
��D’AGOST, DIVENDRES  
A partir de les 12 de la nit, al recinte de l’Àgora Jove, vos convidem a 
gaudir del Festival de Música Electrònica de la Ribera. Aquest any, 
amb el propòsit de consolidar-lo com a referent anual de la música 
electrònica en la Ribera , vos portem a quatre artistes de la comarca: 
Dani Pedregal, David Gregorio, Bruno Martínez i Josep G. Samblancat. 

���D’AGOST, DISSABTE 

DIA DEL RETRÒ ("XUPINAZO") 
I NIT DE GALA 
A les 9 del matí, al rebedor del Centre Enric Valor, començarà el 7é 
Campionat d’Escalèxtric Ninco Digital a l’Alcúdia, amb un circuit de 
més de 50 metres de recorregut on poden circular fins a 8 cotxes a la 
vegada. Començarem el matí amb una carrera individual de GT. La 
participació és gratuïta. Organitza la Penya Moratros. 
 
A les 11:30, passacarrer de festers i festerets acompanyats de la xaranga 
A Caramull pels carrers del poble. Tot aquell que s’anime pot unir-se 
a la festa. 
 
A les 12:30, a la plaça de l’Ajuntament, tindrem el Primer RETRÒ de la 
història de l’Alcúdia. Els festers pujarem al balcó de l’Ajuntament i es 
faran els parlaments de Rocio Plaza, presidenta dels festers Tot Per 
l’Aire 2014, Josep Arocas, regidor de Festes i Robert Martínez, 
alcalde de l’Alcúdia, inaugurant les Festes Majors. Tot seguit, es llançarà 
un Súper Retrò que ens llevarà a tots les teranyines dels oïts i, seguidament, 
amb la col·laboració de la Falla Tirant lo Blanch, cerveseta 
debades per a tots i totes a la Festa de la Cervesa. 
 
Abans de dinar podeu acostar-se als establiments adherits a la I 
Ruta de la Tapa Festera per tastar i puntuar les tapes que ens ofereixen. 
A la web de l’alcúdia www.lalcudia.com trobareu tota la informació 
pertinent. 
 
Després d’una bona paella, continuarà el campionat d’excalèxtric amb 
una carrera per equips en LMP. Acosta’t a participar. La penya Moratros 
s’encarrega de tot. 
 
A les 7:30 de la vesprada, passacarrer de festers i autoritats des de la 
plaça de l’Ajuntament fins la Casa de la Cultura, acompanyats per la 
Filharmònica Alcudiana. 
 
A les 8 de la vesprada, Presentació dels Festers a la Casa de la 
Cultura. Coneixerem els protagonistes principals de les Festes de la 



mà de Vera Boix. 
 
A les 0:30 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanch, Musical Feeling, un 
musical que ens farà gaudir per les seues magnífiques coreografies i 
la seua magistral posada en escena carregada de moments increïbles. 
Un espectacle ple de bellesa i força, amb un rigorós directe, protagonitzat 
per artistes internacionals que seduiran al públic. Ball, art, 
coreografies, màgia, acròbates aeris, teatre, atraccions visuals, històries 
cantades i contades que captivaran i fascinaran l’interès de l’espectador. 
Feeling… inspiració, creativitat, art, destresa, tècnica i risc. Vine a 
gaudir d'un magnífic espectacle. 
 
En acabar el Musical, Cava per a tots els veïns i veïnes que estiguen 
en la plaça Tirant lo Blanch, cortesia d'Aromar, i primera DISCOMÒBIL 
de festes. 
 
Des de la mitjanit a l’Àgora Jove, Festival Best Electro Latino, amb 
els DJ’s Manué & Flity. 
 

��D’AGOST, DIUMENGE 

DIA DE LA PRESENTACIÓ INFANTIL 
NIT DEL CIRC 
 
A partir de les 9:30 del matí, II Exhibició de motos clàssiques de 
competició en moviment al voltant del Parc  de la 2a República. S’homenatjarà als 
pilots majors de 60 anys. 
En aquesta 2a edició podrem gaudir de 6 categories diferents de pilots. 
Organitzen: Associació Motera de l’Alcúdia i Club Tràfec 3. 
 
Des de les 11 del matí, al rebedor del Centre Enric Valor, podrem gaudir 
d’un campionat d’escalèxtric per als més menuts, també organitzat 
per la Penya Moratros de L’Alcúdia. 
 
A les 12 del migdia, a l’Àgora Jove, Primer Festival LOU: paella i fruita 
fresca amb amics i més de 10 DJ’s 
 
A les 6 de la vesprada, a la Casa de la Cultura, Presentació Infantil de 
la Penya Tot per l’Aire 2014. 
 
A les 8 de la vesprada, des del Parc de la Diputació, arrancarà la 
divertida i sorollosa Cavalcada del “Pito”, organitzada per la Colla de 
festers Tot per l’Aire 2014, amb la col·laboració de l’associació juvenil 
La Xerinola, dels tractoristes del poble i dels Amics dels Cavalls, i 
oberta a totes les colles del poble que vulguen participar. La cavalcada 
finalitzarà amb una carrossa dels FESTERETS Tot per l’Aire 2014 i una 
xaranga formada per joves del poble. Recorrerà els carrers Calvo 
Acacio, Sant Jaume, Doctor Fleming, Pintor Sorolla, Reis Catòlics, 
Calvari, per a finalitzar al carrer Calvo Acacio. 
 



Tots els interessats podran apuntar-se, del 26 al 29 d’agost, a l’Espai 
Jove, de 6 a 8 de la vesprada. La inscripció és gratuïta i es pot obtindre 
més informació a la web www.lalcudia.com. 
 
A les 10 de la nit començarà la Primera Prova del Ral·li Humorístic 
a la Plaça Tirant lo Blanc. Tots els inscrits hauran d’estar presents a la 
plaça si no volen perdre punts! 
 
A partir de les 11:30 de la nit, Correfoc dels Dimonis Enroscats de 
l’Alcúdia amb el següent itinerari: Parc de la Generalitat, Papa Joan 
XXIII, Dr. Fleming, 2 de Maig, Marià Benlliure, Papa Joan XXIII i Parc del 
Patinatge, on es farà l’espectacle final. 
 
A les 12 de la nit, MACRODISCOMÒBIL a la plaça Tirant lo Blanch. 
Convertirem la plaça en una carpa de circ. 
 
A l’Àgora Jove, continuarà durant la nit el I festival LOU. 
 

�DE SETEMBRE, DILLUNS 

NIT AL REVÉS 
 
A les 10 del matí, al carrer Milagro Martí, al costat del Mercat Municipal, 
comença el Ral·li Humorístic. Els participants hauran de superar 
diverses proves en diferents llocs del poble per poder arribar a la gran 
prova final de la Piscina d’Estiu Municipal, on es decidirà qui és el 
guanyador. Acte organitzat per la penya Festera Tot per l’Aire 2014 i 
l’associació juvenil La Xerinola, i amenitzat per la Xaranga Xiringo. 
Els grups que vulguen apuntar-se podran fer-ho a l’Espai Jove, del 26 
al 29 d’agost, de 6 a 8 de la vesprada. El preu d’inscripció és de 50¤ 
per vehicle i inclou el dinar que tindrà lloc només acabe el ral·li a la 
Piscina Municipal, on es lliuraran els premis. Més informació a 
www.lalcudia.com. 
 
De 10 a 13, a la plaça Tirant lo Blanc, atraccions i jocs de Mundolandia per a tots 
els xiquets i xiquetes. 
 
Des de les 6 fins a les 7:30 de la vesprada, al Parc de la Fira 
Gastronòmica, els més menuts podran gaudir de gran varietat de 
jocs infantils populars valencians, per Asol i Aluna. 
 
A les 7 de la vesprada, el Jurat del Concurs Tapa Festera 2014 recorrerà 
la meitat dels establiments participants per a emetre el seu veredicte, 
els acompanyarà la Penya Tot per l’Aire 2014 i la Xaranga A Caramull. 
 
A les 10:30 de la nit, al parc de la Florida, representació del sainet 
valencià La tasseta de plata de Paco Barchino a càrrec del grup de 
teatre de la Falla Pensat i Fet d’Alberic. 
 
A la mitjanit, MACRODISCOMÒBIL TEMÀTICA: “La nit al revés” Què 



et sembla si canvies de sexe per un dia? Els xics ja podeu buscar faldes 
i les xiques corbates, perquè és la nit de canviar els papers. Al llarg de 
la nit es farà l’entrega dels premis del Ral·li Humorístic. 
 
També a partir de les 12 de la nit a l’Àgora Jove: 100% L’ALCÚDIA 
QUALITAT una aposta pels nous DJ’s Locals amb B-BOSS i PROJECT-B 
 

�DE SETEMBRE, DIMARTS 

NIT ROCIERA 
 
A les 12 del migdia, des de la plaça Tirant lo Blanch, cercavila de la 
Colla La Rosca i l’Escola Municipal de Tabal i Dolçaina pels carrers 
del poble. 
 
En acabar la cercavila, entorn a la 1 del migdia, primera picadeta de 
festes, a la plaça del País Valencià. Patrocinada per L’Alcúdia Qualitat. 
Es convidarà a tots els assistents a cacaus, tramussos i mistela ben 
fresqueta. 
 
A les 6 de la vesprada, a la pista de Frontó Municipal, tindrem una 
partida de Pilota Valenciana en la modalitat de Pilota a mà: Salva i 
Toño contra Paquito i Carlos 
 
De 6 a 7 de la vesprada, a la plaça Tirant lo Blanch, teatre de carrer: 
Tres pallassos de maleta, per la companyia La Trope Malabo. 
 
A les 7 de la vesprada, a la sala d’Exposicions de la Casa de la Cultura, 
inauguració de l’exposició de Rafael Ferri LA FORMA COM A 
EXPRESSIÓ ORGÀNICA (col·lecció d’escultures influenciades per les 
Festes Patronals de l’Alcúdia). 
 
A les 7:30 de la vesprada, el Jurat del Concurs Tapa Festera 2014 
recorrerà l’altra meitat dels establiments participants per a emetre el 
seu veredicte, els acompanyarà la Penya Tot per l’Aire 2014 i la Xaranga 
Xiringo. 
 
A les 10:30 de la nit, actuació del grup rociero Jaleo y Compás, a la 
plaça Tirant lo Blanch. 
 
A les 12 de la nit, primera orquestra de les Festes, l’Orquestra Montesol. 
Animeu-se a convertir la plaça Tirant lo Blanch en el Real de la Fira de 
Sevilla amb la primera nit rociera alcudiana. 
 
A partir de la mitjanit, a l’Àgora Jove, gran festa rociera i disco revetlla paxanguera. 



�DE SETEMBRE, DIMECRES 

NIT DEL ROCK I DE LES MÀSCARES 
 
A les 10 del matí, al Parc del Patinatge, esmorzar popular de coques 
de cansalà i sangria, organitzat per la Colla festera Tot per l'Aire amb 
la col·laboració de l’Associació Dones de l’Alcúdia. 
 
A les 6 de la vesprada, al Carrer Colom, Segon Trofeu de Pilota 
Valenciana Josep Lluís Bausset, amb una partida de raspall en 
modalitat absoluta que enfrontarà Moro i Jesús amb Coheter i Moltó. 
 
A les 6 de la vesprada, a la Casa de la Cultura, concert de Dani Miquel 
per a tota la família. 
 
A les 8 de la vesprada, a la Plaça Tirant lo Blanch, exhibició de Coreografies 
Esportives a càrrec de Clemensport. 
 
De 20 a 22 hores, al Parc del Patinatge, emocionant partit amb les llegendes locals del 
futbet. 
 
A partir de les 10 de la nit, al carrer Ismael Tomàs Alacreu, davant de 
l’Àgora Jove, Nit de Rock en valencià amb les actuacions de: Assekes, 
Atzembla i La Gossa Sorda. En acabar el concert, la festa continua 
dins del recinte de l’Àgora Jove també amb música en valencià. 
Les entrades per al concert, al preu de 5¤, es poden adquirir del 26 
d’agost al 2 de setembre, de 5 a 8 de la vesprada, a la Casa de la Cultura. 
També en taquilla el mateix dia del concert. 
 
Al voltant de les 12 de la nit, a la Plaça Tirant lo Blanch començarà una 
MACRODISCOMÒBIL. Vos esperem amb les màscares més originals! 
En acabar el concert, l’Àgora Jove continuarà amb la NIT del ROCK 
amb la DJ ALBA OBSCURA. Indie-Rock, Pop-Rock, Reggae, Electro, Ska, 
Rock en Valencià, Funky i molt més. 
 

�DE SETEMBRE, DIJOUS 

DIA DE LES PERSONES MAJORS 
I NIT DE TENEBRES 
 
A partir de les 9:30 del matí i fins la 1 de la vesprada, recollida solidària 
d’aliments, a la porta dels supermercats Consum, Mas y Mas, Mercadona 
i Vidal. Organitza: Banc d’Aliments de l’Alcúdia. 
 



A les 12 del migdia, des de la Llar dels Jubilats, les carcasses donaran 
l’eixida a la comitiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes que, 
en cercavila, arreplegaran el matrimoni homenatjat d’enguany al seu 
domicili. Es tracta de la parella formada per Benjamín Fenollar Signes 
i Magdalena Navarro Novella. Participaran en la comitiva la regidora 
dels Majors Amparo Amat i l’alcalde Robert Martínez. 
 
A les 2 de la vesprada, Dinar de Germanor de l’Associació de Jubilats 
i Pensionistes de l’Alcúdia a la Sala Rex. 
 
De 5 a 6:30 de la vesprada, a la plaça del Patinatge, Circuit de Jocs 
Tradicionals per als xiquets i xiquetes a càrrec de Globus Animació. 
 
A les 6:30 de la vesprada, al Parc del Patinatge, tindrà lloc el Taller 
del Fanalet, recuperant una vella tradició local: fer fanalets amb la 
corfa dels melons d’Alger. Organitzat per la Colla La Rosca i els 
Dimonis Enroscats. 
 
A les 11:30 de la nit, s’apagaran les llums de la Plaça Tirant lo 
Blanch per a donar l’entrada al Passacarrer del Fanalet. Acompanyats 
pels alumnes de Tabal i Dolçaina i la Colla la Rosca, desfilaran tots els 
fanalets fets amb la corfa del meló durant la vesprada. En arribar a la 
Plaça, els Festers regalaran polos per a tots els participants. Organitzat 
per la Colla La Rosca i Els Dimonis Enroscats. 
 
El passacarrer eixirà a les 11 de la nit de la Plaça del País Valencià i 
anirà pel carrer Major, Joan Baptista Osca, Calvo Acacio i Jaume Roig, 
fins a la plaça Tirant lo Blanch. 
 
A les 12 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanch, revetlla “Tenebrosa” amb 
l’Orquestra Titanic, pots traure a passejar les berrugues de bruixa, 
eixe zombie que tens amagat a casa i les dents de vampir... 
A la mateixa hora, a l’Àgora Jove “FESTA OFICIAL PUZZLE VALÈNCIA”. 
Una nit per al remember amb els DJ’s de la mítica sala: PAKO DESAKATO 
i VERY SPECIAL GUEST. 
 

�DE SETEMBRE, DIVENDRES 

MATINADA D’ALBAES 
NIT DE BARRET 
 
A les 6 del matí, des del carrer Escoles (les Comes), eixirà la Nit del 
Cant d’Albades amb els cantadors Jonatan Penalba i Mª Carmen 
Madramany. 
 
A les 10 del matí, a la plaça del País Valencià, gran esmorzar popular 
per a tot el poble amb ous, sardina, pimentó i ceba tabollada, organitzat 
i preparat per l’Associació de Mestresses de Casa Tyrius i patrocinat 
pels Festers Tot per l’Aire 2014. 
 



A les 6 de la vesprada, al Parc de la Nòria, Teatre de carrer: Aventura 
Espacial, per la companyia Drac Màgic. 
 
A partir de les 8 de la nit, a l’avinguda Comte del Serrallo, IV Aplec de 
Paelles Nocturnes organitzat pels Festers Tot per l’Aire 2014 i amb la 
col·laboració de Pollos Planes, Chover i Iberfresco, i el Super Pito. Els 
festers acotaran les parcel·les per a fer foc i posaran l’arena. Les taules 
i les cadires hauran de portar-les els participants. 
 
Inscripcions a l’Espai Jove entre els dies 26 al 29 d’agost i del 2 al 4 de 
setembre, en horari de 6 a 8 de la vesprada. El preu és de 25¤ per avio 
(per a 10 persones). 
 
Els avios es podran recollir eixe mateix dia, de 10 a 13h, en el SUPER 
PITO. 
 
Després de sopar començarà una gran Festa musical amb 
l’impressionant Tràiler DISCO TRUCK. Més informació en 
www.lalcudia.com. 
 
Ales 12 de la nit, a la Plaça Tirant lo Blanch, revetlla amb l’Orquestra 
Imagen. Ja pots anar buscant el barret més atrevit! 
 

	�DE SETEMBRE, DISSABTE 

NIT EIVISSENCA 
 
De 10 a 13 hores, al carrer Calvo Acacio, enfront de l’Espai Jove, exhibició de vehicles 
dels cossos de seguretat de l’estat. 
 
De 10 a 18, a les instal·lacions del Club de Billar de l’Alcúdia (dalt del Llar dels 
Jubilats), torneig de billar a tres bandes en el que participaran el Club Billar d’Oliva, el 
Club Billar d’Alzira i el Club de Billar de l’Alcúdia. 
 
A les 12 del migdia, a l’Església Parroquial, Missa i Ofrena de Flors i 
Fruits de la terra als sants Isidre, Abdó i Senent, patrons dels llauradors. 
Patrocinada per la Caixa Rural de l’Alcúdia i la CANSO. 
 
A la 1 de la vesprada, des del carrer Escoles, cercavila pels carrers del 
poble a càrrec de la Colla La Rosca i dels alumnes de Tabal i Dolçaina. 
 
A les 2 de la vesprada, a la plaça del País Valencià, Mascletà en honor 
dels Sants Isdre, Abdó i Senent. Abans de la disparà, podrem gaudir 
d’una picadeta de cacau i tramussos remullats amb mistela. Tot 
patrocinat per la CANSO i la Caixa Rural de l’Alcúdia. 
 
També a les 2 de la vesprada, al voltant de la Casa de la Cultura, gran 
Aplec de cassoles d’arròs al forn, organitzat per l’Associació de 
Dones de l’Alcúdia. 
 



Inscripcions els dies 3 i 4 de setembre, de 6 a 8 de la vesprada, en 
l’Espai Jove. La inscripció serà de 5 ¤ per cassola. 
El repartiment de la beguda i la picadeta per a les cassoles d’arròs al 
forn tindrà lloc en el moment de la inscripció. 
 
A les 7 de la vesprada, Marxa i Cursa Solidària contra el Càncer amb 
eixida des de l'Avinguda Antoni Almela. 
Organitzen: Junta Local de l’AECC i el Club d’Atletisme l’Alcúdia. 
Inscripcions: del 25 al 29 d’agost i de l’1 al 4 de setembre, de 6 a 8, a 
l’Espai Jove. El preu serà de 5¤, que es destinaran íntegrament a la 
Lluita contra el Càncer. Obsequi d'una samarreta als primers 500 
participants. 
 
En finalitzar la Cursa Solidària contra el Càncer als voltants de la Meta, 
1a Marató Oberta de Reanimació Cardiopulmonar Bàsica (RCPB) 
de l’Alcúdia. Organitzada per Creu Roja de l’Alcúdia i dirigida a 
persones no iniciades en les tècniques de reanimació i que tinguen 
interés en aprendre les habilitats en aquesta maniobra prioritària en 
l’assistència d’una parada cardiorespiratòria. 
 
A les 9:30 de la nit, les xarangues iniciaran un passacarrer pels carrers 
del poble fins a la Plaça Tirant Lo Blanch, on a les 22:00 h començarà 
el Primer Concurs de Xarangues Festes de l’Alcúdia. 
 
Després del concurs, tindrà lloc el lliurament de premis de la "Ruta 
de la Tapa" i del "Concurs de Xarangues". 
 
A partir de la mitjanit, a la Plaça Tirant lo Blanch, ens traslladarem a 
la "illa blanca" amb l'Orquestra Platino. Prepareu els vostres modelets 
eivissencs i a lluir palmito! 
 
I a l'Àgora Jove, festa "Ibiza Máxima" amb els millors temes de 
Máxima FM de la mà dels DJ's Manué, Paco Flity i DSK. 
 


DE SETEMBRE, DIUMENGE 

DIA DE L’ENTRÀ DE LA MARE DE DÉU, 
LA VESPRA DE LA FESTA MAJOR 
 
A les 10 del matí, al costat de l’Escola Infantil Municipal, concentració i exhibició de 
cavalls. 
 
A les 6 de la vesprada, des de l'Hort de Manus, inici de la tradicional 
Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto, amb la participació dels cabuts 
i gegants, tabaleters i dolçainers, comparses de Pastorets, Els Negrets, 
Arquets, Carxofa, Grups de Dansa, Els Tornejants i Dansadors, a més 
dels personatges del Pregoner: Nacho Orquín Garcia, Pelegrí: Joaquín 
Puig Penalba i Maria: Paula Cerdà Cruzà. Els porta-penons de l'entrada 
de la Mare de Déu d'aquest any seran : Josep Miquel Martínez, Joan 
Martínez Miquel, Alba Olivié Pla i Alba Escoms Merino. 



 
Quan arribe la Mare de Déu a la plaça del País Valencià tindrà lloc 
l’Acte de Donació de la Imatge de la Verge al poble, amb els tradicionals 
parlaments escrits el 1955 per Innocenci Signes. A continuació, 
la Mare de Déu serà traslladada a l’Església per l’alcalde de l’Alcúdia i 
el rector de la parròquia. 
 
A partir de la mitjanit, a la plaça Tirant lo Blanch, ens espera la Festa 
de disfresses amenitzada per l’orquestra "La pato", l’última d’aquestes 
Festes Majors. A les 2 de la matinada es farà el lliurament de premis 
a les millors disfresses d’enguany. 
 
Totes les colles disfressades que vulguen optar a premi hauran de 
passar per la plaça Tirant lo Blanc entre la 1 i les 2 de la matinada. 
I a l’Àgora Jove, a partir de la 1 de la nit, 100% Patxanga , 100% Èxits. 
Amb els Dj's : Manué, Paco Flity i DSK, l’última nit de festes a l’Àgora. 
 

��DE SETEMBRE, DILLUNS 

DIA DE LA FESTA MAJOR DE L’ALCÚDIA 
 
A les 9 del matí, volteig general de campanes i despertà de carcasses 
que anunciaran l’inici del dia de la festa major del nostre poble. 
 
A la 1 del migdia, picadeta de cacaus i tramussos a la plaça del País 
Valencià, organitzada per la Colla festera "Tot x l'Aire" i patrocinada 
per L’Alcúdia Qualitat. 
 
A les 2 del migdia, els festers Tot per l'Aire, el regidor de Festes Josep 
Arocas, l’alcalde de l’Alcúdia Robert Martínez, i Vera Boix prendran 
foc a la Traca Quilomètrica, patrocinada per la Diputació de València, 
que començarà a la plaça del País Valencià, seguirà per l’itinerari 
de costum, i acabarà al col·legi Batallar on s’encendrà una monumental 
i tronadora mascletà. 
 
A les 8 de la vesprada, processó de la venerada imatge de la Mare de 
Déu de l'Oreto. 
 
En acabar, cap a les 10 de la nit, per acomiadar les festes de 2014, es 
dispararà el Castell de Focs Artificials, a càrrec de la Pirotècnia 
Crespo. 
 

���DE SETEMBRE, DIVENDRES 
A les 9:30 de la nit, a l’Antic Convent dels Franciscans IV Festa Estellés, 



amb sopar de cabasset i recital de poemes i cançons amb lletra de 
Vicent Andrés Estellés. Organitza: Bloc de Progrés Jaume I de l’Alcúdia. 
 

���DE SETEMBRE, DIUMENGE 
A les 9 del matí, al Parc de la Generalitat, començarà la IX Matinal 
Motera de l’Alcúdia, organitzada per La Penya Custom La Ley Seca. 
Durant tot el matí hi haurà música, cervesa fresca i bon ambient 
moter. Esmorzar popular, volta pels carrers del poble i regals de 
tot tipus per a les motos i els moteros i sorteig d’un cap de setmana 
per a dues persones. 
Hi haurà els següents trofeus: Bramamoto - Moto més espectacular - 
Motero més autèntic i Motera més sexi. 
Recorda: cal respectar les més bàsiques normes de seguretat vial, com 
portar el casc posat i no fer cavallets. 
 

��DE SETEMBRE, DIUMENGE 

DIA DE L’ESTALVI COOPERATIU DE LA 
CAIXA RURAL DE L’ALCÚDIA 
 
A les 11:30 del matí, Missa solemne al Temple parroquial Sant Andreu 
Apòstol. 
 
A la 1 del migdia, al Saló Artístic, sorteig de 27.000 euros en premis, 
amb 20 de 300 euros, 60 de 250 euros i 40 de 150 euros. A més a més 
se sortejaran 50 cuixots entre els assistents al sorteig. 
 
En finalitzar el sorteig, davant les oficines de la Caixa Rural a l’Avinguda 
Verge de l’Oreto, gran Mascletà. 
 

DEL DIJOUS ���AL DISSABTE �
�DE 
SETEMBRE 
VII CONGRÉS D’EDUCACIÓ 
 
La Casa de la Cultura acull la setena edició del Congrés d’Educació 
Josep Lluís Bausset, enguany sota el títol L’Educació en un món 
Líquid 


