
Del 29 d'octubre al 13 de novembre
PROGRAMA D’ACTES
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PROGRAMA D’ACTES DE SANT MARTÍ 2022

Dissabte 29 d’octubre     
Proclamació de les pubilles i hereus

18:00h  Proclamació de les pubilles i hereus 2022 i pregó de les Festes 
Majors a càrrec de l’escriptor i professor Emigdi Subirats.

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

REcORDEu: a les 03:00h seran les 02:00h. Es canvia l’hora!! 

En finalitzar el ball, Festa Forever HITS amb Dj Cottis i Dj Peluka

Diumenge 30 d’octubre
11:00h  Inauguració de l’exposició fotogràfica “Pubilles i Hereus de Xerta” 

a la sala polivalent de l’Ajuntament. Organitza: Associació de 
joves. Col·labora: Mari Luz Queral.

12:00h  Vermut electrònic familiar a la plaça major amb activitats per a 
nens i nenes. Recordeu de portar el got! Organitza: AFA Escola de 
Xerta

17:00h  Has estat pubilla o hereu d’algunes festes majors de Xerta? Vine 
a la plaça! Trobada de totes les pubilles i hereus de la història 
amb la seva banda o corbatí a la plaça major. Es farà una foto de 
tots els assistents. A continuació, acompanyats de la xaranga “Tal 
com sona”, passacarrers cap al Casal. Organitza: Associació de 
joves

18:00h  Tardeo temàtic al Casal. Aquest any “Bandes revival” dedicat a 
les PUBILLES I HEREUS de tota la història!! Posa’t la teva banda o 
corbatí, i vine!. Fins les 00.00h. Organitza: Associació de joves. 
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Dilluns 31 d’octubre      
Festa Castanyada i Halloween

17:00h  Xocolatada solidària a la pista d’estiu (Cadascú ha de portar 
got i cullera de casa) En acabar, ruta infantil Truco-Trato pels 
carrers del poble. Les cases que vulguin formar part de la ruta 
regalant caramels que passin per l’Ajuntament a apuntar-se o que 
contactin amb algun membre de l’AFA. Organitza: AFA Escola de 
Xerta

19:30h  Túnel del terror per als majors de 16 anys al Pàdel Xerta. No 
apte per a cardíacs. Es faran grups de 4-6 persones i s’haurà de 
reservar per whatsapp al 678 67 67 67. Organitza: Pàdel Xerta

22:30h  Invasió zombi pels carrers del poble. Vols ser zombi o víctima? Tu 
decideixes. Fins les 00.00h.

Sant Jaume 1973
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Dimarts 1 de novembre      
tots Sants

18.30h  Teatre al Casal Municipal amb l’obra de teatre “No faré parlar a 
classe” amb el grup de teatre de l’Ametlla de Mar.   
Col·labora: Grup de Teatre “La Ringa” de Xerta.

Dissabte 5 de novembre     
Dia del joc de Carrers

10:00h  Esmorzar del “Joc de carrers” cada equip al seu barri, per agafar 
forces per a l’inici del joc de carrers.

11:30h  Inici 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 de cada equip i Xupi-
Xerta. L’equip de Sant Martí llegirà el pregó del joc de carrers. 
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.

12:30h  Cercavila amb la Xaranga Tal Com Sona. Es començarà a la Plaça 
Major i s’acabarà al Casal.

16:00h  A la Plaça Major, tarda de vaques a càrrec de la ramaderia Eulogio 
Mateo, Cárcar, Navarra. En finalitzar, es realitzarà el carretó 
embolat per als més petits. Hi haurà un sorteig d’un pernil.

21:30h  Sopar de germanor amb el tradicional “bou estofat” al Casal 
Municipal per la Cuina de la Lore. Passar a apuntar-se per 
l’ajuntament, últim dia 28 d’octubre. Veniu a sopar vestits amb el 
color del vostre equip.

23:30h  Nit de concerts: Angeletes Club i Askama’n’rama. En finalitzar, 
discomòbil amb el DJ Gallo.
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Diumenge 6 de novembre
10:00h  Homenatge als xertolins i xertolines més grans. Visita d’autoritats, 

pubilles i hereus a les seves cases.

11:00h  Missa en honor a la gent gran i, a continuació, trobada de Corals.

12:30h  Entrada de vaquetes pel carrer Tortosa fins a la Plaça Major. 
Seguidament, solta d’animals a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Eliseo Adell, d’Alfara de Carles. Hi haurà un prova puntuable per 
al joc de carrers.

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 la Llar de la Gent Gran. Últim dia 26 d’octubre. 
Col·labora: Llar de la gent gran Sant Martí. 

16:30h  A la Plaça Major, tarda de vaques a càrrec de la ramaderia Eliseo 
Adell, d’Alfara de Carles. En finalitzar, es realitzarà el carretó 
embolat per als més petits.

Dijous 10 de novembre       
 la vespra

10:00h  Volteig general de campanes i tirada de coets.

11.00h  Festa infantil a la pista poliesportiva del Casal.

15:30h  Sorteig del patinet elèctric a càrrec de la penya taurina Lo 
Burladero.

16:00h  Entrada de vaques pel carrer Antonio Añón fins a la Plaça Major. A 
continuació, solta de vaques pels carrers de costum a càrrec de 
la ramaderia Germans Príncep, Lligallo del Gànguil.

20:00h  Bou embolat de la mateixa ramaderia. Embolada a càrrec dels 
Emboladors de Masdenverge.
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Divendres 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.

13:00h  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 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 ATALAIA al 
Casal Municipal.

23:30h  Sessió de ball amb l’orquestra ATALAIA al Casal Municipal. A les 
00:30h es realitzarà el ball en honor a les pubilles i hereus. A la 
mitja part es farà un bingo.

 En acabar el ball, discomòbil amb el DJ Lens i després, amb el DJ 
Lluís Ramírez. Col.labora: Associació de joves.

Sant Martí 1974
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Dissabte 12 de novembre     
Sant Martinet

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

12:00h  ClapCamp! al Casal Municipal.

12:30h  Vermut electrònic a la Plaça Major amb el DJ Puxy.

15:00h  Inscripció i torneig de guinyot al bar La Plaça. 

17:00h  Concurs de Cuina amb cítrics a la sala polivalent de l’Ajuntament. 
Organitza: Associació de Mestresses de Casa.

18:00h  Room escape pels carrers de Xerta. Punt d’inici: Plaça Major.

20:00h  Presentació del llibre “La muntanya líquida” de Mercè Falcó, a la 
sala polivalent de l’Ajuntament.

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

 En finalitzar el ball, discomòbil amb el DJ Eduard Ventura. Col.
labora: Associació de joves.

Rondalla 1956
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Diumenge 13 de novembre
11:00h  Desfilada amb la xaranga Tal com Sona i amb els bous inflables 

pels carrers de la vaqueta.

12:00h  Entrada de bous del Portal fins a la Plaça Major. Seguidament, 
solta de bous pels carrers de costum a càrrec de la ramaderia 
Fernando Mansilla, Ulldecona.

14:30h  Repartiment de paella a càrrec de La Cuina de la Lore davant de 
casa Baiot.

16:30h  Tarda de vaques pels carrers de costum a càrrec de la ramaderia 
Pedro Domínguez, Funes, Navarra. Durant la tarda es realitzarà el 
sorteig d’un lot amb productes locals.

19:45h  Bou embolat de la mateixa ramaderia. Embolada a càrrec dels 
Emboladors de Masdenverge.

21:30h  Gran castell de focs artificials a la vora del riu.

Traca 1969
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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: Carol Tomàs  •  DL: T 974-2022

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

-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 demana que tinguin cura en l’aparcament dels 
vehicles segons els actes marcats.

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

-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. 

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

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. 
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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. 
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.

Es demana evitar al màxim els desplaçaments innecessaris mentrestant 
duri l’acte. La comissió de bous està a disposició de les persones que 
viuen dintre del recorregut de la vaqueta i poden oferir ajuda en els 
moments que calgui. Els membres de la comissió van identificats amb 
un braçalet roig i es troben repartits de manera estratègica pel circuit 
de la vaqueta per poder facilitar el contacte amb tots els participants.

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. Des 
de l’organització s’aconsella instal·lar tanques de barrots fixes i no 
puntals d’obra.  

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.

Els accessos amb portes que hi ha distribuïts per diferents punts 
del recorregut romandran tancats i, per tant, no es podrà accedir 
de manera lliure. Per poder accedir al recorregut a través d’aquestes 
portes caldrà esperar al fet que l’animal estigui tancat i comunicar-ho 
correctament al responsable, ja sigui a un membre de la comissió de 
bous o de la brigada municipal. 
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Sant Marti 1968

És molt important estar atents als avisos que es fan durant la realització 
de l’acte taurí (pregons i coets) i no mal interpretar altres senyals. 
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 . 

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
Decoració de carrers
10 punts – Es poden arribar a aconseguir per la decoració dels carrers de 
l’equip.

Dia 29 D’OctubRE
Proclamació de pubilles i hereus
1 punt – Per a l’equip de cada persona que hagi ajudat en l’organització o 
muntatge de la proclamació de pubilles i hereus.
Després de la proclamació de pubilles i  hereus
8 punts – Per a l’equip que tingui més persones voluntàries que ens ajudin a 
arreglar les cadires de la proclamació i preparar-ho per a la nit.
6 punts – Per al segon equip que tingui més persones voluntàries que ens 
ajudin a arreglar les cadires de la proclamació i preparar-ho per a la nit.
4 punts – Per al tercer equip que tingui més persones voluntàries que ens 
ajudin a arreglar les cadires de la proclamació i preparar-ho per a la nit.
2 punts – Per al quart equip que tingui més persones voluntàries que ens 
ajudin a arreglar les cadires de la proclamació i preparar-ho per a la nit.
al ball de l’orquestra Himalaia
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 31 D’OctubRE
truco-trato
6 punts – Per a l’equip que tingui més cases participants.
4 punts – Per al segon equip que tingui més cases participants.
2 punts – Per al tercer equip que tingui més cases participants.
1 punt – Per al quart equip que tingui més cases participants.

Dia 1 DE nOVEMbRE
teatre
1 punt – per a l’equip de cadascuna de les 20 persones que arriben puntuals 
al teatre.

Dia 5 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 
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JOc DE caRRERS – Què Puntua?

i amb la bandera de l’equip (la donarà la comissió de festes). Un responsable 
de cada equip l’enviarà per email a comissiofestesxerta@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 13 en acabar els focs) aconseguirà 
els punts.
Muntar taules per al sopar del bou (s’avisarà de l’hora)
8 punts – Per a l’equip que tingui més persones voluntàries.
6 punts – Per al segon equip que tingui més persones voluntàries.
4 punts – Per al tercer equip que tingui més persones voluntàries.
2 punts – Per al quart equip que tingui més persones voluntàries.
Sopar del bou
Es faran 4 rondes d’un joc.
8 punts – per a l’equip guanyador
6 punts – per a l’equip segon classificat
4 punts – per a l’equip tercer classificat
2 punts - per a l’equip quart classificat

Dia 6 DE nOVEMbRE
vaquetes a la plaça
Es farà un joc per puntuar. Caldrà anar amb el jersei del color del vostre equip.
5 punts – per a l’equip guanyador
4 punts – per a l’equip segon classificat
2 punts – per a l’equip tercer classificat
1 punt - per l’equip quart classificat
Dinar dels jubilats
Es farà un joc durant el dinar dels jubilats.
6 punts – per a l’equip del primer classificat
4 punts – per a l’equip del segon classificat
2 punts – per a l’equip del tercer classificat
1 punt - per a l’equip del quart classificat
o si és un joc individual
2 punts - per l’equip de cada persona guanyadora (es poden acumular com a 
màxim 10 punts per l’equip)
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Dia 10 DE nOVEMbRE
Festa infantil
Es farà un joc infantil. Es donaran punts.
6 punts – per a l’equip primer classificat
4 punts -  per a l’equip segon classificat
2 punts – per a l’equip tercer classificat
1 punt - per a l’equip quart classificat
Sorteig patinet elèctric
2 punts - per a l’equip de la persona que li toqui el patinet (en el cas de ser del poble)
vaquetes
2 punts - per a l’equip de cadascuna persones que ajudin a tancar els carrers de la 
vaqueta i posar el pal del bou embolat. (com a màxim es poden acumular 10 punts 
per a l’equip)

11 DE nOVEMbRE
Processó Sant Martí
1 punt - Per l’equip de cada persona que ajude a portar a Sant Martí
Després del concert orquesta atalaia
8 punts – Per a l’equip que tingui més persones voluntàries que ens ajudin a arreglar 
les cadires de la proclamació i preparar-ho per a la nit.
6 punts – Per al segon equip que tingui més persones voluntàries que ens ajudin a 
arreglar les cadires de la proclamació i preparar-ho per a la nit.
4 punts – Per a l’equip que tingui més persones voluntàries que ens ajudin a arreglar 
les cadires de la proclamació i preparar-ho per a la nit.
2 punts – Per al segon equip que tingui més persones voluntàries que ens ajudin a 
arreglar les cadires de la proclamació i preparar-ho per a la nit.
Ball orquesta atalaia
1 punt – per a l’equip de cadascuna de les 20 persones que arriben puntuals al 
espectacle de la nit.

12 DE nOVEMbRE
Esmorzar
1 punt - per a l’equip de cadascuna de les 10 primeres persones que arriben puntuals 
a l’esmorzar
ClaP!
Els xiquets hauran d’anar amb un jersei del color del seu equip.
5 punts  -  per a l’equip del que hi hagi més xiquets i xiquetes.
3 punts  - per al segon equip del que hi hagi més xiquets i xiquetes.

JOc DE caRRERS – Què Puntua?
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2 punts  - per al tercer equip del que hi hagi més xiquets i xiquetes.
1 punt  - per al quart equip del que hi hagi més xiquets i xiquetes.
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
Concurs Cuina Cítrics
3 punts – per a l’equip de cadascun dels guanyadors de cada categoria
Room escape
1 punt - per l’equip de cada persona del grup guanyador del room escape (com a 
màxim es pot arribar a 10 punts per equip).
Presentació del llibre la muntanya líquida
1 punt – per a l’equip de cadascuna de les 20 persones que arriben puntuals a la 
presentació del llibre
Ball orquesta Montesol
1 punt – per a l’equip de cadascuna de les 20 persones que arriben puntuals al 
espectacle de la nit.
Ball DE ColoRS
En algun moment del ball, es farà una cançó on s’haurà de fer una conga de cada 
equip. 
6 punts - per l’equip amb la conga més llarga
4 punts - per al segon equip amb la conga més llarga
2 punts - per al tercer equip amb la conga més llarga
1 punt - per al quart equip amb la conga més llarga

al ball de l’orquestra Montesol
2 punts – per a l’equip de qui canti la línia del BINGO
4 punts – per a l’equip de qui canti el bingo.

13 DE nOVEMbRE
Bous inflables
1 punt per a l’equip cada persona que ajudi a portar els bous gegants. (com a màxim 
es poden acumular 10 punts per l’equip)
vaquetes
2 punts - per a l’equip de cadascuna persones que ajudin a tancar els carrers de la 
vaqueta i posar el pal del bou embolat. (com a màxim es poden acumular 10 punts 

JOc DE caRRERS – Què Puntua?
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per a l’equip)

REPtES SoRPRESa
Durant les festes estigueu atents al Facebook i/o al Instagram perquè s’aniran 
publicant reptes per aconseguir punts extra.
altRES
Si és demana la col·laboració de posar cadires en algun acte:
8 punts – Per a l’equip que tingui més persones voluntàries que ens ajudin a arreglar 
les cadires per algun espectacle.
6 punts – Per al segon equip que tingui més persones voluntàries que ens ajudin a 
arreglar les cadires per algun espectacle.
4 punts – Per al segon equip que tingui més persones voluntàries que ens ajudin a 
arreglar les cadires per algun espectacle.
2 punts – Per al segon equip que tingui més persones voluntàries que ens ajudin a 
arreglar les cadires per algun espectacle.
F.C. XERta – Es donaran punts a l’equip dels jugadors que marquin algun gol als 
partits que es juguin el 3 caps de setmana de festes.
Es donaran punts per qualsevol ajuda, col·laboració, participar activament... en 
qualsevol acte de festes.
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