DIVENDRES 22 DE JULIOL

DISSABTE 23 DE JULIOL

09:00h. Volteig general de campanes i engegada
de coets, anunciant l’inici de les festes
d’estiu.

06:00h. Despertada i cercavila pels carrers del
poble, amb la “Xaranga Tal com Sona” de
Paüls. Sortida des de la pista poliesportiva
del Casal Municipal.

10:30h. “La Festa”. Un espectacle d’animació
infantil/familiar. Un grup d’amics molt
divertits ha arribat a Xerta per organitzar
una gran festa i necessiten que els doneu un
cop de mà! Començarem la rua a la Plaça
Major, per acabar a la Pista Poliesportiva
Municipal on tindrà lloc l’espectacle. En
acabar l’espectacle, l’AFA repartirà gelats
per a tots els xiquets i xiquetes assistents.
15:30h. Torneig de Guinyot infantil al Bar Ximo.
Inscripcions a les 15:00h. En acabar el
concurs es repartiran els premis. Organitza:
Cafè-Bar Ximo.
18:00h. Repartiment de polos per a tothom i sorteig
d’una TV de Plasma de 55’ amb Smart TV.
Organitza: Penya Taurina Lo Burladero
18:30h. Entrada de vaques des del Portal fins la
Plaça Major i posterior solta de vaques pels
carrers de costum. Ramaderia: Fernando
Mansilla. Organitza: Penya Taurina Lo
Burladero.
23:30h. 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
00.30h. A la mitja part, l’AFA farà un bingo.
A continuació, “Macrodiscomòbil The Luxe”
amb Dj Fran Tejedor.

NIT BLANCA

07:00h. Esmorzar popular a la plaça Major, a càrrec
de la Cuina de la Lore. Col·laboren: Bar
Manolo i Bar Ximo.
08:00h. Entrada de vaquetes pel carrer Tortosa fins
la Plaça Major i seguidament, capea
d’aquestes dins la Plaça Major. Ramaderia:
Fernando Mansilla. Organitza: Penya Taurina
Lo Burladero. Patrocinat per: Associació de
Joves de Xerta, Bar Manolo i Bar Ximo.

DIUMENGE 24 DE JULIOL

12:00h. Missa de diumenge.
14:00h. 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 5€ p.p. (Cal
apuntar-se a l’ajuntament fins el dia 20 de
juliol) Amenitzarà la festa la xaranga “Tal
com Sona”.
16:30h. Jocs populars al passeig del Riu.
Col·laboren Fruites i verdures: Agustí
Andreu, Rosa, Luis Angel, SantiMari i Lo
Maño.

10:30h. Parc infantil amb inflables aquàtics a les
piscines municipals. Entrada gratuïta.

17:30h. Tirada de Birles a la Era. Organitza: Club
Birles Xerta.

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

19:30h. “Correbars de colors”. Poseu-vos un
complement del color del vostre equip.
Animeu-vos! Puntuarà! Acompanyats de la
xaranga “Tal com sona”. Començarà a la
plaça Major.

13:00h. Vermut per a la gent gran a la sala
polivalent.
15:30h. Torneig de Guinyot per adults al Bar Ximo.
Inscripcions a partir de 16 anys a les
15:00h. En acabar el concurs es repartiran
els premis. Organitza: Cafè-Bar Ximo.
16:00h. Sortida des de l’Embarcador de la XXIII
Baixada del Renaixement nedant pel riu Ebre
de Xerta a Tortosa. Organitza: Club de
Natació Tortosa.
18:30h. Vaquetes pels carrers de costum a càrrec
de la ramaderia de Víctor Ustarroz. A la mitja
part, 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.
22:00h. Bou embolat pels carrers de costum.
Ramaderia: Víctor Ustarroz. Embolada a
càrrec dels emboladors de Masdenverge.
Organitza: Penya Taurina Lo Burladero.
Patrocinat per: Penya Taurina Lo Burladero i
Braseria Lo Dau.
00:00h. REMEMBER MUSIC SHOW a la pista
poliesportiva
del
Casal
Municipal.
Espectacles, show i animació amb música
dels 70, 80 i 90’s. En finalitzar l’espectacle,
Disco Mòbil.

DILLUNS 25 DE JULIOL
SANT JAUME
09:00h. Cercavila i recollida de Pubilles i Hereus
amb la xaranga de Paüls “Tal com Sona”.
12:00h.

Missa Major en honor a Sant Jaume
cantada pel Cor parroquial.

13:30h.

A la plaça Major, ball de vermut amb la
xaranga “Tal com Sona”.

18:00 h. Gran desfilada de carrosses, amb música
de la xaranga “Tal com Sona” durant tot el
recorregut. Concentració a la Plaça
Catalunya.
19.30h. Festa de l’escuma a la pista d’estiu.
22:00h.

Havaneres a la plaça Major a càrrec del
grup Penjats de L’ham. Es repartirà cremat
per als assistents.

23:30h. Ball amb l’Orquestra “MONTESOL” a la
pista poliesportiva del Casal Municipal. Les
pubilles i els hereus realitzaran el ball
d’honor a la 00.30h. A la mitja part es farà
Bingo.
A continuació, DIsco Mòbil amb els nostres
DJ’s locals.

ACTES COMPLEMENTARIS
Dissabte 16 de juliol - FESTA DEL F.C. XERTA
21.00 h. Sopar popular a la pista poliesportiva del Casal municipal
22.30 h. Ball amb el trio Calíope i, a continuació, discomòbil amb DJ Cottis
Diumenge 17 de juliol
11.00 h. a 13.00h Reobertura de la seu i museu del CCEX al carrer Sevilla, hi haurà vermut i es podrà visitar.
19.00 h. Presentació del llibre de la Francesca Aliern a la sala polivalent.
20.00 h. Presentació del llibre de la M.Conxa Arasa a la sala polivalent.
Dijous 21 de juliol
19.00 h. Tardeo al Casal de Joves fins les 03.00h amb Dj Xavi Celma.
Divendres 5 d’agost
21:00 h. A la pista poliesportiva del Casal, ball solidari en benefici de la LLIGA CONTRA EL CÀNCER
amb el grup X-VERSIONS.

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’1
d’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, Carrer Tortosa.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE ELS ACTES DELS CORREBOUS
Xertolins i xertolines, torna la vaqueta pels carrers del nostre poble! És un dels actes de festes amb més participació
ciutadana i, per aquest motiu, cal ser conscients que totes les persones que participen dintre del recorregut del
correbous és considerat actiu, tant si està corrent davant de l’animal, com si està dintre una casa amb barrera particular.
Des de l’organització volem que la festa amb bous sigui el més segura possible. Els participants directes i indirectes
han de ser conscients que quan s’està realitzant un acte taurí el perill és constant i, per aquest motiu s’ha d’actuar
amb coherència i responsabilitat. No s’ha d’oblidar mai que els animals són braus i que per aquesta condició es poden
donar situacions de risc.
Per això es demana evitar al màxim els desplaçaments innecessaris mentre 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.
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 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.
Les barreres particulars han de ser segures. Des de l’organització s’aconsella instal·lar tanques de barrots fixes i no
puntals d’obra per una qüestió de solidesa de l’estructura.
Recordem que els menors de 14 anys no poden participar de manera activa a l’acte.
Finalment, l’organització compleix escrupolosament totes les indicacions regulades per la Llei 34/2010, de l’1
d’octubre, que regulen les festes amb bous per aconseguir entre tots, realitzar una festa segura i a la vegada conservar
les nostres tradicions.

