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Ermita de Sant Onofre
Avinguda de Sant Onofre
Carrer del Guerriller Romeu
Carrer de Sant Antoni
Carrer del Primer de Maig
Carrer d’Azorin (Rodes i Castell)
Carrer de Jordi de Sant Jordi
Carrer del Metge Desiderio Gallego
Carrer de la Mare Asunción Soler
Carrer de Sagunt
Carrer de l’Alcota
Carrer de José Sarrión
Carrer del Sagrat Cor de Jesús
Carrer de la Torreta
Carrer de la Mare de Déu del Pilar
Ajuntament (Roda)
Carrer de l’Estació
Aparcament públic al final del carrer d’Azorín
(Castell)
Carrer de Joan XXIII
Carrer de Sant Vicent
Carrer Paret de Piles
Carrer de Numáncia
Carrer de Pius XII
Carrer de Jaume Roig
Carrer de Pizarro
Carrer de Sant Josep
Carrer del Marqués de Solferi
Carrer del Majoral de Quart
Carrer del Molí (Antic carrer de Gerardo Paadín)
Carrer Paret de Piles
Carrer de Cervantes
Carrer de Vinatea
Carrer de Betània
Carrer de Sant Onofre
Plaça de l’Església

Salutació

Benvolguts amics i amigues, no us podeu imaginar el
goig que em fa tornar a dirigir-vos unes paraules des
d’aquest espai que és el nou programa de festejos de
la nostra festa més identificativa: La Passejà de Sant
Onofre. Fa dos anys que haguérem d’aturar momentàniament les nostres vides i la Passejà no va ser una
excepció. Ara, 27 mesos més tard, els coets tornaran als
carrers i acompanyaran al nostre patró.
Estem a les portes de festejar el 300 aniversari d’una
celebració que, des de 1723, ha sigut el nexe d’unió de
tots els quarters i quarteres, l’espill en el qual es reflecteix la nostra identitat, ancestral i festiva. El foc i la pólvora són marmessors d’un relat que explica la devoció
a Sant Onofre i la força del sentiment popular, un sentiment que roman viu tres segles després en el cor de
cada veí i veïna.
La Passejà és la nostra cita més emblemàtica i singular,
que a més, ha sigut nomenada com a festa d’interès
turístic provincial i, prompte, esperem que la reconeguen com a festa d’interés en l’àmbit autonòmic.
Vull agrair especialment als Amics de la Passejà la
predisposició que demostren al llarg de tot l’any per
treballar, al costat de l’Ajuntament, en la divulgació i
promoció de la Festa, havent-se convertit, en els seus
30 anys d’existència, en una part essencial el nostre ric
teixit associatiu. En tot aquest temps ha resultat molt
fàcil mantenir una relació fluida de col·laboració, perquè ambdós, Ajuntament i associació sempre hem tingut clar qui són els veritables protagonistes de la Festa:
el Sant, el foc, la pólvora i tots els quarters i quarteres. En
definitiva: el poble de Quart de Poblet.
Així que des d’ací us convide a tots i a totes a participar
de la Passejà. Us anime a venir d’arreu del nostre territori per a gaudir d’una de les nostres tradicions més emocionants i sentir, de la mateixa forma que ho fem nosaltres, l’emoció i la màgia de la nostra estimada Passejà.
Carmen Martínez Ramírez
Alcaldessa de Quart de Poblet

Salutació

Quarteres i quarters, veïnes i veïns:
T’invite a que dediques tan sol uns minuts del teu temps
per a llegir estes paraules que et brindem els Amics de
la Passejà, que les reflexiones i actues. Tots hem patit
un alt en els camins de les nostres vides per culpa de la
pandèmia en estos últims anys, afegint últimament una
sèrie de fets que ens afecten econòmica, social i emocionalment. Desgraciadament hem perdut en este camí
amics i familiars en estos últims anys, un record per a
tots ells i en especial als Amics Rafa Juan i Xavi Torres.
Per això enguany, si cap més, et proposem que reflexiones sobre estes paraules per a que t’unixques a la festa,
teua i nostra.
En els últims reductes de la primavera i a les portes de
l’estiu, després d’estos dos anys en blanc, estem a punt
de celebrar de nou les Festes de juny dedicades a Sant
Onofre, el nostre Patró de Quart de Poblet, a on l’eix central és nostra volguda Passejà de Sant Onofre la nit del
9 de juny. Podria ser relativament fàcil explicar que és
la Passejà de forma descriptiva, lo que no és possible és
traslladar lo que sentim la gent de Quart quan a poqueta
nit, després de sopar, escoltem el repicar de les campanes de l’Ermita, veiem eixir al Sant, comencem a escoltar
els tabals i les dolçaines obrint pas al poble, el soroll dels
coets de festa, l’olor quan es crema la pólvora de pau i la
música del poble, invitant-te a esta explosió d’alegria, de
germanor, de festa, de vida…
Fa 299 anys que els veïns i veïnes de Quart de Poblet celebrem la Passejà, pel milacre o llegenda de lo ocorregut
eixa nit del 9 de juny de l’any 1723. Estic convençut que
és la festa tradicional i popular més antiga del poble, la
que ens unix troncalment als quartes i quarteres, punt
de confluència d’història, tradició, valors, rituals i cultura,
la festa que ens abraça, la que més ens identifica i diferència com a poble, per ser tan antiga, única, colectiva
i especial.
Som conscients de les dificultats que hui en dia comporta el poder enllaçar estes festes populars en el món global i en la necessitat que tenim de lo immediat, per eixe
motiu et fem una crida per a que t’unixques, que compartixques en tot el veïnat estos moments de complicitat, d’unió i de vida. Els Amics de la Passejà hem preparat
enguany en molta ilusió una sèrie d’actes que són per a
tu, tens el detall en el programa i pots vindre a participar
en qualsevol d’ells. Entre tots, en especial t’esperem la
nit del 9 de juny en la Passejà de Sant Onofre, declarada
Festa d’Interés Turístic Provincial, una festa teua, una festa nostra, una festa del poble i per al poble.
¿T’apuntes? ¡¡¡T’esperem la nit del 9 de juny!!!
Onofre J. Burgos Monzó
President Amics de la Passejà

Programa de
Festes 2022
DILLUNS 30 DE MAIG
20:00h Inauguració a Quart Jove de l’exposició
dels treballs pictòrics i literaris seleccionats
al XX CONCURS ESCOLAR QUART 2022 dels
xiquets i xiquetes de 4r d’educació primària
de totes les escoles de Quart de Poblet, amb
el lema SANT ONOFRE I LA PASEJÀ.

DIVENDRES 3 DE JUNY
21:00h A la Plaça de l’Ajuntament, llançament
de les 21 salves per marcar l’inici de les
jornades festives.

DISSABTE 4 DE JUNY
09:00h Passeig pel secà de Quart de Poblet.

El perdiguer i el Barri de Porta. A les 9:00 hores
al Parc de l’Ermita Sant Onofre. Cal endur-se
l’entrepà per esmortzar a mitjan camí. Tot
coduït per Cento Sancho.
20:00h Cercavila dels Amics de la Passejà pel
nucli antic del poble, acompanyats pel grup
de tabals i dolçaines Va de Bo.
22.00h A la plaça de l’Esglèsia, Nit de sopar
popular

DIMARTS 7 DE JUNY
19.30h Al saló d’actes de l’Ajuntament
conferencia Javier Martínez Monzó “Els
aliments en la ruta de la seda”

DIJOUS 9 DE JUNY
09.45h A l’auditori Molí de Vila, lliuramente
dels premis del XX concurs escolar Quart 2022
amb el tema: SANT ONOFRE I LA PASSEJÀ.
Acte amenitzat per L’ESGLAI TEATRE.
22.30h Passejà de Sant Onofre pels carres del
poble, Festa declarada d’Interes Turístic de la
Comunitat Valenciana.
• Eixida de Sant Onofre des de l’Ermita.
• Roda de foc infantil (aprox 23,00h) rotonda
del carrer Trafalgar amb Joanot Martorell,
(antic pas a nivell)
• Roda de foc dels Amics de la Passejà, al
mateix lloc:
• Gran espectacle pirotècnic, als voltans de la
redona anterior a càrrec de pirotècnia Ricasa.
• Roda de foc a la plaça de l’Ajuntament i
espectacle pirotècnic al parquing del carrer
Azorin a carrec de pirotècnia Ricasa.
• L’entrá de foc en la plaça de l’església
• Refresc, amb orxata i rosquilletes per a tots

els ciutadans i ciutadanes que ho desitgen,
a càrrec de l’Associació Amics de la Passejà.

DIVENDRES 10 DE JUNY
11.00h Trasllat de Sant Onofre des de la
Parròquia de la Puríssima Concepció fins a
l’Ermita.
11.30h Missa solemne concelebrada a l’Ermita
de Sant Onofre.
13.00h “Mascletà” a càrrec de la Pirotècnia
Ricasa.
19.30h Concert Extraordinari a càrrec de
l’Agrupació Musical L’Amistat al Parc de Sant
Onofre.
21.00h Processó des de l’Ermita de Sant Onofre
fins a la Parròquia de la Puríssima concepció.
23.30h Actuació de la orquesta Montecarlo a
l’esplanada al costat de la biblioteca.

DIVENDRES, 17 DE JUNY
21.00h Pujà infantil de Sant Onofre des de
l’església de la Puríssima Concepció fins a
l’Ermita.

RETAULE DE SANT ONOFRE
(PALA DI SANT ONOFRIO)
De Lucca Signorelli. 1484
Tempera i oleo sobre taula, 221 x 189 cm.
Museu de l’Opera del Duomo de Perusa (Itàlia)
Sant Onofre (Etiòpia. 320 – possiblement Síria, 400)
és un dels sants protectors de la ciutat de Perusa.
Lucca Signorelli per encàrrec del bisbe Jacopo
Vagnicci, com a originari de Cortona, pinta esta
obra en 1484 per a la catedral de Perusa.
En ella el pintor plasma l’últimes tendències
pictòriques que va conéixer durant la seua estada
a Roma entre 1481 i 1482 per a la realització del
fresc Testament i mort de Moisés que decora una
de les parets de la Capella Sixtina.
Sobre el sòl estan, a l’esquerra Sant Onofre i a la
dreta Sant Herculano els dos sants protectors de
Perusa.
Sant Onofre està representat segons la seua
iconografia: un ancià de llarga barba i llargs
cabells que cobrix la seua nuesa solament amb
fulles, iconografia molt similar a la de Sant Jerònim
penitent.
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