




“No  podr à  d i r - s e  e n  l a  v i d a
qu e  s i g a  b on  x e r t o l í ,

a qu e l l  qu e  no  a l a b e  s empr e
a l  s eu  Pa t r ó  S a n t  Mar t í . ”
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alcalde
Xertolines i xertolins!
Després d’un any en blanc on, malauradament, 
hem hagut de renunciar a moltes coses de 
la nostra vida quotidiana, tornen les nostres 
anhelades festes Majors de Sant Martí, les 
quals han d’ajudar-nos a recuperar els colors 
de la normalitat. 
Sabem que encara no seran unes festes 
Majors plenes, com totes i tots voldríem. 
Alguns actes tradicionals no els podrem fer, 
d’altres els haurem d’adaptar a la situació 
sanitària del moment però, tot i això, volem 
ser positius i pensar que el pitjor ja ha passat 
i que, malgrat tot, podrem gaudir de bons 
moments amb la família, els amics i els nostres 
convilatans. Cada petita passa que avancem 
cap al retorn de la normalitat l’hem de poder 
valorar amb intensitat, amb força i, sobretot, 
amb esperança.   
Els carrers i places tornaran a lluir engalanats 

de festa. Tornaran les pubilles i els hereus, tornarà a sonar la xaranga pels carrers, 
l’exhibició de vestits típics i la jota a la plaça Major, tornaran els bous encara 
que adaptats a la plaça portàtil, tornaran els concerts i les festes infantils,... en 
definitiva tornarà l’olor i la germanor de les festes Majors. 
Aquest any, més que mai, vull agrair a totes les persones i entitats que 
organitzen actes durant l’any i col·laboren amb la confecció del programa 
d’actes. Estem vivint temps difícils, agreujats per la situació que ha provocat 
la pandèmia. La societat actual ens està tornant més individualistes i això està 
provocant una baixada de la participació en l’associacionisme. Davant d’aquest 
escenari faig una crida perquè entre tots ajudem a revitalitzar les associacions, 
ja sigui formant-ne part com a membres d’alguna entitat o participant dels 
actes que organitzen. Hem de ser conscients que, si no es produeix un canvi 
de tendència, el futur de molts esdeveniments pot arribar a perillar. Tot i això, 
confio amb l’esperit xertolí de superació que ja ha vençut en altres moments 
complicats de la història del nostre poble. 
Finalment, agraeixo a la Gessamí Caramés que hagi acceptat la invitació per ser 
la pregonera d’enguany.  Que la seua presència ens ajudi a endolcir aquestes 
festes que, com deia al principi, encara no tindran tot el sabor dels altres anys.
Us desitjo molta salut i que passeu unes bones festes Majors, en nom de tot 
l’Ajuntament. 
Visca Xerta i visca Sant Martí!

El vostre alcalde,
Roger Aviñó i Martí
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pregonera

Xertolines i xertolins! 

No us podeu arribar a imaginar 
com m’omple d’orgull, satisfacció i 
també de respecte que em doneu 
l’oportunitat i la confiança de donar 
el tret de sortida a les vostres festes 
majors. 

Unes festes que aquest any se que 
anheleu molt més que qualsevol 
altre any, perquè en contra de 
la nostra voluntat hem hagut de 
reprimir el nostre esperit festiu i 
amb llàgrimes de sang, alguns, 
haver de prescindir d’aquells dies 
únics que ens omplen d’adrenalina, 
de rialles, de felicitat i sobretot del 
sentiment de la unió d’un poble sencer que ho oblida tot per un moment i que 
camina junt en un sol sentit.

Per a mi que també soc de poble i també soc ebrenca, la festa major és 
sagrada, i no contemplo un febrer sense Candelera igual que vosaltres no 
contempleu un novembre sense Sant Martí. 

Així que sé que aquest any més que mai agafareu les festes per les banyes i 
les gaudireu com sabeu fer a Xerta, com Déu mana! I em sento i em sentiré 
molt afortunada de poder compartir amb vosaltres tota aquesta il·lusió i 
entusiasme! Ens veiem aviat! 

Visca les festes de poble, visca les festes de Sant Martí i visca Xerta!

Gessamí Caramés i Núñez
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parròquia

Xertolines i xertolins,
Anem a celebrar la festa Major del nostre poble, festa cristiana del nostre 
Patró Sant Martí de Tours que es celebra en un context marcat per la 
pandèmia.
La vida del nostre Patró és model a contemplar i a imitar, vivint com Ell que 
ha estat mogut per les virtuts que ens proposa la Fe cristiana. 
La vida de Sant Martí està marcada per les virtuts de la Fe, l’Esperança i la 
Caritat que l’han facultat per apropar-se a Déu i als altres. 
Aquestes virtuts l’han ajudat a esdevenir un instrument privilegiat 
de la presència de Déu en el seu àmbit de vida i la seva preocupació 
desinteressada a resoldre els problemes dels altres. Nodrit per aquestes 
virtuts que l’uneixen a Déu, el nostre Sant ha establert les seues relacions 
amb els més necessitats des de la fidelitat, fent que creixi cada dia l’amor 
de Déu envers l’esser humà; des de la llibertat, amb el desig d’ajudar els 
altres per damunt de la necessitat d’acumular tresors egoistament, i des 
de la constància, aquesta qualitat de fermesa i voluntat contínua en la 
determinació de realitzar el bé en benefici dels més necessitats. 
Amb el nostre sant Patró com a model, estem cridats a viure utilitzant 
el mateix procediment però actualitzant-lo. Nosaltres hem viscut i vivim 
encara una pandèmia que no només ha desestructurat totes les nostres 
realitzacions, també ha trencat els lligams socio-culturals establerts.  La 
pandèmia ha instaurat l’aïllament social, emocional i la discriminació 
en totes les seues diversitats. La persona i la vivència de Sant Martí ens 
propicia material per vèncer aquesta situació. Enfortits pels seus valors 
podem superar i harmonitzar totes les adversitats. 
Estem vivint una situació peculiar que ha pertorbat la nostra existència, 
però tenim un Sant Patró que ens ensenya, un principi identificador i 
unificador d’acció constituït per les virtuts de la Fe, l’Esperança i la Caritat, 
les quals involucrades en la vida quotidiana ens permeten lluitar, per a 
alliberar-nos i per donar la veritable llibertat als altres a fi de manifestar 
l’amor omnipotent i misericordiós del Senyor, Déu nostre.
Desitjo que gaudiu cristianament de les festes de San Martí, festes del 
Poble.

Visca Xerta, Visca Sant Martí
Mossèn Willy Dibala Malembo
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Xertolins i xertolines,
Tornem a estar a les portes de les nostres festes de 
Sant Martí. Aquest any sembla que comencem a veure 
la llum al final del túnel i podrem fer unes festes més 
prop de la normalitat que l’any passat. Hem passat una 

llarga temporada amb moltes limitacions, però ara ja estem preparats 
per tornar. A la memòria ens queden les últimes festes de Sant Martí 
del 2019, on la gran participació del poble ens va fer viure una de les 
millors festes dels últims anys. Vam aconseguir unir-nos per engalanar 
tota Xerta sencera (que no s’havia vist mai), per preparar un vermut, 
un berenar, per ajudar en tot el que fa falta, per fer una conga… per 
formar part de la gran desfilada inicial! Quanta gent, petits i grans!! Si 
és que Xerta quan s’ho proposa fa coses molt grans i difícils d’oblidar. 
Després de dos anys, tots i totes ens hem gelat una mica, però no hem 
d’oblidar el què hem fet, i que podem rescatar aquell esperit d’unió i 
de xalera si ens ho proposem. Us animem a gaudir al màxim de les 
festes, les nostres festes patronals, les que més estimem, les que tots 
portem dins, les que mai ens volem perdre, les que esperem amb més 
ganes i il·lusió. Perquè quan arriba Sant Martí, tots som encara més 
xertolines i més xertolins. XERTA HA TORNAT!
Visca Xerta! Visca Sant Martí!

comissió de festes
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Un any més hem iniciat una nova temporada i ja en són onze de 
forma consecutiva. 
Però abans de transmetre-vos els nostres desitjos, deixeu-nos 
que des d’aquestes línies ens dirigim a tots i totes qui durant 
aquests últims mesos de pandèmia ho heu passat malament, 

molts ànims a tothom ens en sortirem!!!
Com us dèiem un curs més tornem a competir, la temporada anterior vam 
ser l’únic equip  no filial que ho vam, a Quarta Catalana. Mostra de que som 
un dels conjunts més consolidats de la lliga, amb un club i un equip enfortits 
per la feina ben feta durant aquesta dècada. Però el futbol es present i sabem 
que hem de seguir esforçant-nos setmana a setmana per continuar creixent.
Esperem al llarg d’aquesta temporada celebrar com toca els actes del 
centenari del club, ja fa cent anys que al poble s’iniciava l’activitat futbolística.   
Cent anys en què el futbol està present d’una manera o una altra en la vida de 
totes les famílies xertolines.
Volem animar a tothom a què vingui a veure els partits, i també a fer-se 
socis, per poder continuar gaudint d’aquesta activitat al nostre poble; de la 
mateixa manera, volem agrair especialment als nostres socis i seguidors, la 
constància i suport que donen al nostre equip, diumenge rere diumenge, i a 
totes aquelles persones que hi col·laboren.
I per últim desitjar a tot el poble que gaudeixi de les Festes Majors de Sant 
Martí 2021.
Visca Xerta i visca Sant Martí!

Futbol Club Xerta

L’Assemblea Nacional Catalana Xerta per la 
Independència desitja a tot el poble i visitants Bones 
Festes de Sant Martí. 

Aquest any podem celebrar la festa major amb l’alegria del retrobament amb 
famílies, amics i coneguts i també amb la satisfacció que suposa tenir els 
presos polítics en llibertat. 
Continuem fent camí convençuts malgrat el temps de pandèmia, d’incerteses, 
de repressions i discrepàncies. 
Persistim, tossudament alçats!

Assemblea Nacional Catalana Xerta 
per la Independència
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Lliga contra el Càncer, Delegació Xerta
La delegació de la lliga contra el càncer vol donar les 
gràcies al poble de Xerta pel suport i la col·laboració 
en els actes que organitzem.

La vostra solidaritat i il·lusió són l’esperança de moltes persones. Entre tots ho 
feu possible!
Desitjar-vos que passeu unes bones festes majors.
Visca Xerta i visca Sant Martí!

Associació de Joves
Quan s’aproxima el mes de Novembre, només ens ve al cap les 
Festes Majors del nostre poble, i, això, es sinònim de festa, afecte 
i, sobretot, molta diversió. Durant aquests dies, tots els xertolins i 
xertolines s’apleguen i tornen a casa per passar unes festes d’allò 
més inoblidables. 
Des de l’Associació de Joves de Xerta, animem a tot el poble a 

implicar-se amb els diferents actes que duem a terme durant l’any, així com les 
festes organitzades. Aprofitem per fer una crida a tots els joves del nostre poble 
a gaudir de les instal·lacions, com és el Casal de Joves. 
L’Associació de Joves us desitja unes bones festes de Sant Martí 2021.
Visca Xerta i visca Sant Martí!

Xertolines i xertolins, ja tenim aquí les festes de Sant Martí i 
un nou curs escolar està ja en marxa. 
Des de l’AMPA, hem intentat organitzar les activitats 
extraescolars més adients per a l’alumnat de l’escola 

respectant, en tot moment, totes les mesures contra la COVID-19 vigents. Durant 
tota la pandèmia ens ha estat impossible celebrar cap tipus de festa oberta a les 
famílies i al poble, en general. 
Afrontem aquest curs amb l’esperança de poder organitzar tots els actes festius 
programats: Pare Noel, Reis Mags, Sant Jordi... amb tota la normalitat possible i 
poder tornar a veure els somriures de tota la gent i dels infants, en especial.
Animem a tothom a continuar col·laborant activament amb totes les nostres 
activitats per tal de poder mantenir activa la nostra entitat.
Per acabar, només ens queda desitjar unes molt bones festes de Sant Martí 2021 
a tot el poble plenes de salut i alegria.

AMPA Escola Xerta
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Llar de la Gent Gran “Sant Martí”

Centre cultural i d’Esplai de Xerta

Benvolguts Xertolins i Xertolines, 
Enguany, més que mai, ens plau entrar a les vostres llars des del 
programa de festes, cosa que em cada any, menys el passat, 
que no vam tenir ni festes ni tampoc programa. Per això, aquest 
any, celebrem que tot vagi tornant, poc a poc, a la tan esperada 
“normalitat”.
Com tots sabem, el col·lectiu de la gent gran ha estat el més 

vulnerable en aquest malson que ens ha tocat viure. I la nostra entitat també 
ha sofert les conseqüències. Hem estat molt temps tancats i això ens ha 
perjudicat molt.
Des d’aquí voldríem fer una crida, especialment, a tots els socis, i animar-los 
a venir al bar per ajudar-nos a superar aquesta mala ratxa que estem passant.
Per la nostra part, i si la situació ens ho permet, tornarem a fer el berenar de 
Nadal, la clotxa, la xocolatada, el dinar… En fi, tot el que estàvem fent fins ara.
Confiem en la vostra comprensió i esperem el vostre suport per poder 
continuar endavant amb la nostra entitat.
Bones festes a tots,
Visca Xerta i visca Sant Martí!

Xertolines i xertolins,
Per fi podem tornar a celebrar unes festes majors. 
L’any passat no les vam poder fer però aquest any hi 
tornem amb ganes.
Al CCEX hem començat a arreglar la seu per 

convertir-la en un museu que tothom podrà gaudir. També estem arreglant 
el refugi de la Font Nova, esperem tenir-lo aviat en condicions per poder 
utilitzar-lo. A més a més estem preparant el nou calendari d’excursions i segur 
que ben aviat podrem organitzar la marxa nocturna de la Rabosa.
Esperem poder compartir totes aquestes activitats amb vatros.
Us desitgem que passeu unes bones festes!
Visca Xerta i visca Sant Martí!
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Penya Barcelonista de Xerta
La Penya Barcelonista de Xerta volem aprofitar per donar les 
gràcies un any més a la gent del poble, i en especial als socis 
pel suport rebut. 
Tot i la situació d’emergència sanitària que estem vivint i  les 
limitacions que hem tingut aquests últims temps, esperem 
poder tornar a la normalitat el més ràpid possible i de forma 

segura. 
Visca Xerta, visca Sant Martí, i visca el Barça!

Xertolines i xertolins! 
Després de tants mesos de restriccions a causa de la 
pandèmia, aquestes festes seran més desitjades que mai.
Tenim ganes de dinars familiars, de retrobaments, de 
celebrar el dia del patró, de ballar la jota xertolina, de 

tantes i tantes coses... Malauradament la pandèmia ens obligarà a canviar la 
nostra manera de celebrar-les, però no hem d’oblidar que les festes les vivim 
als nostres cors i que les hem de viure amb la mateixa intensitat i passió. 
Sentirem l’olor de les casquetes, la música de la jota, el soroll dels coets i de 
les campanes…  tot el que ens fan sentir i recordar les nostres festes no ens 
ho pot treure res ni ningú. 
No sabem si podrem ballar la jota com hem fet tota la vida, però des de 
l’Associació de Mestresses de Casa de Xerta us animem a ballar-la, on sigui, i 
a posar-vos el vestit típic. Hem de mantenir vives les nostres tradicions i la jota 
de Xerta és única i nostra.
No volem deixar de banda un dels problemes actuals que viu la nostra societat 
i que últimament es viu en moltes celebracions: les agressions sexuals. Xerta 
diu no a les agressions sexuals ni de cap tipus. Volem viure les festes amb 
llibertat i tranquil·litat!
Us desitgem que passeu unes bones festes!
Visca Xerta i visca Sant Martí!

Associació de Mestresses de casa
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La societat de caçadors us desitja BONES FESTES DE SANT 
MARTÍ i que tinguem una bona temporada.
Salut a tots!!!

Societat de Caçadors “Ebre” Xerta

Xertolins i xertolines, ens tornem a trobar a les portes de les 
nostres estimades festes de Sant Martí, unes festes que degut a la 
pandèmia de la COVID-19 l’any passat no vam poder celebrar com 
ens hagués agradat. L’any 2020 va ser un any molt dur i dolorós 
però com tot en aquesta vida, de les situacions se n’aprèn i en 
sortim més reforçats. 

Les festes amb bous a les Terres de l’Ebre també han sortir molt perjudicades, 
els aficionats, ramaders i tot allò que engloba la festa ho hem passat molt 
malament. Aquest any 2021 podrem tornar a fer bous però per desgràcia, 
ens haurem d’esperar un temps més per poder veure córrer la vaqueta pels 
nostres carrers. Actualment la normativa no deixa fer bous pel carrer, decisió 
que per a nosaltres ens pareix il·lògica i sense fonaments verídics. 
Xertolins i xertolines, tornem a fer bous! Els farem gràcies a l’esforç i el treball 
que hem dipositat tots els membres de la junta, perquè tot allò que parlàvem 
fa un temps enrere ara es pugui fer realitat. L’Ajuntament de Xerta ha sigut una 
peça clau, perquè són els organitzadors dels actes i sempre ens recolzen a 
l’hora de prendre decisions. 
Aquest any els bous es realitzaran dintre una plaça portàtil que estarà situada 
al descampat de “Patrici”, amb totes les mesures covid vigents i gràcies a la 
col·laboració de molts socis i sòcies de la penya que s’han ofert per donar un 
cop de mà amb l’organització. Com a novetat, es farà una desencaixonada 
d’un bou cerril, comprat per la penya taurina perquè estem d’enhorabona... 
la penya taurina compleix el seu 5è aniversari!! També hi haurà una ramaderia 
nova per al dia de la penya, procedent de Navarra. Aquests actes es podran 
realitzar gràcies a la col·laboració de tots els socis, sòcies, col·laboradors i 
col·laboradores. 
Per acabar, només ens queda desitjar a tot el poble de Xerta unes bones festes 
de Sant Martí 2021! Gaudiu d’uns dies de germanor i unió que tan temps fa 
que no podem viure. 
Visca Sant Martí i visca Xerta!
Xerta taurina abans, ara i sempre!
Sí als bous!

Penya Taurina Lo Burladero
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Benvolguts xertolins i xertolines,
Quan em van trucar per preguntar-me si 
volia ser la padrina dels hereus, pubilles 
i pubilletes no m’ho vaig pensar gens en 
donar la resposta ja que representa una 
alegria molt gran per a mi.
Soc la Maria Elena, nascuda a Xerta l’any 
1958 i amb arrels totalment xertolines. 
Ma mare era la Juanita “de la Gansa” 
(per a molts/es la telefonista del poble) 
i mon pare Fermín “de Marino” i tinc una 
germana també nascuda a Xerta que és la 
Maria José.
Quan tenia vuit anys, per motius laborals de mon pare, vam haver de 
marxar a viure a Cullera (València), la qual cosa va significar un canvi 
molt important per a la família però, tot i això, mai vam deixar de vindre: 
estiu, Nadal, Pasqua,… També recordo com tots els anys el dia de Sant 
Martí ho celebràvem a casa amb un bon dinar.
Puc dir que he passat gran part de la infantesa, adolescència, joventut i 
edat adulta al poble, on m’han quedat molts bons records. A més a més, 
el meu home, l’Enric, es va enamorar de Xerta des del moment que la va 
conèixer i ara, també hi viu la meua filla Maria. Que més puc demanar!
Pubilletes, pubilles i hereus, em fa molta il·lusió i orgull poder ser la 
vostra padrina i per això us dic: viviu les festes al màxim, us deixaran una 
empremta que tindreu sempre al vostre cor! I als xertolins i xertolines, 
xaleu per Sant Martí amb totes les vostres persones estimades.

Visca Xerta! Visca Sant Martí!

Maria Elena Mayor Giménez

padrina de les pubilles i hereus
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padrí de les pubilles i hereus

Besnét d’en Jaume Cases Avinyó, margener, de 
Rosa Abella, d’Ignasi Cartoixà i Cinta Borràs, de 
Pepe Vidiella i Teresa Fornós i de Ramon Queral i 
Josefa Lahosa.
Nét de Manuel i Pepeta i de Manuel i Cinteta. Tots 
fills de Xerta.
Després, la gran diàspora ebrenca que no va 
permetre que jo també hi nasqués.
Ma mare, Anita de “Mosca”, també xertolina i 
moltíssim i que va portar sempre el poble al cor i 
al cap, i mon pare Jaume de “Paniagua”, ja nascut 
a Barcelona, però també molt xertolí encara que 
amb accent d’allà. Segurament es van conèixer a festes de Sant Martí, i com que els 
xertolins naixem on volem, jo també ho vaig fer al barri del Clot de Barcelona.  
A partir d’aleshores, totes les carreteres, totes les combinacions i transbords de 
ferrocarril possibles i tots els peatges de món. Però tot això, quedava i encara queda 
infinitament compensat per la primera cosa que faig quan arribo al poble: anar a tocar 
al riu, a “l’imant” pels ebrencs, que deia en Josep Pla. I no me’n canso. Sempre, a tocar 
al riu.
Als meus amics i companyes “d’allà”, sempre els dic que les coses importants de la 
vida, totes, les he après a Xerta, entre la plaça i la vora del riu. I com que m’acabo de 
jubilar i tindré més temps, espero continuar-ne aprenent moltes més...
Un dimarts a la nit, rebo una inesperada trucada proposant-me ser padrí, junt amb 
l’Elena, de les pubilles, pubilletes i hereus del  2021. Un primer moment de negació, 
terror i pànic, massa responsabilitat la que representava per a mi l’apadrinament d’una 
part del futur del poble. Però molt aviat aquella negativitat es va convertir en una 
immensa alegria (els interlocutors també hi van ajudar...), en valorar tot l’honor i orgull 
que representa per a mi aquest apadrinament al que intentaré respondre  el més 
dignament possible. Vull agrair profundament a la Comissió de Festes el fet d’haver 
pensat en mi per dur a terme aquesta tasca.
Pubilles, pubilletes i hereus, vosaltres teniu l’honor de vetllar perquè el nom de Xerta, 
la seua cultura i les seues tradicions perdurin,  es perpetuïn i mai morin. Tingueu 
sempre el poble als vostres pensaments, esteu on esteu, i sempre, sempre, guardeu 
com un tresor i defenseu la nostra llengua, amb aquest accent ebrenc que tenim tan 
preciós.
Les festes de Sant Martí, per a natros, són molt més que unes festes majors. Son una 
referència, una trobada, una retrobada, un me’n vaig “pac’allà” passi el que passi, un 
punt d’inflexió de l’any, un senyal al calendari.
Xertolines i xertolins, gaudiu-les, xaleu molt, xarreu, rieu, canteu i balleu i ja ens 
veurem pels carrers, pels balls, pels bous i pels cafès.
Pare de Martí i iaio de Martí i Anaïs, espero  que ells continuin la meua llarga història 
amb Xerta.
Visca Sant Martí i Visca Xerta !!!

Antoni Cases Vidiella
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Emma Martínez Pons
pubilla

Míriam Sancho Falcó
pubilla



PUBILLES
2 0 2 1
PUBILLES
2 0 2 1
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Sarah Sancho Santisteban
pubilla

Laura Tarés Solé
pubilla



H E R E U S
2 0 2 1
H E R E U S
2 0 2 1
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Gerard Andreu Gabriel
hereu

Gerard Alegre Cantons
hereu



H E R E U S
2 0 2 1
H E R E U S
2 0 2 1
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Hermini Carreras Caballé
hereu

Marc Cid Monllau
hereu



H E R E U S
2 0 2 1
H E R E U S
2 0 2 1
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Ian Haynes Falcó
hereu

Oriol Florez Garcia
hereu
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H E R E U S
2 0 2 1
H E R E U S
2 0 2 1
Max Mirapeix Montero
hereu

Isaac Miró Herrero
hereu
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H E R E U S
2 0 2 1
H E R E U S
2 0 2 1

Jaume Sánchez Arnal
hereu

Joan Navarro Brull
hereu
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H E R E U S
2 0 2 1
H E R E U S
2 0 2 1
Héctor Sancho Pegueroles
hereu

German Segarra Maureso
hereu



PUBILLETES

2 0 2 1
PUBILLETES

2 0 2 1
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Martina Gabriel Avinyó
pubilleta

Estel Casadó Solé
pubilleta
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2 0 2 1
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2 0 2 1
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Laia López Cugat
pubilleta

Vera Márquez Feloaga
pubilleta



PUBILLETES

2 0 2 1
PUBILLETES

2 0 2 1
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Maria Valls López
pubilleta

Ona Vidal Crivellé
pubilleta

Joana Sabaté Sabaté
pubilleta



H E R E U S
INFANTILS
2 0 2 1
H E R E U S
INFANTILS
2 0 2 1
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Èric Albesa Roselló
hereu infantil

Marc Ariño Cortijo
hereu infantil



H E R E U S
INFANTILS
2 0 2 1
H E R E U S
INFANTILS
2 0 2 1
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Arnau Bellido Curto
hereu infantil

Joan Borràs Cid
hereu infantil



H E R E U S
INFANTILS
2 0 2 1
H E R E U S
INFANTILS
2 0 2 1
Martí Gómez Ariño
hereu infantil

Efrén Sánchez Cases
hereu infantil
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H E R E U S
INFANTILS
2 0 2 1
H E R E U S
INFANTILS
2 0 2 1

Aleix Ulldemolins Mayor
hereu infantil

Hugo Valero Larrubia
hereu infantil
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UN INSTANT
Així va ocórrer, dins la fugidesa breu d’un instant, baix el caliu del sol d’estiu i 
els efluvis minsos de l’Ebre, i gaudint de l’amabilitat d’una tarda de festa major. 
L’orquestra estava formada per un clarinet al qual Marc, de casa Melos, quasi feia 
parlar. Uns platerets cridaners i un tamboret de sonoritat clara i precisa, fugint 
de l’estrèpit. Els dos intèrprets eren molt joves, més que el Marc, però sense tant 
de talent com ell. Tots tres, ben compenetrats, s’atrevien a tocar música de Cole 
Porter i els balladors, que havien vist una pel·lícula interpretada per Fred Astaire 
i la Ginger Rogers, on aquell duet de fàbula ballava com mai a la vida ningú ho 
havia fet, una peça anomenada “Begin the Beguine”, del famós Cole Porter. Els 
batalladors els imitaven, però es veia de lluny que, per aquelles notes divines, 
eren negats.
El Marc, el noi del clarinet, sí que tenia un talent desbordant. Era bo, el punyeter. 
Tenia la gràcia de l’Artie Shaw, la força dels seus pulmons i saber gaudir fins a 
la darrera nota d’aquella pàgina musical extraordinària. Magnífic clarinetista de 
peces meravelloses que, gràcies al cinema, tot el món va poder veure i aplaudir.
I vet ací, com de sobte, va aparèixer a la pista de ciment un noi guapo, ben 
vestit, amb aires de ciutat. Donant una discreta volta pel rogle, el xicot es va 
fixar amb l’Anna, una jove asseguda a una cadira i a l’ombra d’un xop immens. 
Era guapa i elegant, de somriure fàcil i ulls plena de vida. I d’una alegria innata. 
Tots dos es van mirar. Ella una mica avergonyida, però quan el foraster la va 
convidar a la seva parella, per moure’s per la pista pròpia dels anys quaranta, 
no ho va dubtar. De nou, El Marc de casa Melos es va convertir en Artie Shaw 
i els nous ballarins amb Fred Astaire i Ginger Rogers. Per uns instants, el món 
va semblar que es paralitzava. La pista es va buidar perquè els amants de Cole 
Porter es mereixien gaudir-la en solitari.
Sembla una cosa estranya pensar que, en ballar una peça de música increïble, 
dues persones, que s’acabaven de conèixer, es pogueren enamorar. Va ser com 
una mena de miracle. Un desvari, el sobtat naixement de la passió.

- Ens hem de tornar a veure-, li va dir el foraster a cau d’orella a l’Anna. I no hem 
de tardar massa temps. Espera’m. No tardaré a tornar.

Ella li va dir que sí sense paraules i de nou es va asseure a la cadira bova. 
L’esperaria. I ho va fer la resta de l’estiu i durant el temps de tardor i de fred. Ni 
tan sols van saber com es deien.
Ella el va esperar, sí. Però el desconegut no va aparèixer de nou per la pista de 
ciment, ni per cap carrer del poble. El núvol de la il·lusió va tenir durada efímera.
Però per un miracle del patró d’aquell poble anomenat Xerta, la parella de joves 
enamorats, van coincidir a la Plaça Major. Tos dos es van mirar com si aquella 
trobada fora màgica. Es van somriure amb molta emoció, com si foren envoltats 
per un núvol celestial. 
Mentre ells eren plens d’il·lusió i no s’esperaven aquella trobada tant gloriosa, 
Sant Martí, de molt lluny a lloms del seu cavall, havia, com tots els anys, aquell 
poble generós que el va elegir patró.

Francesca Aliern
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carrer Santa Quitèria, 31 • XERTA
Tel. 977 473 086

CASA LA BERNARDA

C a r n i s s e r i a

CASA
LA TORRERA

carrer Santa Quitèria, 1

Tel. 977 473 061
XERTA
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Serveis de Restauració, SL
Tel. 977 473 747
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FARMÀCIA

Lina Monllau Mayor
Plaça Major, 15
Tel. 977 473 412

XERTA
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Caves Bolet Us desitja Bona Festa Major!

ALLOTJAMENT ENTRE VINS
www.boletcasamodernista
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Perruqueria Unisex

ANNA M. FORNOS
C/ Tortosa, 25 • Tel. 977 473 248

XERTA
BONES

FESTES

Mercat Central
Parada 61 B4

Av. Generalitat
Tortosa

Tel. 679 499 631

falcoxerta@gmail.com

607 701 466
977 473 619

C. Santa Quiteria, 42
43592 XERTA

Perruqueria

Celeste
Tel. 687 277 990
Antoni Anyon, 28 • XERTA

unisex

Desitja molt

Bones Festes

a tots!
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FLORS MÒNICA
C/ Llotja, 76  • Tel. 977 445 900
C/ Marina, 8 • Tel. 977 441 289

TORTOSA

Passeu Bones Festes
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Peixateria
 Jesús

desitja bones festes a tothom

C/ Buenos Aires, 3 • Tel. 618 095 054 • 43592 XERTA

interservice

Servei Oficial

Comerç, 8 - 43500 T O R T O S A
Tel./Fax 977 580 678 - sat@moragrega.es

MORAGREGA.A.T.

Servei BSH al Client
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Bones Festes!
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Vidal Sabaté, S.L.

BONES FESTES

Ctra. T-331, km 17

43570 Santa Bàrbara

Tel. 977 717 834
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Pol. Industrial Baix Ebre, parc. 330
43897 (Campredó) - Tortosa

Tel. 977 597 274
info@cafescivit.com

www.cafescivit.com
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Us desitja unes bones festes!!!



Carrer Nou, 7 · 43592 Xerta
977 781 024 · 670 703 667 · carlosxerta65@gmail.com
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TORTOSA
Av. Generalitat, 153, bx

Tel. 977 449 030
Fax 977 449 171

tortosa@sebastia.info

LA SÈNIA
Tarragona, 11, baixos

Tel. 977 713 459
Fax 977 713 459

lasenia@sebastia.info

AMPOSTA
Av. Josep Tarradellas, 127

Tel. 977 700 344
Fax 977 702 004

amposta@sebastia.info
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Del 30 
d'octubre 
al 14 de 

novembre

PROGRAMA DE FESTES 2021
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PROGRAMA DE FESTES
DE SANT MARTÍ 2021

DISSABTE 30 d’octubre
Proclamació de les pubilles i els hereus

18:00h Proclamació de les pubilles i els hereus 2021 i pregó de les Festes 
Majors a càrrec de la pastissera Gessamí Caramés, presentadora 
del programa “Cuines” de TV3, al Casal Municipal. 

23:00h Ball amb l’orquestra Himalaya. A les 00.00h es farà el ball en 
honor a les pubilles i els hereus. En acabar, Discomòbil a la pista 
poliesportiva del casal.

DISSABTE 6 de novembre 
11:00h Caminada solidària en benefici de l’Associació Trastorn Espectre 

Autista de les Terres de l’EBRE (aTEAte). Recorregut apte per a 
totes les edats. Donatiu per a la inscripció. Col·labora amb la fila 
0 fent el teu donatiu a ES97 2100 3528 0322 0008 9871 (www.
ateate.cat). Punt de sortida: Plaça major. Organitza: AMPA

13:00h Venda dels mocadors de festes a la plaça Major.

Aquest programa s’ha tancat seguint les mesures sanitàries vigents del 
dia 22/10/2021, si des de llavors fins al dia de la celebració dels actes es 
modifiquen les restriccions, aquests s’adaptaran a la normativa vigent. 
Tanmateix, es pot anul·lar algun dels actes si les circumstàncies ho 
requereixen, o si hi ha poca participació de la població.

S’haurà d’anar amb mascareta a tots els actes programats.

Per accedir als actes de ball que es realitzaran dintre del Casal municipal 
caldrà presentar en suport digital o en suport paper, un dels següents 
documents emès per un servei públic de salut: certificat covid digital 
de la UE que acredita pauta completa de vacunació, certificat de prova 
diagnòstica vigent (72h PCR o 48h antígens) o certificat de recuperació. 
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15:30h Trobada a la plaça de bous portàtil de tots els socis, sòcies, 
col·laboradors i col·laboradores i tot aquell que tingui la 
dessuadora del 5è aniversari de la Penya, per realitzar la foto 
amb el calaixó del bou adquirit per la Penya.

16:00 Desencaixonada del bou cerril de nom “Profundo” marcat 
amb el ferro de Montes de Oca, guarisme 6, número 13, a 
la plaça portàtil.

16:30h Desafiament ramader a càrrec de les ramaderies de 
Fernando Mansilla (Ulldecona) i Hilari Príncep (Lligallo del 
Gànguil) a la plaça portàtil.

19:00h Embolada del bou cerril patrocinada pels emboladors de 
Masdenverge a la plaça portàtil.

22:00h 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 es tirarà el Xupi-Xerta. Acompanyats per la Xaranga Tal 
Com Sona. Es recomana venir vestit amb el color del vostre 
equip.

Ballada de sardanes a la plaça Major anys 1960
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DIUMENGE 7 de novembre
16:00h Tarda de bous a la plaça portàtil a càrrec de la ramaderia 

de Vicent Benavent, Quatretonda, València.

19:00h Bou embolat de la mateixa ramaderia a càrrec dels 
emboladors de Masdenverge a la plaça portàtil.

DIMECRES 10 de novembre 
La vespra

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

16:00h Cagada del Manso a la plaça portàtil.

16:30h Tarda de vaques a càrrec de la ramaderia d’Eliseo Adell, 
d’Alfara de Carles a la plaça portàtil.

Balladores de jota anys 1920
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DIJOUS 11 de novembre
Sant Martí

Durant tot el dia estarà instal·lada l’estructura de l’ofrena de flors davant 
la imatge de Sant Martí, al carrer Sant Martí, per tothom qui vulgui posar 
les seves flors, pugui fer-ho.

9:00h Missa primera.

9:00h Recollida de les pubilles i els hereus.

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.

17:00h 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 acompanyats pels músics de Paüls i el 
cor parroquial. 

 En sortir de l’església, encesa de la traca de Sant Martí.

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

23:00h Ball amb l’orquestra Saturno al Casal Municipal. A les 
00.00h es realitzarà el ball en honor a les pubilles i els 
hereus. 

“Descarrega’t el full 
de participació al 
sorteig de dibuix 
infantil de Sant Martí 
2021”.
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DIVENDRES 12 de novembre
Sant Martinet

12:00h Missa de Sant Martinet en honor a la Gent Gran.

13:00h En acabar la missa, a l’església, Gisela i Laura Duo 
interpretarà “So de cançó”, recital líric de cançó catalana i 
castellana. Veu: Gisela Villamayor. Piano: Laura Miras.

15:00h Inscripció del concurs de guinyot al Bar La Plaça. A les 
15:30h, inici del concurs.

18:30h Tardeo temàtic a la pista poliesportiva del casal. Aquest 
any… Festa hippie!! Vine disfressat. Fins les 21.30h. 

18:00h A la Llar de la gent gran es farà un petit berenar adreçat a 
tothom: gotet de cremat i tall de coc per 1€. A les 19:00h 
es realitzarà el sorteig del Lot de Festa Major. Es podran 
comprar les tires del sorteig a la mateixa Llar els dies previs 
de festes. Aforament limitat. 

22.30h Nit de teatre amb l’obra Separades i què?, amb les famoses 
actrius Maria Teresa Tarragó i la Cristina Solà. Sinopsi: La 
Ruth fa més de 10 anys que ha fet els 40. S’acaba de separar, 
el seu marit l’ha deixat per la seva secretària de 20 anys. S’ha 
quedat sense feina i està pendent de desnonament. Per 
sort, compta amb la Mercè, la seva millor amiga. La Mercè, 
més jove que la Ruth, tronera i esbojarrada, s’ha proposat 
animar-la a fer el pas, no tan sols a canviar de casa, sinó 
també a il·lusionar-se amb un canvi radical de vida. Totes 
dues amigues resolen els seus conflictes mostrant-nos un 
ventall de situacions còmiques i de solucions divertides,… 
en les quals, ens podem reconèixer fàcilment.

00.30h Tardeo temàtic “Segona part” a la pista poliesportiva del 
casal. Festa hippie!! Vine disfressat.
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DISSABTE 13 de novembre
09.00h Esmorzar popular a la Plaça Major. Col·labora: Restaurant 

Villa Retiro.

10.30h Festa infantil amb New Diver a la pista poliesportiva del 
casal.

16:00h Tarda de vaques a càrrec de la ramaderia de Eulogio Mateo, 
Càrcar, Navarra a la plaça portàtil sense obstacles.

19:30h Presentació espectacle d’AMORE de 
Miquel Bort, el llibre més venut a les 
Terres de l’Ebre el passat Sant Jordi, 
a la sala polivalent de l’Ajuntament. 
Omple’t d’Amore. Literatura eròtica, 
teatre, música i vi. Aforament limitat.

23.00h Ball amb l’orquestra “Magia Negra”  
al Casal Municipal. A les 00.00h es 
farà el ball en honor a les pubilles i 
els hereus. En acabar, discomòbil a la 
pista poliesportiva del casal. 

Processó en honor a Sant Martí



Tradicional sortida a la Moleta
per tal de posar la Senyera

 (11 de setembre 2018)
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DIUMENGE 14 de novembre
11:00h Espectacle infantil amb el grup CLAP! al Casal 

Municipal. 

12:30h A la sala polivalent, presentació del llibre 
“El més vell dels catalanistes: Antoni Añón” 
d’Emigdi Subirats, editat per l’Ajuntament 
en commemoració del centenari de la mort 
d’aquest il·lustre xertolí. Aforament limitat.

16:00h Tarda de vaques a càrrec de la ramaderia de Pedro 
Domínguez, Funes, Navarra a la plaça portàtil sense 
obstacles.

17:00h Pintada d’un mural per equips del joc de carrers a la pista 
d’estiu. Es suministrarà a cada equip una pintura del seu 
color i una pintura negra. Cada equip s’haurà de portar els 
seus propis pinzells.

19:30h Xocolatada a la pista d’estiu. Col·labora: Pròxim Silivia.

21:00h Focs artificials des de diferents terrats del poble.
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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 928-2021

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, segons com evolucioni la normativa 
contra la COVID-19 i segons la participació de la població en els actes de 
festes i en la preparació dels mateixos.

- La Comissió de Festes recorda que caldrà portar la mascareta en tots 
els actes. Es prega mantenir una certa distància entre persones a l’hora 
d’entrar i sortir dels recintes delimitats. 

- Es reservaran les taules corresponents per totes les pubilles i hereus. La 
resta de taules estaran a disposició de la població, sense venda prèvia.

- Es demana al poble en general que tingui cura en l’aparcament dels 
vehicles segons els actes marcats. 

• Dissabte 6 de novembre a partir de les 21:00h de la nit NO es 
podrà estacionar a la plaça Catalunya.

• Dijous 11 de novembre durant tot el dia NO es podrà estacionar 
en tota la Plaça Major.

• Dissabte 13 de novembre durant tot el matí NO es podrà 
estacionar en tota la plaça Major. 

- Per a l’accés al BALL (s’exclouen les activitats tipus concerts, teatre i a 
l’aire lliure), caldrà respectar el que estableix la normativa vigent (en el 
moment en què s’ha confeccionat el programa), que actualment és la 
següent:

• Horari habitual amb un 80% d’aforament permès.

• Per accedir-hi, caldrà presentar el certificat COVID digital 
de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova 
diagnòstica vigent.

• L’ús de mascareta serà obligatori quan no es consumeix.

- L’Ajuntament i la Comissió de Festes desitgen a tot el poble unes bones 
Festes de Sant Martí. Agraïm la comprensió de tothom en l’adaptació del 
programa de festes a la situació actual i la desinteressada col·laboració 
de totes les empreses, botigues, entitats i particulars que han ajudat a la 
seua preparació.
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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 als menors 
de 14 anys ja que no queden inclosos dins l’assegurança atenent 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 recinte.

No es permet la participació de persones en estat d’embriaguesa o 
drogoaddicció.

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.

Plaça portàtil situada al terreny municipal del Camí del Portal.

Aforament limitat.

La taquilla diària obrirà una hora abans de l’espectacle (15:00h).

Les persones que hagin comprat l’abonament taurí, l’hauran de 
presentar juntament amb el DNI a l’entrada. Aquests són personals i 
intransferibles. 

Les persones que comprin l’entrada a taquilla, l’hauran de presentar a 
la persona que farà el control d’accés.
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A l’hora d’accedir a la plaça caldrà posar-se hidrogel a les mans. Hi 
haurà dispensadors repartits per les diferents portes d’accés.

Caldrà respectar totes les mesures de seguretat: ús de mascareta tant 
dalt les grades com baix als barrots. Queda totalment prohibit fumar 
dintre del recinte taurí. Aquella persona que no respecti aquestes 
mesures sanitàries haurà d’abandonar la plaça immediatament.

Organitza: Ajuntament de Xerta. Col·labora: 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.

Esperant als bous a la plaça
(1945 aproximadament)
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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 30 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-les 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-les 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-les 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-les per a la nit.

DIA 6 DE NOVEMBRE
Caminada solidària – S’haurà d’anar vestit amb el color de l’equip.
5 punts – Per a l’equip que tingui més persones participant a la caminada 
solidària.
3 punts – Per al segon equip que tingui més persones participant a la 
caminada solidària.
1 punt – Per al tercer equip que tingui més persones participant a la 
caminada solidària.

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 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 14 a la nit) 
aconseguirà els punts.
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10 DE NOVEMBRE
Cagada del manso
5 punts – Per a l’equip de la persona que li toqui la cagada del manso (en 
el cas de ser de Xerta)

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 Saturno
8 punts – Per a l’equip que tingui més persones voluntàries que ens ajudin 
a arreglar les cadires de la proclamació i preparar-les 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-les 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-les 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-les per a la nit.

Espectacle nocturn Orquesta Saturno
1 punt – per a l’equip de cadascuna de les 20 persones que arribin puntuals 
a l’espectacle de la nit.

12 DE NOVEMBRE
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.

Teatre
1 punt – per a l’equip de cadascuna de les 20 persones que arriben puntuals 
al espectacle de la nit.

JOC DE CARRERS – QUÈ PUNTUA?



80        Festes de  Sant Martí  2021

13 DE NOVEMBRE
Esmorzar
1 punt - per a l’equip de cadascuna de les 10 primeres persones que arribin 
puntuals a l’esmorzar

Presentació del llibre Amore
1 punt – per a l’equip de cadascuna de les 20 persones que arribin puntuals a la 
presentació del llibre.

Espectacle Centauro
1 punt – per a l’equip de cadascuna de les 20 persones que arribin puntuals al 
espectacle de la nit.

14 DE NOVEMBRE
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.
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.

Presentació del llibre Antoni Añón
1 punt – per a l’equip de cadascuna de les 20 persones que arribin puntuals a la 
presentació del llibre.

Mural
10 punts - Es poden arribar a aconseguir per la pintada del mural de l’equip.

JOC DE CARRERS – QUÈ PUNTUA?
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REPTES SORPRESA
Durant les festes estigueu atents al Facebook i/o al Instagram perquè s’aniran 
publicant reptes per aconseguir punts extra.

ALTRES
Si es 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.

JOC DE CARRERS – QUÈ PUNTUA?

Al sortir de missa (1948 aproximadament)
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monicaroig.88@gmail.com
Tel. 690 126 570

Isaac Marco

Bones Festes!

Fusteria
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C/ Sta. Teresa, 7 - XERTA (Darrera Esglesia)
Tel. 977 47 37 37 - lodau.xerta@hotmail.es

www.facebook.com/lodauxerta
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Us desitgem de tot cor
molt bones festes a tothom
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Taronges de Xerta
us desitgem unes Bones Festes de Sant Martí
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Mario Curto Ortiz

Manteniment indusrial
Serralleria metàl·lica,
Disseny i execució de
treballs en ferro
i acer inoxidable

mcmetallting@gmail.com
c/ Horta de Baix s/n

ALDOVER

metallting

647 135 915
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Santa Teresa 14 | Xerta
T. 977 473 664

info@casaceremines.cat
www.casaceremines.cat

facebook.com/casaceremines
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JUGUEM TOT  
EL POBLE! 


