




A les 9 del matí primera despertà a càrrec de la comissió.

A les 11 del matí tin-
drem el parc d’educació
vial amb els seus quads
i la col·laboració de la
Policia Local.

A la 1’30 del migdia
sangria a go-go, amb
cacau i tramussos.

A les 6 de la vesprada tindrem el plaer d'escoltar al magnífic
conta contes "EL GRAN JORDIET".

A les 7 de la vesprada Campionat de TRUC, a partir dels 14
anys. Les bases estan dipositades a la comissió i haurà que
inscriure’s una hora abans de començar.

A les 10 de la nit, sopar al carrer, cadascú es traurà la seua
taula i cadira, ¡hi ha que ser puntuals!.

A les 11,30 de la nit, espectacular, desesperant, exòtic i
frenètic MACRO-BINGO SANTA ROSA 2016, fins la matina-
da. Al descans del mateix orxata i fartons per gentilesa del
FORN LA CINTA.

Dissabte 27 d’agost



A les 9 del matí segona despertà a càrrec de la comissió.

A les 11 del matí tindrem el parc d’educació vial amb els
seus quads i la col·laboració de la Policia Local.

A la 1.30 del migdia
cervessa, amb cacau i
tramussos per a tots els
que vulgueu acostar-se.

A les 6.30 de la vesprada
jocs per als xiquets. En
acabar polos per a tots.

A les 7 de la vesprada emocionant campionat de PARXIS,
(a partir dels 14 anys), les bases estan dipositades a la
comissió i haurà que inscriure’s una hora abans de co-
mençar.

A les 9 de la nit començament del Concurs de Paelles
nocturn al carrer. Aquesta nit no hi haurà sopar com de
costum, seran les paelles. Com tots els dies baixeu-se la
taula i la cadira.

A les 11.30 Festa de les disfresses amb  discomòbil. Hi
haurà premi a la millor disfressa. Fins que aguanteu.

Diumenge 28 d’agost

NOTA: Com tots els anys el concurs de paelles el farem al carrer i cadascú

farà la paella com vullga i amb els ingredients que vullga. Hi haurà premi

a la millor paella.



A les 9 del matí, penúltima despertà per la barriada, a
càrrec de comissió.

A les 10 del matí, esmorzar popular de cuixot i formatge.

A les 11 del matí, BINGO per als xiquets i xiquetes.

A la 1.30 del migdia, sangria a go-go, amb cacau i tramussos.

A les 6 de la vesprada, continuació del BINGO per als
xiquets. En acabar, polos per a tots.

A les 7 de la vesprada,
emocionant campionat de
DOMINÓ, (a partir dels 14
anys). Les bases estan di-
positades a la comissió i
haurà que inscriure’s una
hora abans de començar.

A les 10 de la nit, sopar al carrer. Cadascú es traurà la seua
taula i cadira. Hi ha que ser puntuals!

A les 11.30 de la nit, farem Bingo per a totes les edats. A
l’altra punta del carrer CINE D'ESTIU, amb la projecció de
la pel·lícula que s'anunciarà el mateix dia.

Dilluns 29 d’agost



A les 9 del matí, última sonora despertà a càrrec de la
comissió.

A la 12 del migdia, GRAN XOPADA amb globus d'aigua i...

A la 1.30 del migdia,
traca al llarg de tot el
carrer, en honor a Santa
Rosa. A continuació
cervesa per a tots.

A les 8.30 de la vespra-
da, missa a Santa Rosa

a l’església, i, a continuació, Cercavila de la Santa amb
Dolçaina i Tabalet. En acabar la cercavila, es  dispararà un
ramell de focs d’artifici al carrer.

A les 10 de la nit, sopar de l’ASSOCIAT 2016.

A les 11.30 de  la nit, discomòbil amb festa de la escuma.
Abans de començar la discomòbil donarem els premis dels
diferents campionats i concursos que han estat al llarg dels
dies de festa. En acabar la escuma quedaran concloses les
festes del 2016.

Dimarts 30 d’agost
Festivitat de Santa Rosa de Lima





COL·LABORADORS
THAIMAR I i II

FORN-PASTISSERIA Ntra. Sra. de la Cinta
Tu tienda MAYORAL TRIANGLE

ESTÈTICA IMMA SANCHIS
VISIÓ L’ALCÚDIA

TALLER CAÑAVERAS Y MURILLO
EL VESTIDOR

SALVADOR GARCIA electrodomèstics
ARLEQUÍ  LLIBRERIA
PELUQUERÍA CLAUDI
APUNTS PAPERERIA
JUGUETES OLMHER

FRUTAS Y VERDURAS “EL MURCIANO”
METALCUDIA

ÒPTICA LA PLAÇA
FERRETERIA EL MERCAT

EXTREMS
PELUQUERÍA ANGELINA

ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA Nº1 L’ALCÚDIA
GAUDIR ESPORTS

X-VIP
MORAT MERCERIA

PITA-BABY
GIMEVAL PAPERERIA

JUCAIS S.L.
MPO Integrals de neteja

DRUNI Perfumeries
ÒPTICA MARGÓ

Reparació de calçat NEUS BORONAT PEDRAZAS
Botiga de roba MIRALL

DE CASA
CAFETERIA LA CINTA

BAR-RESTAURANT PISCINA MUNICIPAL
MAGISTRAL INFORMÁTICA

MEL I SALUT
SUPER-NOU CARNISSERIES (CARLET)
BAR LLAR DELS JUBILATS  Hnas. Jaen

BAR LLAR SOCIAL
BAR MOTA

CENTRE VETERINARI L’ALCÚDIA
CLÍNICA DENTAL BERNAT HERVÀS

ACCRA
JOSEP SANZ FOTÒGRAFS

LA HORMIGA MODA INFANTIL
FLORS I PLANTES MARPLAN

UN RINCÓN DE LUZ
CONEXIÓN FELINA

BAR ONOFRE (NOVA GERÈNCIA ANDRES BAREA)


