costum. Embolada a càrrec dels
emboladors de Masdenverge.
00:00 h. Sessió de ball amb l’Orquestra
“PLATEA” a la pista poliesportiva del Casal
Municipal. Les pubilles i els hereus realitzaran
el ball d’honor a la 1.00h. A la mitja part, es farà
un bingo.
En finalitzar el ball, “Macrodiscomòbil Lights
Sound Factory” amb Dj. Pep Guns i Dj. Ruben.
Preu d’entrada: 5€

ACTES COMPLEMENTARIS
Dissabte 20 de juliol - FESTA DEL F.C. XERTA
10.00 h. A la pista del casal, partits escolars.
13.00 h. Vermut electrònic.
14.30 h. Fideuà.
16.00 h. Ball amb el “Duo Elegance” amb bingo. En
acabar discomòbil.
16.00 h. Sortida des de l’Embarcador de la XVII
Baixada del Renaixement nedant pel riu Ebre de
Xerta a Tortosa. Organitza: Club de Natació Tortosa.
Dimecres 24 de juliol
19.00 h. Tardeo “EL XOW” al recinte de l’Estació.
Col·labora: Associació de Joves de Xerta.
Dissabte 3 d’agost
22:00 h. A la pista poliesportiva del Casal, sopar i
ball en benefici de la LLIGA CONTRA EL CÀNCER.

NOTES DE LA COMISSIÓ DE FESTES
1. La Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar o suprimir qualsevol dels actes per motius de força
major.
2. La Comissió de Festes anima a tot el poble de Xerta a l’hora de participar en les festes i en engalanar
els carrers.
3. La Comissió de Bous i l’Ajuntament informen 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.
4. Es demana al poble en general que tinguin cura en l’aparcament dels vehicles segons els actes marcats.
5. 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.
6. 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 i està prohibit per la Llei.
7. Es prohibeix l’entrada de beguda de l’exterior dins del recinte del ball.
8. La Comissió de Festes desitja a tot el poble unes molt bones Festes de Sant Jaume i agraeix la
desinteressada col·laboració de totes les empreses, botigues, entitats i particulars que han ajudat a la seua
preparació.

RECOMANACIONS PER A LES FESTES DELS CORREBOUS
· No es permet la participació dels menors de 14 anys ja que no queden inclosos dins l’assegurança.
. 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.
· No es permet la participació de persones en estat d’embriaguesa o drogoaddicció.
· Impedir que la gent es passegi pel recorregut de manera innecessària mentre duri l’acte.
· Impedir que maltractin l’animal donant-li cops amb pals o punxes o llençant-li objectes.
· Revisar les barreres particulars per tal de que la seva instal·lació sigui correcta i segura per tal de que
no existeixi perill i comprovar que compleixen les condicions de seguretat i solidesa suficients.
A més, la Comissió de Bous recorda que les portes dels carrers Major, Àngel, Calvari i Sant Martí 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.
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.

