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Roquetes

Tradició i germanor
en les festes majors de
la capella del Carme
Com cada any, els veïns de la capella del Carme celebren el seu cap de setmana de festa major en honor a
la Mare de Déu a la qual està dedicada l’esmentada
construcció. Sempre ho fan tot triant el cap de setmana
de juliol més pròxim al dia 16, dia de la festivitat de la
Mare de Déu del Carme. Aquesta vegada, el calendari
va fer que la festa caigués en dissabte, la qual cosa va
fer que la diada, una de les més tradicionals de Roquetes, fos de joia completa.
L’ombra de les moreres que envolten l’ermita aplega,
durant dos dies, tot un seguit d’actes festius i de germanor en què no hi falten els mateixos veïns i amics i familiars vinguts de Roquetes i d’altres poblacions del
territori.
Així doncs, la tarda del 16 de juliol, el volteig de la campanya de la capella va anunciar l’inici de la festa, acom-

panyada del so ensordidor dels coets també anunciadors.
I el programa festiu va continuar amb la celebració del
campionat de guinyot i la festa infantil, amb inflables,
festa de l’aigua, trencada d’olles i pinyates i la tradicional cursa de cintes, els guanyadors de la qual van ser,
en aquest ordre, Pau Vidal, Gisela Juan i Marçal Mo(continua a la pàgina següent)
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reno. En acabar els jocs,
una gran xocolatada va
satisfer
menuts
i
grans. Una mica més
tard, l’organització
va presentar la seva
pubilla 2011, Laura
Fornós Brunet, i va
retre homenatge a les
pubilles dels anys anteriors. Ja a la nit,
musclada i sopar popular
amenitzats
amb la música de la xaranga Sarabastall.
L’endemà, diumenge, la celebració festiva va consistir en una missa dedicada a la Mare de Déu i oficiada per mossèn Membrado, rector de la parròquia de la raval de Cristo, que va tenir lloc a l’exterior de la capella.
En acabar, els feligressos van sortir, amb la imatge a les espatlles,
en solemne processó pels voltants de l’ermita i, en tornar a la
capella, una traca monumental va anunciar la tornada de la
imatge a la petita església. Entre tots els participants es va
sortejar una imatge de la Mare de Déu.
El punt final de la festa el va marcar el dinar popular, a
base de fideuada i baldanes.
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