Organitza:
Ajuntament
de Pena-roja
de Tastavins

Ajuntament
de Vallibona

Col·labora:

Ajuntament
de Herbés

Ajuntament
de la Pobla de Benifassà

Conta la llegenda que fa molts
anys una pesta sembrà la mort
en pobles i viles. Al llogaret
de Vallibona només restaren
uns quants vells i set jóvens
que no es podien casar perquè
no hi havia dones. Aleshores
decidiren buscar mosses pels
pobles dels voltants. D’aquesta
manera, arribaren a Pena-roja de
Tastavins, on la tia Petronella,
una velleta de molt bon cor,
havia acollit a casa seua set
xiques òrfenes. Els fadrins es
casaren amb elles i tots se’n
tornaren a Vallibona. Al cap
de set anys els xiquets nascuts
d’aquells matrimonis corrien i
jugaven pels carrers del poble.
Vallibona s’havia salvat de
l’extinció. Era el moment de
tornar a Pena-roja per visitar
la tia Petronella i donar les
gràcies a la Mare de Déu de la
Font. Des d’aleshores, cada set
anys, per la festa de l’Ascensió
del Nostre Senyor, els
vallibonencs recorren en rogativa
el camí que emprengueren els
seus avantpassats per retrobar-se
amb els germans pena-rogins.

Divendres 17 de maig

22.00 hores
A l’església de la Mare de Déu de
l’Assumpció de Vallibona representació
del primer acte de l’obra VALLIBONA I
PENA-ROJA, POBLES GERMANS de
Desideri Lombarte.

Dissabte 18 de maig

6.30 hores
Pels carrers de Vallibona DIANA a càrrec
de la colla de gaiters de Vallibona.
7.00 hores
A l’església de la Mare de Déu de
l’Assumpció de Vallibona TOC DE
ROGATIVA.
7.15 hores
Des de l’església de la Mare de Déu de
l’Assumpció de Vallibona SORTIDA DE
LA ROGATIVA cap al Santuari de la Mare
de Déu de la Font de Pena-roja. A l’arribar a
l’antic Fossar respons pels difunts.

9.30 hores
Al Mas Roig de Vallibona, ESMORZAR
(amb tiquet).
13.00 hores
A la Plaça de Coratxar, DINAR
(amb tiquet).
17.00 hores
A l’arribada al Pont Xafat de Penaroja RETROBAMENT DELS
VALLIBONENCS I PENA-ROGINS,
salutacions i intercanvi de vares entre els
alcaldes dels dos pobles.
17.30 hores
ENTRADA DE LA ROGATIVA a
Pena-roja i salutació dels capellans dels
dos pobles a les escales de l’església.
17.45 hores
Des de l’església CONTINUACIÓ DE
LA ROGATIVA cap al Santuari de la
Mare de Déu de la Font.
18.45 hores
ARRIBADA AL SANTUARI DE LA
MARE DE DÉU DE LA FONT. Missa
solemne i COMPLIMENT DEL VOT.
20.30 hores
Al local annex al frontó representació
de l’obra VALLIBONA I PENA-ROJA,
POBLES GERMANS de Desideri
Lombarte.
22.00 hores
Al frontó SOPAR DE GERMANOR.
24.30 hores
A continuació “BUREO” AMB
RONDALLA I DISCO MÒBIL.

Diumenge 19 de maig

11.30 hores
A l’Església de Sta. Maria de Pena-roja
SOLEMNE MISSA EN SUFRAGI PELS
DIFUNTS de les dos poblacions.
12.00 hores
Sortida de la ROGATIVA DE
TORNADA cap a Vallibona.
13.30 hores
ENTRADA DE LA ROGATIVA
A HERBERS.
14.30 hores
DINAR (amb inscripció prèvia)
18.00 hores
ENTRADA DE LA ROGATIVA
A VALLIBONA.

