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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

B
envolguts veïns i veïnes,

Un any més arriba el mes de juliol i amb ell, les nostres fes-

tes populars i patronals. Torna a ser, i ja en van tres, tot un motiu 

d’orgull per a mi tindre esta oportunitat de dirigir-vos estes breus 

paraules com alcalde vostre.

Aprofitem al màxim este temps per a retrobar-nos amb aquells amics i fa-

miliars que no veiem tant com desitjaríem durant la resta de l’any. Disfrutem en 

harmonia d’estos dies de festa i acudim als actes que hi ha preparats per a totes 

les edats. Emocionem-nos amb la nostra plantà del pi, gaudim l’olor a pòlvora i el 

foc de la cordà o els castells de focs artificials, vivim l’ambient festiu dels bous al 

carrer i dels esdeveniments musicals. Eixim al carrer i gaudim tots els actes de les 

nostres Festes.

És important també que, entre tots i totes, creem un bon clima de convivèn-

cia i respecte. Divertim-nos però evitem crear molèsties a la resta del veïnat. Esfor-

cem-nos i entre tots aconseguirem que estos dies triomfe la tolerància i el civisme.

També vull, com no podria ser d’altra manera, dirigir-me als festers i festeres 

per agrair-vos la vostra implicació i treball per portar endavant estes Festes. Des-

prés de tot un any preparant-les arriben deu dies intensos que vos recomane gau-

diu al màxim. Tots els que hem passat per ahí, sabem que és una gran experiència 

que sempre recordareu.

I ja per acabar, agrair des d’ací també la col•laboració de tots els veïns i co-

merços que amb les vostres aportacions feu possible portar endavant estes Festes.

Bones Festes!

Pere Campos i Giménez
Alcalde de Quartell
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BAN DE L’AJUNTAMENT

En Pere Campos i Giménez, Alcalde de l’Ajuntament de Quartell, pel mitjà del 

present, fa saber:

- Es prohibeix l’estacionament de vehicles en el recinte dels bous al carrer 

des d’una hora abans de l’inici i fins la finalització dels actes taurins. També queda 

prohibit l’estacionament als llocs i horaris senyalitzats per als espectacles pirotèc-

nics (correfoc, cordà, castells, etc.).

- La cordà del divendres 21 es realitzarà entre la 1:00h i les 4:00h de la ma-

tinada del dissabte 22. Només es poden tirar coets dins del recinte habilitat. Es 

prohibeix la utilització de coets fora dels llocs marcats i dels horaris establerts.

- Els trons d’avís es llançaran des de llocs suficientment separats de les con-

centracions de persones.

- Es prohibeix l’entrada al recinte dels bous als menors de 16 anys i a aquells 

que no disposen de les condicions físiques i psíquiques requerides. Tanmateix, es 

recorda que està completament prohibit qualsevol tipus de maltractament als ani-

mals exhibits.

- Les penyes hauran de fer cas a tot el que els indiquen les persones designa-

des per l’Ajuntament per mantenir l’ordre i bon ambient en les festes.

També hauran de baixar el volum de la música a les 2:00h i apagar-la abans 

de les 4:00h per a facilitar el descans dels veïns. 

Igualment, hauran de mantindre el carrer net i, en general, hauran de fer tot 

el possible perquè la convivència en estes festes siga adequada.

Tota transgressió d’aquest Ban se sancionarà amb les mesures que l’autoritat 

competent (Alcalde o Delegat de Govern) determine.
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La humanitat, és un gegant que carrega a les esquenes un munt de 
tresors diversos. Uns tresors que els nostres avantpassats han aca-
ronat, segle rere segle, fins que han arribat a les nostres mans. Amb 
la responsabilitat de l´estima que guarden i l´autoritat que atorga tot 
temps passat, mostrem i conservem aquests tresors heretats. Alguns 

d’aquests, que gaudim sense adonar-nos, s´anomenen tradicions; essències distin-
tives que ens identifiquen i que perduren, malgrat la tirania del temps i la inestabi-
litat assegurada d´aquesta època de transformacions vertiginoses. 

On nosaltres vivim, aquests tresors, que resisteixen generacions, cada volta 
més, parlen una llengua plural, admiren creences indistintes i revesteixen ètnies, 
colors de pell, races i gustos tan diversos com plens de riquesa. Tal volta per això, 
és el contrast de les particularitats de cadascú el que fa de les nostres tradicions 
una oportunitat única i comuna per disfrutar-les en la seua diversitat. Juliol és el 
mes que ens agermana i ens apropa, i que ens permet exhibir al carrer la nostra 
festivitat, el nostre mode de conviure. Uns dies de festa en els que tots els veïns de 
Quartell rebem el valor de la cultura i la tradició amb els braços oberts.

Els festers i les festeres del 2017 vos convidem a aprofitar espais i a intercan-
viar  moments aquests dies i vos agraïm el suport i la solidaritat amb les que heu 
acollit totes les activitats i propostes d´aquest any d´itinerari festiu. 

Gaudiu les festes i recordeu que són dies en els que: No s’és res si no s’és 
poble.

SALUTACIÓ DELS FESTERS



55

FESTERS QUARTELL 2017

Blanca Alabadí i Pardiñes

Estefania Arnal i López

Jesús Bonache i Cobos

Miguel Campos i Royo

Teresa Domenech i Queralt

Ferran Gómez i Sánchez

Núria Lorente i Queralt

Merce Pérez i Peiró

Paloma Queralt i Cuenca

Vicent Sancho i Pérez

Pepe Sebastián i Godos
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QUINTOS 2017

Vicent Chenoll i Giménez
Rocío Balada i López
Adrià Gaspar i García

Ariadna González i Rodríguez
Jordi Marqués i Giménez

Teresa Matas i Peiró
Christian Mínguez i Pérez

David Olaria i Vilar
Maria Pérez i Cerezo

Salva Soriano i Claramunt
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FESTERS FA 25 ANYS, QUINTA DEL 1968

Rosa Alabadí i Gómez

Mariví Barceló i Piquer

Núria Beltrán i Facius

Armando Catalán i Albalate

Juan Carlos Chordá i Lacruz

Carlos Dasca i Beltrán

Mª Dolores Escudero i Sanchis

Àlvaro Forner i Gascó

Rafael Giménez i Ramón

Javier Godos i Giménez

Estefanía López i Mechó

Sergio Marco i Peiró

Enrique Mora i Soriano

David Olaria i Vidal

Vicente Pastor i Peris

Vicente Queralt i Gaspar

Gina Queralt i Salvador

Silvia Rodríguez i Godos

Mª Amparo Vilanova i Pardiñes

José Maria Salvador i Gil

Luis Miguel Sebastián i Llusar
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CONCURS DIBUIX CEIP SANTA ANNA QUARTELL
AMB EL LEMA «NO S’ÉS RES SI NO S’ÉS POBLE»

Julia Aguilar
2n Primària

Pau Bonet
4rt Primària

Paula Ferrer
6é Primària
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1r BOU DEL POBLE. Ganaderia Manuel Angel Millares. Nº128 . Guarisme 2. Nom, Califa.

2n BOU DEL POBLE. Ganaderia Adolfo Martín. Nº 71. Guarisme 2. Nom, Aviador.
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BOU PENYA TAURINA. Ganadería la Quinta. Nº80. Guarisme 2. Nom, Morrotort.

BOU PENYA EL PICADERO. Ganadería Hermanos Sampedro. Nº28. Guarisme 2. Nom, Casicuernut.
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“Assumiràs la veu d’un poble,i serà la veu del teu poble,i seràs, per a sempre, poble”.

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

DIJOUS 20 de juliol- DIA DEL REPARTIMENT

18.00h.  Va de bo! Final de frontó a mà de Segona Categoria.

18.45h. Val net i pilota encalada! Que seguim amb la final de frontó a mà de Primera Categoria.

19.00h. El bon vi, fa bon llatí! Gots plens i al repartiment de llibrets i banderetes.

19.30h. Tira-li amb ganes que seguim amb la final de frontó a mà, Categoría Especial.

20.30h. Pilota als peus i a la final del campionat de Futbol Sala.

21.30h. A la taula i al llit al primer crit! Tots al sopar popular, organitzat per l’Ajuntament de 

Quartell, al carrer Polo i Bernabé.

1.30h. Fa més qui vol que qui pot, així que tots a arrimar el muscle i a pel pí.

“El poble és el meu esforç i el vostre esforç, és la meva veu i la vostra veu. El poble és to-

thom, el poble és ningú.El poble és tot: El principi i la fi”. 

MIQUEL MARTÍ I POL

DIVENDRES 21 de juliol - DIA DE LA PLANTÀ DEL PÍ

18.30h. A qui hages de donar a sopar, tampoc li perdones el berenar! Tots els majors del poble 

al Berenar dels jubilats a la Plaça Francisco Sebastián Langa.

19.00h. Qui als trenta no s’assenta, no s’assentarà als seixanta! Així que tots a ballar al ritme 

dels pasdobles, a la plaça Francisco Sebastián Langa.

23.00h. A la plaça d’Espanya, balls populars i tradicionals a càrrec del grup de danses “La Calde-

rona”, de Nàquera, junt als dolçainers de Puçol, a càrrec de l’Ajuntament de Quartell.

00.00h. Tradicional Plantà del Pí per donar inici a les festes. Diu la dita que: arbre trasplantat ha 

de ser ben regat. Així que anem a fer-li cas.  

00.30h. Correfoc pel recorregut tradicional i a continuació cordà a càrrecdels Amics de la Cordà 

de Quartell.

1.00h. Agafeu fort el got que Quartell tremolarà amb l´orquestra “La Vértigo”.
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“Un poble són tots els que arriben i els que anem perdent.Un poble és la pell amb la que 
t´has vestit. És la parla, n´és l´esperit”.

NÚRIA FREIXA

DISSABTE 22 de juliol- DIA DEL BOU
12.30h. Tancament infantil amb carretons. Els bous de cartró correran per la plaça d’Espanya 
per divertir als més menuts del poble. 
13.00h. Que sone ben fort l´alegria per tot el poble, que de tristesses ja hi ha moltes: Volteig de 
campanes i senyal de festa, que estem en festes!
13.30h. Qui no sap riure no sap viure: Correbars amb xaranga, començarem al Bar de la Plaça.
18.30h. A animal que no conegues, no li vages per darrere, així i tot hi haurà que pujar el caixó  
del bou fins al Llavaner. Això sí, amb dolçaina i tabal per amenitzar l´esforç.
19.00h. A bou vell, esquella nova, soltem el primer bou del poble, nº 128 iguarisme 2, de la 
ramaderia “Manuel Angel Millares”.

• A continuació, aneu en compte que soltem les vaques de la ramaderia Gerardo Ga-
món d’Albalat dels Tarongers, a càrrec de la Penya el Parque-Colomer.

• Bou espanyol no caga sol. Així que, en acabar les vaques, tots a veure la cagà del 
Manso, en el carrer Sant Antoni.

00.00h. Al bou vell, muda-li el pessebre i se’n farà la pell, tornem a passejar-lo però aquesta 
volta embolat.
00.30h. Ulls espolsats que els dissabtes també són de festa. Tirem la casa per la finestra amb 
l´orquestra “People”!

“Al meu poble la gent compra  al mercat, cada dijous botifarres, llonganisses, sardinetes, 
floricols. Compren flors en abundància, per primavera, com cal, però no compren 

somriures, que això es dóna de regal”. 
 DOLORS PELLICER

DIUMENGE 23 de juliol- DIA DE L’ÀNGEL CUSTODI
8.00h. Com més dorms, més son, així que despertà en senyal de festa.
10.30h. A so de bombo i platerets: Cercavila pel poble per replegar a les Festeres i Festers 2017. 
11.30h. Solemne Missa en honor a l’Àngel Custodi cantada per la coral de la Unió Musical 
Quartell.
13.00h. Qui estiga bé que no es menege que passarem per les cases amb el tradicional dineret.
20.00h. Si no vols caldo dues tasses: tornem amb altra cercavila pel poble.
21.00h. Processó per donar llum als carrers de Quartell i, en acabar, mascletà nocturna a càrrec 
de la pirotècnia JM Lluch, al carrer l’Arap.
23.00h. Concert a càrrec de la UM Quartell per tancar el dia de la festa.
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“Bevíem a glops aspres vins de burla el meupo ble i jo. 
Escoltàvem forts arguments del sabre el meu poble i jo”.  

RAIMON

DILLUNS 24 de juliol- DIA DELS MENUTS
10.00h. Despertà infantil a càrrec dels Amics de la Cordà de Quartell, des de la plaça de l’Ajun-
tament. Porteu les ganes de passar-ho bé i fer molt de soroll, que la resta ja vos ho donem 
nosaltres. 
11.00h. Caldrà refrescar-se que el sol pega de valent: parc aquàtic al carrer de la piscina.
15.00h. Dinar per als socis a càrrec de la Penya Valencianista.
17.00h. Jocs a càrrec de la Penya Valencianista.
18.30h. Panxa plena, ulls contents: Berenar d’orxata i fartons a la Plaça Fco. Sebastián Langa.
19.00h. Qui té una història per contar, sempre ha de tindre un públic per escoltar: contacontes 
a la Plaça Fco. Sebastián Langa a càrrec de Kyrios Educación.
19.30h. Gimcana per als joves amb inici a la Plaça d’Espanya, a càrrec del Consell Municipal de 
la Joventut. Hi haurà premis i sorpreses. Animeu-vos!
23.00h. Novament, els artistes del poble tenen l´oportunitat d’espolsar-se la vergonya, i fer-nos 
veure el que saben fer: playback de grans i menuts a la Plaça Fco. Sebastián Langa.

• En baixar de l´escenari no plegueu cap a casa, que enguany la festa segueix als barra-
cons: discomòbil a càrrec dels festers.

“Res no és mesquí, i tot ric com el vi i la galta colrada. I l’onada del mar sempre riu, Prima-
vera d’hivern - Primavera d’estiu. I tot és Primavera: i tota fulla verda eternament”.

JOAN SALVAT PAPASSEIT

DIMARTS 25 de juliol- DIA DE LA PENYA TAURINA
12.00h. Agafeu esmorzar que van les vaques de la ramaderia Gerardo Gamón, a càrrec de la 
Penya Taurina Quartell.
15.00h. Dinar per als socis de la Penya Taurina.
19.00h. Bou de la Penya Taurina Quartell de la ramaderia “La Quinta”, nº80 i guarisme 2. 

• En acabar vaques de la ramaderia Gerardo Gamón.
00.00h. Bou embolat.

*LA PENYA TAURINA ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR ELS HORARIS DELS SEUS ACTES.
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“Estimo a més amb un desesperat dolor aquesta meva pobra,bruta,
 trista i dissortada terra”. 

SALVADOR ESPRIU

DIMECRES 26 de juliol- DIA DE LES QUINTES
9.00h. Salut i força al canut! Comencem el dia amb la despertà a càrrec dels Quintos 2017.
12.00h. Xaranga pels carrers del poble a càrrec dels festers de fa 25 anys.
14.00h. Agarra’t que venen corbes: repartiment de sangria amb xaranga a càrrec del Quintos.
15.00h. Dinar de les quintes: menja més que el tio Sangonera, que va morir d´una fartera, que 
el dia és llarg.
16.30h. Gat escaldat, no mira l’aigua ni per un forat, però vosaltres sí. Comencem la xopà,ama-
gueu-vos que baixa valenta l´aigua.
17.00h. Si la vista no m´enganya ha d´estar el “Trio Ibiza” a l´escenari.
17.30h. Xe, serà per diners, collons: fotomatón gratuït per a que inmortalitzeu aquest dia mític 
amb tot tipus de disfresses.
21.00h. Per a qui no vulga plegar àncores tan prompte amb el vaixell tan ple: discomòbil a 
càrrec del Quintos 2017 amb Dj Andrés.
23.00h. Un dia sense somriure és un dia perdut, així que tots al teatre en valencià a càrrec de la 
companyia Pànic Escènic amb la comèdia Mamás.

“El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball 
dirigeix les nits d’estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major”.

TXARANGO

DIJOUS 27 de juliol- DIA DE LA GERMANOR I EL PICADERO
12.30h. Canya en mà i tiralí bastonà que hi ha que trencar totes les cucanyes. Envieu-nos al 
xiquets al carrer Cervantes.
15.00h. Dinar per als socis de les respectives penyes Germanor i Picadero.
19.00h. Bou de la Germanor.

• A continuació bou de la penya El Picadero de la ramaderia “Hermanos Sampedro”, 
nº28 i guarisme 2.

00.00h. Més veuen quatre ulls que dos, així que embolarem els dos bous de la vesprada.
01.00h. La música amanseix les feres, així que haurem de provar-ho amb la discomòbil a càrrec 
dels Dj locals Aitor García i Dj Andrés a la zona dels barracons.
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“Bullirà el mar com la cassola en forn,  mudant color e l’estat natural, e mostrarà voler tota 
res mal  que sobre si atur un punt al jorn.Grans e pocs peixs a recors correran e cercaran amaga-

talls secrets: fugint al mar, on són nudrits e fets, per gran remei en terra eixiran”.
AUSIÀS MARCH

DIVENDRES 28 de juliol- DIA DE LA CAVALCADA
12.00h. La casa a l´estiu crema més que la faena, així que tots al concurs de paelles que, al tra-
dicional repartiment de carn, li sumem música, espai amb ombra, i, redooooooble de tambors, 
repartiment gratuït de cervesa.
15.00h. Qui té gana somia pa, així que decidirem prompte quina és la paella guanyadora per tal 
de gaudir-les ràpid. Tireu-li ganes que el jurat té bon paladar!
19.00h. Per més que corregues no arribaràs més aviat, però tampoc esperes a que tot haja 
acabat. Puntualitat i tots, amb les seues millors disfresses, a la cavalcada, per tal d’aconseguir 
el preciat pernil per a tots.

• En acabar gaudirem de la ja tradicional processó del pernil, a càrrec de l’associa-
ció cultural Penya Pub Ollar.

00.30h. Agafeu bona cosa de forces que això no ha passat mai a Quartell i cal celebrar-ho bona 
cosa, arriba  per fí l´orquestra “La Tribu”.

“Ens imagine esguellant la geografia, creuant països, mirades i destins,  fent de la vida la 
millor filosofía ajuntant les mans, encreuant els dits. Vivint amb tot el risc, guardant tota 

esperança amb la flama encesad’una tendresa que mai descansa”.
EL DILUVI

DISSABTE 29 de juliol- DIA DEL BOU
13.00h. Va que les campanes són alegria i sinò cap s´adressaria: senyal de festa a càrrec de 
l’Ajuntament de Quartell.
19.00h. Últim bou del poble d´aquestes festes, de la ramaderia d’Adolfo Martin, nº 17 i guaris-
me 2.

• A continuació, vaques de la ramaderia Gerardo Gamón per a qui no s´atreveixca 
amb el bou.

00.00h. Bou embolat.
00.30h. On hi ha varietat hi ha gust i, cap pot estar a disgust. Tots a cridar ben fort al concert de 
Rock en Valencià amb, no un, ni dos, sino TRES GRUPS: Inèrcia, Assekes i El Diluvi.
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“M´aclame a tu, mare de terra sola. Arrape els teus genolls amb ungles brutes. Invoque un 
nom o secreta consigna, mare de pols, seràs la llum, la llum il·limitada”.

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

DIUMENGE 30 de juliol- DIA DE SANTA ANNA
8.00h. Última despertà pels carrers del poble a càrrec de l’Ajuntament de Quartell, apurarem 
els coets que ens queden.
12.00h. Missa en honor a Santa Anna cantada per la coral de la UM Quartell a càrrec de l’Ajun-
tament de Quartell.
20.00h. Passacarrer a càrrec de la “Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Car-
men de Molina de Aragón” i de la banda UM Quartell, a càrrec de l’Ajuntament de Quartell.
21.00h. Solemne processó.

• En acabar la processó, mascletà nocturna a càrrec de la pirotecnia JM Lluch a càrrec 
de l’Ajuntament de Quartell.

I RECORDEU PER GAUDIR TOTS D´UNES FESTES COM CAL: LA MEUA LLIBERTAT S’ACABA ON 
COMENÇA LA TEUA. NO S´OBLIDEU DE LES TRES “T” PER VIURE LA SETMANA AL MÀXIM: TRACTE, 
TACTE I TOT PER L´AIRE.

*ELS FESTERS ES RESERVEN EL DRETS DE MODIFICAR QUALSEVOL DELS ACTES I HORARIS 
QUE CREGUEN OPORTUNS.


