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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
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as a pas, la Passejà de sant Onofre va obrint-se al món,
mostrant-se a altres llocs perquè cada vegada siguen més
les persones que puguen gaudir d’ella, de la festa quartera
per antonomàsia. Vam aconseguir que la Generalitat la declarara
Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana i,
al costat de l’associació Amics de la Passejà, aconseguirem el
reconeixement en l’àmbit autonòmic. S’ho mereix. Estem davant
una celebració protagonitzada pel poble, que endinsa les seues
arrels en 1723, per tant, està prop dels 300 anys d’història,
distribuïts en quatre segles. El seu arrelament és un valor afegit
a l’espectacularitat que, com a bona festa valenciana, naix de
l’aliança entre pólvora, foc, llum, color i música. També a la
capacitat d’unir diferents sensibilitats i punts de vista entorn d’un
sentiment de pertinença comuna.
Hem aconseguit preservar-la, enfortir-la, fer-la cada vegada
més gran, injectant la passió per la Passejà des de la infància. En
aquesta tasca ha tingut un paper molt important l’associació Amics
de la Passejà, que celebra el 30 aniversari. Tres dècades de treball,
col·laborant amb l’Ajuntament per a donar a la nostra festa visibilitat
i futur. Elles i ells reflecteixen molt bé l’esperit compromés de
les gents de Quart de Poblet, i també la manera de fer poble que
ens distingeix: teixit associatiu, ciutadania i institució, braç a braç
perquè Quart continue avançant sense deixar-se en el camí aquells
elements que conformen la seua essència.
Sostindre una associació no és senzill i resulta molt lloable ferho durant tres dècades, no deixant-se véncer per les dificultats
que hagen pogut sorgir. Per tant, la meua admiració i la meua
felicitació a Amics de la Passejà. Per molts anys més que gaudim
de la nostra Passejà, la de totes i tots els quarters.
Ara simplement queda gaudir del magnífic programa d’activitats
preparat per a aquest 2019 entorn de la celebració de la festivitat
del nostre patró, sant Onofre.
Carmen Martínez Ramírez
Alcaldessa de Quart de Poblet
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a 30 anys va nàixer l’associació Amics de la Passejà gràcies a
l’entusiasme i il·lusió d’un grup de dones i hòmens amb l’esperit
de recuperar i realçar una de les tradicions, possiblement, més
antigues que es celebren en el nostre poble, “la Passejà” de Sant
Onofre cada nit del 9 de juny, l’origen de la qual data de l’any 1723 i
que s’ha convertit en una senya d’identitat del nostre poble.
Qui m’anava a dir fa ja un temps, allà pels anys 90 quan vaig entrar
a formar part d’esta associació que la “Passejà” del meu poble, del
nostre poble, seria declarada Festa d’Interés Turístic Provincial de
la Comunitar Valenciana. Un reconeixement que per a mi suposa un
orgull com quarter i component d’esta entitat, que he tingut l’honor
i satisfacció de representar durant dos anys. Un reconeixement
del qual també han de sentir-se orgullosos tots els quarters i
quarteres perquè la “Passejà” s’ha convertit en patrimoni de tots.
En l’ànim d’esta associació, els Amics de la Passejà, està el
continuar treballant i col·laborant amb l’Ajuntament de Quart
de Poblet perquè també siga declarada Festa d’Interés Turístic
Autonòmic de la Comunitat Valenciana que suposarà la
preservació d’esta festa popular que ens distingeix com a poble
i que es manté viva quasi 300 anys després del seu naixement, i
que amb el pas del temps no ha disminuït, ni s’ha enterbolit. Tot
al contrari, ha crescut i cada dia està més arrelada en el cor i
sentiment de tots els quarters i quarteres.
Per això, any rere any anem a seguir esforçant-nos amb l’objectiu
d’involucrar les generacions més joves fent-les participar dins de la
nostra festa amb concursos de dibuix i redacció, en l’acte d’entrega
de premis en l’Auditori, en les rodes de foc la nit de la “Passejà” i
també en l’acte més important per a ells que és la “PUJÀ INFANTIL
DE SANT ONOFRE” que es celebra tradicionalment l’últim
divendres del mes juny on els xiquets i xiquetes són els vertaders i
únics protagonistes perquè són els que faran possible la continuïtat
de la nostra festa i d’esta tradició de Quart de Poblet.
Des d’estes pàgines, volem convidar a tots el veïns i veïnes a
participar en el programa d’actes que organitzem en col·laboració
amb l’Ajuntament i, sobretot, a eixir al carrer la nit del 9 de juny per
a compartir i gaudir tots junts de la “PASSEJÀ DE SANT ONOFRE”
Francisco Hernández Pérez
President Associació Amics de la Passejà

PROGRAMA

Festes 2019
DIMARTS 28 DE MAIG

19.30h. Inauguració en Quart Jove de l’exposició La devoció
popular a Sant Onofre, amb motiu del 30 aniversari d’Amics de
la Passejà.

DIVENDRES 31 DE MAIG
20.00h.: Inauguració en la Casa de Cultura de l’exposició dels
treballs pictòrics i literaris seleccionats al XVIII CONCURS
ESCOLAR QUART – 2019 dels xiquets i xiquetes de 3r d’educació
primària de totes les escoles de Quart de Poblet, amb el lema
SANT ONOFRE I LA PASSEJÀ.
21.00h.: En la plaça de l’Ajuntament, llançament de les 21
salves per marcar l’inici de les jornades festives.

DISSABTE 1 DE JUNY
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.: En la plaça de l’Església, Nit de sopar popular.

DIJOUS 6 DE JUNY
20.00h.: En el saló d’actes de l’Ajuntament, conferència “Els
goigs valencians de sant Onofre: cant, lloança i lloança al sant”
de Joan Carles Gomis Corell i lectura de la poesia LA PASSEJÀ
(Confessions d’un coet) de Rafael Martín Miller.

DIVENDRES 7 DE JUNY
09.45h.: En l’Auditori Molí de Vila, lliurament dels premis del
XVIII concurs escolar Quart 2019 amb el tema: SANT ONOFRE I
LA PASSEJÀ. Hi haurà una actuació per amenitzar l’acte.

DISSABTE 8 DE JUNY
09.00h.: Passeig per l’horta conduit per Cento Sancho: Passejant
pel Pla de Quart. Els masos del secà. Eixida des de l’antiga estació
de RENFE. Cal endur-se l’entrepà per esmorzar a mitjan camí.

DIUMENGE 9 DE JUNY
22.30h.: Passejà de Sant Onofre pels carres del poble, Festa
declarada d’Interès Turístic Provincial de la Comunitat
Valenciana.
 Eixida de Sant Onofre des de l’Ermita.
 Roda de foc infantil (aprox. 23,00h) redona del carrer de
Trafalgar amb Joanot Martorell, (antic pas a nivell).
 Roda de foc dels Amics de la Passejà, al mateix lloc.
 Gran espectacle pirotècnic, als voltants de la redona
anterior a càrrec de pirotècnia Dragón (pirotècnic Matoses).
 Roda de foc a la plaça de l’Ajuntament i espectacle pirotècnic
en l’aparcament públic del final del carrer d’Azorin a càrrec
de Pirotècnia Valenciana.
 Refresc, amb orxata i rosquilletes per a tots els ciutadans i
ciutadanes que ho desitgen, a càrrec de l’associació Amics
de la Passejà.

DILLUNS 10 DE JUNY
11.00h.: Trasllat de San Onofre des de la Parròquia de la
Puríssima Concepció fins a l’Ermita.
11.30h.: Missa solemne concelebrada en l’Ermita de Sant Onofre.
En finalitzar, “Mascletà” a càrrec de Pirotècnia Valenciana.
19.30h.: Concert Extraordinari a càrrec de l’Agrupació Musical
l’Amistat en el Parc de Sant Onofre.
21.00h.: Processó de Sant Onofre des de l’Ermita fins a la
Parròquia de la Puríssima Concepció.

DIVENDRES, 28 DE JUNY
21.00h.: Pujà infantil de Sant Onofre des de l’església de la
Puríssima Concepció fins a l’Ermita.

LA COVETA DE

L’

Sant Onofre

actual anda de Sant Onofre és una rèplica de la coveta
original del segle XVIII que va desaparèixer durant la guerra
civil. L’anda, que hui conservem, data de 1941 i és obra de
l’escultor valencià, Rafael Pérez Contel.
Segons consta en un document de maig de 1941, recuperat a
l’Arxiu Diocesà de València, va ser el rector de l’Església Parroquial
de la Puríssima Concepció de Quart de Poblet, Don Arturo Almar
Melchor, qui va exposar la necessitat de recuperar aquesta imatge
tradicional de la devoció i la religiositat del nostre poble:
“Es de interés de una persona devota el costear una imagen
de San Onofre conforme a la que anteriormente tenía la
ermita de este pueblo para las procesiones en la fiesta del
santo, con la representación de la cueva y actitud de recibir la
sagrada Comunión de manos de un ángel, según consta en la
fotografia que se guarda...”
L’execució va ser assignada a l’escultor Pérez Contel en un
projecte que incloïa “tallar una imagen y andas para San Onofre...
en madera de pino del país”. L’altura de la imatge del Sant seria
1 metre i l’anda cobriria 1 metre quadrat; amb un pressupost
aproximat de 8.000 pessetes.

RAFAEL PÉREZ CONTEL
(Villar del Arzobispo, 1909- València, 1990)
Artista i intel·lectual valencià destaca com a pintor, cartellista
i escultor i, també, és reconegut per la seua tasca com a
estudiós de l’art i docent, vinculat a les avantguardes del
període d’entreguerres.
En 1926 es matricula en l’Escola de Belles Arts Sant Carles
de València i entra en contacte amb els grans artistes del
moment (Josep Renau, Tonico Ballester, Francisco Carreño i
Francisco Badía). Anys després es graduaria com a professor
de dibuix. Tanmateix, el seu treball amb l’escultura va
començar abans, quan amb a penes 11 anys, havia sigut
aprenent al taller d’imatgeria de Vicente Gerique.
Com a part de la seua trajectòria acadèmica i professional
marxa a París en 1935, becat per la Diputació de València, on
participa en l’Exposició Universal a la capital francesa amb un
grup escultòric i on entra en contacte amb les avantguardes
europees del moment.
En 1937, exposa diverses obres seues al Pavelló Espanyol de
l’Exposició Internacional de París, on també es va exposar per
primera vegada el Guernica de Picasso.
En abril de 1939 és empresonat a la Model de València pel
Règim franquista; d’on eixirà en llibertat provisional “por la
eximente de obediencia debida” en 1942. Durant la posguerra,
va desenvolupar -obligadament- treballs de decoració, obres
ceràmiques i talles d’imatgeria religiosa, entre elles el grup
escultòric de Sant Onofre que tenim a Quart de Poblet.
Curiosament, també conservem a Quart un relleu de Pérez
Contel que es pot veure a la Casa de Cultura. La seua obra
es troba exposada en alguns museus com el Museu D’Art
Contemporani de Vilafamés i la Biblioteca Valenciana. En
2009, amb motiu del centenari del seu naixement, l’IVAM
va dedicar una exposició a aquest autor exponent de l’art i
l’avantguarda valenciana.
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