
ROGATIVA VALLIBONA 

 

jugaven pels carrers del poble. Vallibona
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
els germans pena-rogins.  

 
 

 
 
Dades tècniques de la Rogativa:
Longitud: 28 quilòmetres 
Temps total: 10 hores 
Dificultat: Alta 
Desnivell: positiu 1000m./ negatiu 
  

 
 
 

 

ROGATIVA VALLIBONA - PENA-ROJA
18 DE MAIG 2019 

 

Conta la llegenda que fa molts anys una 
pesta sembra la mort en pobles i viles. Al 
llogaret de Vallibona només retaren uns 
quants vells i set joves
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 òrfe
casaren ambo 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 
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

Dades tècniques de la Rogativa: 

Desnivell: positiu 1000m./ negatiu 900m.    

ROJA 

Conta la llegenda que fa molts anys una 
pesta sembra la mort en pobles i viles. Al 
llogaret de Vallibona només retaren uns 

oves que no es podien 
casar perquè no hi havia dones. Aleshores 
decidiren buscar mosses pels pobles dels 
voltants. D’aquesta manera arribaren a 

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 ambo elles i tots se’n tornaren a 
Vallibona. Al cap de set anys els xiquets 
nascuts d’aquells matrimonis corrien i 

alvat de l’extinció. Era el moment de tornar 
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 ambo 



PROGRAMA D’ACTES ROGATIVA

 
Dissabte 18 de maig: 
 
5.00 hores: Eixida del bus des de 
 
7.15 hores: Arribada a Vallibona.
 
7.30 hores: Des de l’església
LA ROGATIVA cap al Santuari de la Mare de Déu de la Font
l’antic Fossar respons pels difunts.
 
9.30 hores: Al Mas de Prades, 
 
13.30 hores: A la Plaça de Coratxar, 
 
17.00 hores: A l’arribar al Pont Xafat de Pena
VALLIBONENCS I PENA-ROGINS
dos pobles. 
 
17.30 hores: ENTRADA DE LA ROGATIVA
pobles a les escales de l’església
 
17.45 hores: Des de l’església
Mare de Déu de la Font. 
 
18.45 hores: ARRIBADA AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA FONT
solemne i COMPLIMENT DEL VOT.
 
20:30 hores: Sopar a Morella
 
24:00 hores: Arribada a Casa. 

PROGRAMA D’ACTES ROGATIVA
 

.00 hores: Eixida del bus des de Vinalesa. 

7.15 hores: Arribada a Vallibona.  

l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció de Vallibona 
cap al Santuari de la Mare de Déu de la Font de Pena

l’antic Fossar respons pels difunts. 

Al Mas de Prades, ESMORZAR (Picnic). 

A la Plaça de Coratxar, DINAR (Picnic). 

A l’arribar al Pont Xafat de Pena-roja RETROBAMENT DELS 
ROGINS, salutacions i intercanvi de vares entre els alcaldes dels 

ENTRADA DE LA ROGATIVA a Pena-roja i salutació dels capellans dels dos 
l’església. 

l’església CONTINUACIÓ DE LA ROGATIVA cap 

ARRIBADA AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA FONT
COMPLIMENT DEL VOT.  

Sopar a Morella. 

24:00 hores: Arribada a Casa.    

PROGRAMA D’ACTES ROGATIVA 

 

de Vallibona SORTIDA DE 
de Pena-roja. A l’arribar a 

RETROBAMENT DELS 
, salutacions i intercanvi de vares entre els alcaldes dels 

roja i salutació dels capellans dels dos 

cap al Santuari de la 

ARRIBADA AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA FONT. Missa 


