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Salutació
PREGONER

Benvolguts convilatans, 

M
’adreço a cadascun de vosaltres com a pregoner de les Festes d’enguany. Ho 
faig des de l’agraïment per haver-m’ho ofert, des de la humilitat de no consi-
derar-me més que un de tants dels qui estimem profundament el nostre poble, 
però també amb tot el goig i honrat de pregonar la festa i la concòrdia, de cele-

brar el millor de cada casa i de cadascun de nosaltres.

La festa, i especialment la festa participada i compartida, ha estat des de sempre una 
necessitat vital de totes les comunitats. És el temps fort i de regeneració de cada any, 
com un esclat joiós, com un temps de treva i de xalera, de mirar-nos als ulls, d’allargar la 
mà i regalar-nos somriures francs. 

I cada cultura i cada poble, la festa, la fa pouant en la tradició i en el present més jove, 
agraint i projectant, acordant el vell i el nou: taules i sobretaules, poc o molt llit, carrer, 
places i església, balls lents i balls moguts, famílies i colles, veïns, amics i convidats, 
bous i futbol, morres i guinyots... Així el programa de les Festes Majors d’Horta 2019!

En nom de tots, doncs, em permeto d’agrair i felicitar ja des d’ara els treballs de la Co-
missió de Festes. I estic segur que la seua satisfacció serà la participació generosa i en-
grescada de menuts, joves i grans.

Gent d’Horta de Sant Joan, fem i gaudim les nostres Festes Majors!

Ben de cor,

Àngel Querol i Pallarés,
pregoner 2019.
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Salutació
ALCALDE

Estimats veïns i veïnes,

É
s la primera vegada que m’adreço a vosaltres com a alcalde, així doncs les meues 
primeres paraules són d’agraïment a tots per la confiança que ens vau donar a tots els 
membres del consistori actual i que tinc la sort de presidir. 

Per als regidors és un repte molt important poder encapçalar el nostre ajuntament 
durant aquests propers quatre anys. Estarem al servei de tots i cadascú de vosaltres com hi 
hem estat aquests primers dies de legislatura. Tindrem més o menys encerts en les decisions 
que prendrem, però estigueu segurs que hi posarem tot el nostre esforç i dedicació!
Després d’aquesta petita introducció, em toca donar la benvinguda a les nostres Festes de 
Setembre 2019. Unes festes esperades per tothom i que, un any més, serviran per a agermanar 
tot el poble al voltant dels actes culturals, musicals i associatius que s’han preparat per a 
tots.
Aquestes festes, però, no serien possibles sense la col·laboració de gent desinteressada, com 
és la Comissió de Festes, que fa un treball immens abans i durant totes les festes i a qui 
agraeixo el seu esforç i treball perquè la festa major sigui ben lluïda. I també vull fer extensiu 
aquest agraïment al regidor de festes i als treballadors de l’Ajuntament per la gran feina que 
fan i a les pubilles sortints, per portar el nom d’Orta per tot el territori i a les pubilles entrants, 
per què sigui un any bonic i recordat per tota la seua vida.
També vull donar les gràcies a totes les associacions, que aporten el seu granet de sorra fent 
activitats i treballant colze a colze per ajudar durant aquests dies. I també a tots els veïns i 
veïnes per la seua aportació econòmica i per ajudar que les festes siguin un èxit.
Dintre la nostra festa major és important destacar tots aquells actes que són nostres i que 
ens diferencien de la resta, com el ball de la Jota, els correbous i els correfocs. A més, hi 
podem sumar els actes populars propis de festes majors: pubilles, correbars, sardanes, balls, 
cercaviles, concurs de guinyot, etc. 
Dit això, només ens queda gaudir d’uns dies plens d’activitats, de compartir i participar de la 
festa entre familiars i amics i de viure-la intensament. Tanmateix, la participació en els actes 
han de ser de respecte i conciliació entre persones.
Des de l’Ajuntament us animem que sigueu partícips d’aquesta festa!
En nom meu i de tota la corporació municipal, us desitgem molt bones Festes de Setembre 
2019!

Jordi Martin Cuello 
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Comissió
de Festes

Ja tornem a tindre aquí el moment de l’any 
més esperat, les Festes de Setembre. Des de 
la Comissió, hem intentat fer un programa que 
inclogui activitats per a gent de totes les edats 
perquè tothom ens ho passem molt bé, i sem-
pre disposats a escoltar noves propostes de 
cara a pròxims anys. 

Us animem a participar en tots els actes, sem-
pre amb respecte i civisme, i esperem que 
xaleu molt!

Bones Festes de Setembre 2019!

La Comissió de Festes

MEMBRES DE
LA COMISSIÓ
DE FESTES

Miguel Pons Viladrich

Enric Alfonso Sangüesa

Margarita Carbó Elias 

Judit Terrats Cortiella

Marta Prat Aubach

Maria Pujol Subirats

Maria Sancho Martí

Carlota Corado Martí

Carles Aguirre Niella

Mireia de la Torre Ferre

Clàudia Sabaté Mulet

José Domingo Rel Aguilar

Josep Sabaté Cortés

Salvador Ferràs Sebastià

Miquel Malràs Carbó

Mar Talavera Prat

Júlia Mestre Cuello

Salvador Bertomeu Bielsa

Cristian Andrés Pujol

Irene Vives Andreu

Mònica Ber Miralles

Aleix Segarra Cortiella 

APORTACIÓ VOLUNTÀRIA
DE FESTES DE SETEMBRE 2019 I FESTES D’ABRIL 2020
  De 14 a 75 anys  . . . . . . . . . . . . . 30€uros

 Entrada gratuïta

Fotografia portada: Judit Amposta  |  Fotografies pubilles: Diana Vives  |  Fotografies: Arxiu Municipal

Edita: Ajuntament d’Horta de Sant Joan  |  Disseny i impressió: Impremta Querol, SL
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FESTA MAJOR 
2019

Horta de Sant Joan

PROGRAMA D’ACTES
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Kintos ‘01

Una festa més amb tu, amb tu, amb tu.
Una festa més amb tu, amb tu, amb tu.

Els colors desperten rialles,
gegants i nans ja estan preparats.

Arriba el seguici amb el foc dels diables,
la festa ja ha començat.

Viu, viu, viu, viu que la vida et somriu.
Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi.

Viu, viu, viu, viu que la vida et somriu.
Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi.
Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu.
Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu.

Com tota la gent del poble
vaig 

anar a ballar a la Festa Major.
I entre birres i retrobades
va sonar la nostra cançó.

Viu, viu, viu, viu que la vida et somriu.

Roba Estesa, Viu

Kintos ‘01
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Pubilla i Damisel.les
HORTA DE SANT JOAN 2019
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Alba Alcoverro Mulet
PUBILLA 2019
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Paula Carbó Vázquez
Damisel·la 2019

Júlia Asensio Albesa
Damisel·la 2019
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Divendres, 6 setembre
11.00 h Proclamació de la Pubilla i l’Hereu del Centre de Dia L’Onada amb 

els Gegants, Grallers i Timbalers d’Horta.

13.00 h II Trobada d’homes en falda, amenitzat pel grup de Música Celta 
LUGH. A càrrec del grup d’Homes en falda d’Orta.

16.30 h Partit de futbol 7 (juvenil).
 Organitza: Jovent del poble.

18.00 h Projecció de la pel·lícula “SpiderMan Lejos de Casa”, al Cinema 
Municipal.

22.30 h Correfoc a càrrec del grup de diables local FOC i FLAMA pels carrers 
del nucli antic del poble.

00.00 h Nit Jove a la plaça de Sant Salvador amb el grup Mr. Highland. 
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Dissabte, 7 setembre
11.30 h Repic de campanes i “txupinazo” d’inici de Festes Majors amb els 

Quintos/es 2019 a la plaça de l’Església.

12.00 h CORREBARS. Es començarà a la plaça de l’Església i s’acabarà a la 
Piscina Municipal, acompanyats de la xaranga LA MURGA.

 Col·laboren: Celler Pessetes, Can Parrado, Lo Racó de la Fontcalda, 
Vinateria Arrels d’Orta, Bar la Bassa, Bar la Fàbrica, Bar Manolo, Bar 
Grau, Bar Piscines.

16.00 h Concurs de guinyot i pòquer al Casal Municipal.
 Els premis es repartiran durant el sopar popular del dia 12.

17.00 h Inflables aquàtics i festa de l’escuma a la Piscina Municipal.
 En finalitzar, berenar per a tots els xiquets i xiquetes. 
 Col·labora: AMPA Escola Montsagre.

22.30 h Presentació de la Pubilla i les Damisel·les 2019 i pregó de festes.
 En acabar, es repartirà dolços i cava per a tothom.

 Tot seguit, ball amb l’orquestra “LA RED”.
 En acabar el ball, discomòbil.
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Diumenge, 8 setembre
10.30 h Passejada de Festa Major amb la Xaranga TAL COM SONA i els 

Gegants d’Horta. 
 Sortida des de la plaça de l’Església i anada a l’ofici amb el seguici 

festiu.

12.00 h Missa cantada pel cor Garbí en honor a la Verge Maria i processó amb 
la imatge de la Mare de Déu pels carrers de la població, acompanyats 
amb els Gegants d’Horta.

13.00 h Ballada de la Jota d’Horta i ballada dels Gegants d’Horta.

13.30 h Sorteig dels remolcs a la plaça de l’Església i tot seguit Ball de Vermut 
a la plaça Catalunya amb la Xaranga TAL COM SONA.

Normes per fer les barreres:
- Alçada mínima 1,80m
- Les barreres han de tenir 4 taulons.
- Si es posa “burladero”, al mig ha de tenir un tauló per als qui corren puguen pujar.
- Es prohibeix posar  palets a les barreres.
- Els membres de la Comissió podran retirar el remolc d’aquells que no compleixin aquestes normes.
- Per col·laborar amb els actes dels bous, es retornarà la meitat del dipòsit.

17.00 h Tirada de birles al Camp de Birles Municipal.
 Organitza: Grup Municipal de Birles.

18.30 h Duatló Infantil. Organitza: Associació Esportiva Cara Nord.

20.00 h Ball de tarda amb l’orquestra HIMALAYA.
00.00 h Ball de nit amb l’orquestra HIMALAYA.
04.30 h Empalmada amb la Xaranga SUCRE ALT.
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Dilluns, 9 setembre
08.00 h Muntatge de les barreres. Es començarà per les dues puntes.

09.30 h Esmorzar organitzat per la Penya Taurina l’Asquella i acompanyats per 
la Xaranga TAL COM SONA.

11.00 h Missa i processó amb la relíquia del Màrtir Sant Antonín.

13.00 h Bous al carrer amb la Ramaderia Eliseo Adell (Alfara de Carles).

18.00 h Bous a la plaça amb la Ramaderia Eliseo Adell (Alfara de Carles).

19.00 h Futbol-vaca i Xarlotada quinto/es en finalitzar xocolatada per als 
xiquets/es.

 Organitza: Penya Taurina l’Asquella.

23.30 h Ball de nit, amb l’orquestra VINTAGE.
 Tot seguit, discomòbil.
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Dimarts, 10 setembre
11.00 h Cercavila amb la Xaranga ARMONIA.

13.00 h Bous al carrer amb la Ramaderia Germans Príncep
 (Lligallo del Gànguil).

18.00 h Bous a la plaça amb la Ramaderia Germans Príncep
 (Lligallo del Gànguil).

22:30 h Correbous infantil en les carretilles de la Penya Taurina l’Asquella.

23.30 h Ball de nit, amb l’orquesta MAGIA NEGRA.
 Tot seguit, discomòbil.
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Dimecres, 11 setembre
11.00 h Cercavila pels carrers de la població amb la Xaranga ESTRELLA BAND.

11.30 h Acte de celebració de l’Onze de Setembre a la plaça Catalunya.

12.00 h Ballada de Sardanes a la plaça Catalunya.

13.00 h Bous al carrer amb la Ramaderia Fernando Mansilla (Ulldecona).

18.00 h Bous a la plaça amb la Ramaderia Fernando Mansilla (Ulldecona).

21.00 h Concert amb l’orquestra ATALAIA.

00.00 h Ball de nit, amb l’orquestra ATALAIA.
 Tot seguit, discomòbil.
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Dijous, 12 setembre
16.00 h Espectacle per als més petits: Circ sobre rodes, amb Karoli, a la plaça 

de Sant Salvador.

19.00 h Actuació del Grup de Jota AIRES DEL MATARRAÑA (Vall-de-Roures). 
a la plaça de Sant Salvador.

20.30 h Sopar de germanor a la plaça de Sant Salvador.
 Tot seguit es repartiran el premis del Joc de la Figa, guinyot i pòquer.

 L’Ajuntament cedirà taules i cadires per a tothom que vulgui sopar a 
la plaça. Cadascú ens portarem el sopar de casa!
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L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan 
us desitja a tothom 

Molt bona Festa Major




