
      PROTOCOL DE LA PASSEJÀ DE SANT ONOFRE  

 

Preàmbul 

 

 Des de 1723 es celebra a Quart de Poblet La Passejà de Sant Onofre, festa 

declarada d’Interès Turístic Local de la Comunitat Valenciana amb resolució de 4 de 

juny de 2007 per la Conselleria de Turisme i l’Agència Valenciana de Turisme. 

  A l’any 1989 naix l’Associació Cultural Amics de la Passejà amb la finalitat de 

“assegurar la continuïtat i prestigi d’una de les festes populars més tradicionals de 

Quart de Poblet, La Passejà de Sant Onofre. Promocionant-la, organitzan-la i 

participant activament en ella”   

Descripció 

La Passejà és una de les festes tradicionals pròpies de Quart de Poblet.  El 

conjunt del poble de Quart és el protagonista i dipositari de la festa.  És 

responsabilitat de tots i totes mantindre-la i difondre-la com element del nostre 

patrimoni cultural.  Encara que consta d’innegables elements religiosos, la Passejà 

és una acte de caire civil i popular. 

 La present declaració vol ser un instrument amb l’únic objectiu de mantindre, 

enfortir i preservar la festa . 

 La Passejà es realitza invariablement la nit del 9 al 10 de Juny, en la vesprada 

de la celebració de la festa de Sant Onofre en Quart de Poblet.   

La Passejà perteneix al poble de Quart de Poblet.  L’ajuntament, com a 

representació de tota la ciutadania, és la instància adequada per a planificar i vetllar 

pel correcte desenvolupament de la Passejà, i per a conservar-la com a un patrimoni 

de tots i totes. 

 La Passejà s’inicia a l’antiga ermita de Sant Onofre i finalitza a l’església de la 

Puríssima Concepció de Maria.  Els actes d’acompanyament que es pugen fer (balls, 

cants, recitació de poesia...) es podran realitzar be al principi o al final del recorregut, 

sense oblidar el seu caire de festa tradicional valenciana. 

Els elements que composen la festa són: Sant Onofre, el foc, la música i la 

participació popular. 

 



 

 

Sant Onofre 

 La figura de Sant Onofre és la figura central de la festa.  Des del seu inici, la 

Passejà és un homenatge dels veïns i veïnes del poble al seu patró.  L’anda que 

participa a la Passejà és la tradicional “coveta”, amb la composició del Sant, l’àngel, 

el corbí, el lleó i la palmera.  Cal que l’ornamentació floral no siga excessiva i amage 

el motiu central de l’anda. 

 

El foc  

El foc de pólvora li dóna a la festa el seu caràcter lúdic i alegre.  A la Passejà 

està present el foc en tres formes: Als coets de tenalla, a les rodes de foc i als 

castells de foc.   

El coet tradicional és de varies eixides, i es pot iniciar amb un element de llum 

o de so.  Ha d’evitar-se l’ús de coets de forta potencia o explosius.  Estarà prohibit 

llançar coets sense tenalla 

  Proveïts de tenalla i caixa al muscle, els coeters i les coeteres participen de 

la Passejà davant del Sant, formant una fila de foc que il·lumina la nit.  Ha d’evitar-se 

elements estranys com carrets de rodes per a les caixes o equipaments vistosos i 

extravagants. 

Les rodes  i castells de foc busquen fomentar la participació i la integració de 

tots i totes en la festa.   

La música 

Obrint la Passejà pot anar un grup de tabalet i dolçaina interpretant música 

tradicional valenciana i convidant als veïns a la seua participació en la festa 

Participa també una banda de música, situada, com diu la tradició, “darrere de 

la corporació municipal”, tocant música de cercavila. I a l’hora de realitzar la roda de 

foc tocaran “Els gojos de Sant Onofre” 

 

La participació popular 

La Passejà de Juny ha sigut sempre un acte del poble.  Fomentar la 

participació popular és tasca de tots i l’única garantia del manteniment d’este 

patrimoni cultural com a legat per a futures generacions de quarters  i quarteres. 



Des d’antic, els veïns i veïnes saludaven  l’arribada de la Passejà als seus 

carrers amb foc de coets de tenalla o lluminàries.  Tradicionalment, en el curs de la 

Passejà, l’anda a parat davant de la casa de aquelles persones que, per raó d’edat i 

malaltia, no podien eixir al carrer a participar de la festa.  Així, els familiars podran 

sol·licitar de l’ajuntament que la Passejà pare uns moments, girant l’anda cap al 

portal de la casa, per a que la gent major puga pregar i saludar al Sant.  Es farà el 

possible per a preservar d’intimitat del moment   

 

Desenvolupament de La Passejà 

 

La Passejà  es celebra  la nit del 9 de juny  a les 22:30 des de l’ermita de Sant 

Onofre moment en el que l’Alcalde/essa  dona l’ordre. Va encapçalada per un grup 

de tabals i dolçaines, tot seguit i obrint pas al Sant , els coeteres i coeteres dels 

Amics de la Passejà en  filera d’u omplin el carrer de llum i trons i el president 

tradicionalmenten últim lloc, tot seguit l’anda de Sant Onofre portada pels membres 

dels Amics de la Passejà, darrere l’anda els membres de la Corporació Municipal, la 

Banda de Música i les veïnes i veïns del poble. 

El recorregut de La Passejà s’inicia des de L’Ermita, recorre l’avinguda i altres 

carrers fins arribar a la font de l’antic pas a nivell, lloc on una representació de 

xiquetes i xiquets del poble que hores d’ara son els guanyadors del Concurs Pictòric 

i Literari ofereixen una roda de foc al Sant . Seguidament els Amics de la Passejà, 

membres de la Corporació Municipal i convidats també homenatgen al Sant amb una 

altra roda de foc, mentres tant la banda de música toca “el himne fet en honor a Sant 

Onofre” i es dispara un castell de focs d’artifici. Tot seguit es continua el recorregut 

pels carrers del poble fins arribar a l’Ajuntament  on es realitza un altra roda de foc 

en honor al poble de Quart representat per l’Ajuntament i es dispara un castell de 

focs d’artifici. A continuació s’endinsa pels carrers de la part antiga de Quart 

finalitzant en la Parròquia de la Puríssima Concepció on es dispara l’últim castell de 

focs mentre el Sant entra en l’església. En acabar  els Amics de la Passejà tenim per 

costum convidar a orxata i rosquilletes o fartons als veïns i veïnes de Quart que han 

acompanyat la Passejà 

 

 

La Pujà  

 



El darrer divendres del mes de juny a les 21:00h es celebra la Pujà de Sant 

Onofre des de La Parròquia de la Puríssima Concepció fins a l’Ermita fent un 

recorregut més curt i acompanyats de membres de la Corporació Municipal i la 

Banda de Música. 

 

Indumentària de la Passejà i La Pujà 

 

Tots els membres dels Amics de la Passejà i els seus acompanyants que 

participen a La Passejà han de portar: Calçat consistent, pantaló llarg de cotó, 

blussó de manega llarga gris amb l’escut bordat dels Amics de la Passejà, els 

acompanyants no poden dur l’escut al no pertànyer a l’associació, guants de 

seguretat, gorra clàssica valenciana, mocador típic valencià, caixó de coets al 

muscle, tenalles i metxa per als coets, també es recomana l’ús d’ulleres de seguretat 

el més discretes possibles. 

Normativa de Seguretat 

Donat la entrada en vigor de les noves normes de seguretat d’us d’artificis 

pirotècnics del Decret 2007/23/CE, de 23 de maig de 2007 de la Unió Europea, la 

ITC-18 de Real Decret 563/2010 de 7 de maig de 2010 d’España  i el Decret 

19/2011 de la Generalitat Valenciana i complint les lleis, totes les persones que 

participen com a coeteres i coeters hauran de tindre l’acreditació de Consumidor 

Reconocido como Experto o la de Responsable de Grupo de Consumidor 

Reconocido como Experto, així com tots els menors hauran d’haver presentat 

l’autorització paterna o materna per a poder participar. 

Quan es repleguen els coets hi ha que traure’ls de les bosses els que es 

vagen a utilitzar al caixó de obertura frontal o lateral i ordenar-los amb la metxa a la 

part contrària de l’obertura frontal. Els coeters o coeteres hauran d’anar en filers d’u 

per l’esquerra mantenint una distància de 3 m. amb el de davant i el de darrere, 

portar el caixó al muscle esquerre i no amb la cinta creuada  pel cos , portar la metxa 

amb la ma dreta junt a les tenalles i traure el coet amb la ma esquerra, assegurar-se 

de que el caixó esta ben tancat, ficar el coet a les tenalles i assegurar-se de que esta 

ben agarrat i no queda solt. Encendre el coet i ficar les tenalles en horitzontal i un 

poc inclinades cap a davant per a evitar cremar als amics i públic i que el masclet no 

isca disparat cap a l’amic de darrere, i quan estiguem ben segurs de que el coet ha 

acabat , bens segurs, obrir les tenalles i deixar-lo caure. Està totalment prohibit 



deixar caure o soltar coets pels carrers durant La Passejà per motius de seguretat de 

tots. 


