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D’AGOST, DIJOUS31
Des d’avui i fins al 6 de setembre, Exposició de Maquetes de
l’Entrà, a càrrec de Trini Azorín, en horari de 6 a 8 de la vesprada.
A les 8 de la vesprada, a la sala d’exposicions de la Casa de la
Cultura, inauguració de l’exposició Magremeua! de Paco Castelló.
L’exposició estarà oberta fins el 13 d’octubre i es podrà visitar els
dies laborables de 4 a 9 de la vesprada.
A les 11 de la nit, davant la Sènia de Sant Antoni, primera actuació
de la 18a Mostra Internacional de Dansa , amb l’actuació dels
ballarins i ballarines de la Conjunta Artístico“Telón Abierto”, de
Ciego de Ávila (Cuba), i els Dansaires del Tramusser d’Almussafes.
Organitza el Grup de Dansa de l’Alcúdia.

DE SETEMBRE, DIVENDRES
DIA DEL RETRÒ1

El dia d’avui iniciem la festa, acompanya’ns i gaudeix.
A les 10 del matí, comença el Torneig de Futbol de Festes organitzat
per la UE L’Alcúdia i que es perllongarà fins l’acabament de la
nostra setmana gran.
També a partir de les 10 del matí fins a la una de la vesprada i des
de les 4 de la vesprada fins a les 7, VIII Campionat Infantil
d’Scalextric (menors de 18), al c/ Hernán Cortés núm. 24, a càrrec
del Club d’Slot “Moratros”. Inscripcions allí mateixa, de 10:00
a 11:00 h, pel preu de 3 euros. Hi haurà trofeus per als guanyadors.
A les 6 de la vesprada, a la Casa de la Cultura, PRESENTACIÓ
INFANTIL dels Festerets 2017 “A Foc Seguit”.
En acabant, anirem en cercavila fins a la plaça de l’Ajuntament,
on tindrà lloc el Retrò amb el qual donarem la benvinguda a les
Festes Majors. No se n’aneu només acabe! Hi haurà picaeta popular
i cerveseta fresca per a tots els que ens acompanyen patrocinada
pel Bar de la Piscina Municipal.
A les 11 de la nit, davant la Sènia de Sant Antoni, a la fresqueta,
segona actuació de la 18a Mostra Internacional de Dansa, amb
l’actuació dels ballarins i ballarines de l’ Agrupació de Danses
Folklòriques “Varenka”, de la ciutat de Saratov (Rússia), i el nostre
Grup de Dansa. Organitza el Grup de Dansa de l’Alcúdia.

D’AGOST, DIMECRES30
A les 8 de la vesprada, a l’Hort de Manus, Presentació de la Portada
del llibre de festes, aquest any obra de Joan Roig i Casanoves.
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EL MEU PREGÓ

El senyor alcalde m’invita
a compondre un breu verset

per al programa de festes
¡Debades sóc pregoner!

I com m’he de negar
si alcudià per dins em sent

i a la Verge de l’Oreto
la porte en el pensament?
Si contemplant la carxofa
o el ball antic de negrets
a Joan, ja li cau la baba,
que em netegen els néts.

Si escoltant la nostra Banda
evolucionant pels carrers
les notes, em furten anys

i no em note tan vell
Si el grup de danses del poble

m’enlluerna el seu ballet
mentre llaüts i guitarres
m’ataranten el cos meu.
Si escoltant la dolçaina

i el seu company tabalet
de bell nou sóc dansador

sobre passar tant de temps.
Per això senyor alcalde,
amb gust el Ban jo faré

encara que per dins plore
d’amor i pur sentiment .

Divertiu-vos gent menuda
que ho passen bé tots els vells,

que tots ballen a la música
de l’amor, la pau i el bé.

Que les persones s’estimen
en festes encara més

i per mi tenen permís
i volen donar-se un bes.

Corregueu davant la traca
contempleu també el  castell

i quan passe la Patrona
per la porta del carrer,

amb fervor pel vostre poble
com a bons cristians pregueu.

Així desitja i pregona
el vostre amic pregoner

JOAN MARTÍN I GALLUR
L’Alcúdia, 1996.

JOAN MARTÍN I GALLUR
Nascut el 1927 a Tavernes Blanques,

on el seu pare treballava com a
comptable en una fàbrica de carn.

Va estudiar a València els 5 cursos
de batxillerat i començà a treballar com
a grum el l943 en el Banc de València
de l’Alcúdia, on es va j ubilar com a
apoderat en complir 61 anys.

Poeta, guanyador de Jocs Florals
i autor de diverses narracions curtes:
El catxirulo, La Fira de Guadassuar i
d’uns col·loquis  escenificats per tres
personatges còmics que foren
llargament celebrats pels infants dels
anys cinquanta.

També és autor de dos llibres, un llibre aporta els guions creats per ell i
pel tres pallassos i un altre titulat Versos de poble i dedicatòries, de tema variat.

Als 90 anys, segueix escrivint i pot ser que li done oxigen per a mantenir-
se jovial i gaudir de la llarga família que Déu i la providència li ha atorgat.

XIMO MARTÍNEZ I ORTIZ
Vaig nàixer a l ’Alcúdia l’any

1960 en una casa menudeta de la plaça
de la Malva. Nét del tio Rodrigo, el
Sabater, i fill de Joaquín, el Florian i de
Desideria.

Gran part de la meua joventut va
transcórrer fora de l’Alcúdia, estudiant
en les Universitats Laborals de Xest i
de Gijón.

Vaig estudiar Magisteri a la Uni-
versitat de València i em vaig diplomar
en diverses especialitats: Ciències Hu-
manes, Valencià, Llengua Espanyola i
Idioma Modern Anglés.

L’any 1995 amb l’afany de retrobar
la meua llengua i les meues arrels em

vaig Llicenciar en Filologia Hispànica: especialitat Filologia Valenciana en la
Facultat de Filologia Universitat de València.

Actualment, treballe com a professor de l’Escola d’Adults de l’Alcúdia,
Centre Enric Valor, i a més a més tutoritze cursos de Valencià en línia en la
Diputació de València i en la Universitat Politècnica. Sóc membre del tribunal
de la JQCV en la seu d’Alzira.

Traductor i corrector de llibres i revistes a més d’un enamorat de tot el
que es relacione amb la nostra llengua, història i cultura.

Impulsor i mantenidor, juntament amb l’amic Vicent Boix, del projecte
Biodiversitat als col·legis de l’Alcúdia, entre altres coses.

I, escriptor de llibres de temàtica diversa:
1. Diccionari Meteorològic
2. El paratge natural de la Ribera del Magre (amb Vicent Boix)
3. 25 anys: vivències del COTIF
4. 30 anys: vivències del COTIF
5. Josep Marqués evangelitzador de les amèriques  (1748-1781) (amb J.

Vicente Navarro)
6. Fernando Puig Sanchis pilot de combat al servei de la II República

Espanyola. (amb J. Vicente Navarro)
7. La Confraria de la Santíssima Verge de la Soledat de l’Alcúdia: Passat

i Present ( coautor)
8. Dos volums del llibre de les estrelles
I del que més orgullós em sent, és ser pare d’una filla encantadora, Gina

i d’una muller, irreemplaçable, Gemma.
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DE SETEMBRE, DISSABTE
DIA DE LA PRESENTACIÓ I NIT REMEMBER2

Avui comença la RUTA DE LA TAPA , que estarà del 2 al 9 de
setembre. L’horari mínim dels locals per tal d’acudir a tastar la
tapa serà: Matins de 12:00 a 14:00 i Vesprades de 18:30 a 20:30.

A partir de les 8 del matí, fins les 2 de la vesprada i des de les 3:30
de la vesprada fins les 8:30, VIII Campionat Adult d’Scalextric,
al c/ Hernán Cortés núm. 24, a càrrec del Club d’Slot “Moratros”.
Inscripcions allí mateixa de 8:00 a 9:00 h, pel preu de 10 euros.
Hi haurà paella per als participants i trofeus per als guanyadors.

A les 9 del matí i fins les 2 de la vesprada, al Poliesportiu Municipal,
Torneig d’Esquaix de Festes organitzat pel Club d’Esquaix de
l’Alcúdia.

A les 11 del matí, al Parc del Patinatge, i per a refrescar-nos de la
calor de l’estiu, Gran Xopà, a càrrec de la Falla Tirant lo Blanc i
els Juniors MD 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 enguany.
Es tracta de la parella formada per Ángel Lacuesta Cuartero i
María Artero Flores. Participaran en la comitiva la regidora de
festes, Oreto Trescolí i l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom,
acompanyats pels Festers 2017 “A Foc Seguit”.

A les 2 de la vesprada, Dinar de Germanor de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de l’Alcúdia a la Sala Rex.

A les 6:30, Duatló Infantil al carrer Verge de l’Oreto, organitzat
pel Club l’Alcúdia Triatló.

A les 7 de la vesprada, passacarrer des de l’Ajuntament, on, acom-
panyats per la música festera de la nostra Filharmònica Alcudiana,
els Festers 2017 “A Foc Seguit” iniciarem el camí cap a la Casa de
la Cultura. Una vegada allí, tindrà lloc la PRESENTACIÓ DELS
FESTERS. Seran mantenidors els nostres benvolguts En Ximo
Martínez i Ortiz i En Joan Martín i Gallur.

També a les 7 de la vesprada, als Frontons Municipals, es donarà
inici al Trofeu Josep Lluís Bausset de pilota valenciana.

A les 12 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc, tots apunt per a sopar
i gaudir de la NIT REMEMBER. En homenatge a totes les discos
de l’Alcúdia, recordarem temes dels anys 80. Hi haurà un premi
per a la indumentària més retro.

En acabar, primera gran MACRODISCOMÒBIL!
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DE SETEMBRE, DIUMENGE
NIT DEL MANTÓ DE MANILA I LES P AELLES3

Primera Despertà de les Festes 2017, on els Festers “A Foc Seguit”,
recorrerem els carrers del poble anunciant, amb trons, que les
festes són arribades.

A partir de les 9:30 del matí, Campionat de Truc a la Llar Social,
organitzat pels Festers 2017 “A Foc Seguit”. Els premis, patrocinats
per la Caixa Rural, seran de 300 euros per a la parella guanyadora,
200 euros per a la finalista i 100 euros per a les dos semifinalistes.
Inscripcions allí mateixa de 8:30 a 9:30. Qui seran els millors
trucadors??

Carrera Solidària contra el Càncer.

A partir de les 5:30 de la vesprada, a l’avinguda Antoni Almela,
animació infantil a càrrec de “ Cel i Animació” . A les 6 de la
vesprada començarà la Cursa infantil per als xiquets.

A les 6:30 de la vesprada, començarà la Marxa, de 4km. I, en
acabant, a les 7:15, com a novetat, tindrà lloc la Patinada. Finalitzarà
l’acte, a les 7:30, amb la Cursa d’adults, de 7km.
Organitza la Junta Local de l’Associació contra el Càncer i patro-
cina l’Ajuntament de l’Alcúdia i la Caixa Rural de l’Alcúdia.
Inscripcions a l’Espai Jove, pel preu de 5 euros (7 amb samarreta),
del 21 al 25 d’agost i del 28 al 31 d’agost en horari de 19:00 a
20:00. Podran apuntar-se mascotes.

A partir de les 8 de la nit, a la Recta, Aplec de Paelles i Torrades
Nocturnes, organitzat per Festers 2017 “A Foc Seguit”. Les taules
i les cadires, i també els avios, hauran de portar-los els participants.
Després de sopar, gaudirem d’una MACRODISCOMÒBIL per
tal no perdre el ritme fins la matinada. Inscripcions gratuïtes a
l’Espai Jove del 28 al 30 d’agost, de 18:00 a 20:30 i 31 d’agost de
10:00 a 13:00.

A les 10 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc, se celebrarà la NIT
DEL MANTÓ DE MANILA . Volem que la plaça estiga plena
mantons, així que vingueu preparats de casa! Amenitzarà la vetllada
l’Orquestra València, d’Excelsior Producciones.
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DE SETEMBRE, DILLUNS
NIT DEL RAL·LI4

Iniciem el dia amb la segona Despertà, on els Festers 2017 “A Foc
Seguit” tornarem a eixir al carrer per tal d’anunciar que les festes
continuen i traure a més d’un del llit!

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 tabo-
llada, organitzat i preparat per l’Associació de Mestresses de Casa
Tyrius. A més, també s’iniciarà un passacarrer pels voltants de la
plaça a càrrec de la Colla la Rosca.

A les 6:30 de la vesprada, al Parc del Patinatge tindrà lloc el Taller
del Fanalet. Tots els qui s’acosten podran construir el seu fanalet
amb la corfa dels melons d’Alger. Organitzen: Dimonis Enroscats
i Colla la Rosca, amb la col·laboració de la CANSO.

A les 6 de la vesprada s’iniciarà una de les curses més divertides,
alegres i colorades, la HOLLI RUN. Tots els qui participen acabaran
amb una bona dosi de multicolor per damunt. Inscripcions pel
simbòlic preu d’1 euro a l’Espai Jove del 28 al 30 d’agost, de
18:00 a 20:00 i 31 d’agost de 10:00 a 13:00.

A les 10:30 de la nit, des de la plaça del País Valencià a la plaça
Tirant lo Blanc tindrà lloc la tradicional Cercavila del Fanalet.
Acompanyats pels alumnes de Tabal i Dolçaina i la Colla la Rosca,
desfilaran tots els fanalets fets amb la corfa de meló durant la
vesprada. En arribar a la plaça, es regalaran polos per a tots els
xiquets participants.

A les 11:30 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc , començarà la
Primera Prova del VII Ral·li Humorístic, organitzat pels Festers
2017 “A Foc Seguit”. En acabant, Discomòbil.
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DE SETEMBRE, DIMARTS
DIA DE LES CASSOLES D’ARRÒS AL FORN
NIT DEL BARRET5

No en volem cap, que no porte barret, no en volem cap,
amb el cap destapat.
A les 8 del matí, al  Parc de la Diputació , es donarà inici al VII
RAL·LI HUMORÍSTIC a càrrec dels Festers 2017 “A Foc Seguit”.
Els participants hauran de superar distintes proves que estaran
repartides en diversos punts del poble per poder arribar a la gran
prova final de la Piscina d’Estiu Municipal. Inscripcions a l’Espai
Jove del 28 al 30 d’agost, de 18:00 a 20:30.

També, a partir de les 10 del matí fins el migdia, recollida solidària
d’aliments, a la porta dels supermercats Mercadona, Consum i
Vidal, organitzada pel Banc d’Aliments de l’Alcúdia.

A les 2 de la vesprada, gran Aplec de cassoles d’arròs al forn ,
organitzat per l’Associació de Dones de l’Alcúdia a la plaça de la
Faroleta. Inscripcions a l’Espai Jove del 28 al 30 d’agost, de 18:00
a 20:30 i 31 d’agost de 10:00 a 13:00. El preu d’inscripció per a
les cassoles és de 5 euros i el repartiment per a la beguda i la picaeta
per a les cassoles tindrà lloc en el moment de la inscripció. El jurat
del concurs serà l’Associació l’Alcúdia Gastronòmica i els premis
seran de 150 euros, 100 euros i 50 euros a les tres millors cassoles.

A les 5 de la vesprada, a la Sala Rex de l’Alcúdia , Final del III
Concurs de Cuina Junior Chef l’Alcúdia 2017 , organitzat per
l’Alcúdia Gastronòmica i l’AMPA dels col·legis Batallar, Les
Comes, Heretats, Sant Andreu, l’IES els Évols i Casa de la Música.
L’acte estarà presentat pel showman Eugeni Alemany.

A les 6:30 de la vesprada, els Festers 2017 “A Foc Seguit”, Jurats
de la Ruta de la Tapa 2017, recorreran la meitat dels establiments
participants per a emetre el seu veredicte, acompanyats de la
Xaranga A Caramull.

A les 7 de la vesprada, al Parc del Patinatge , tindrà lloc el ja
tradicional encontre de Futbet Llegenda que es disputarà entre
els equips Colze Dolç i Bar Volante, amb mítics jugadors d’entre
55 i 60 anys.

També a les 7 de la vesprada, als Frontons Municipals, segona
jornada del Trofeu Josep Lluís Bausset de pilota valenciana.

I, a les 12, a la plaça Tirant lo Blanc gaudirem de “The Show. El
Musical”, d’Excelsior Producciones. Un musical creat per Jesús
Manzano (humorista de la Paramount Comedy), que narra el
viatge de dues persones, totalment oposades, que per error es veuen
obligades a gaudir-lo junts. Serà un viatge que ens portarà a visitar
els països més espectaculars en quant a cultura, dansa i costums
del món. No oblideu el vostre barret!!

En acabar el Musical, MACRODISCOMÒBIL fins la matinada.
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DE SETEMBRE, DIMECRES
FESTIVITAT DELS SANTS DE LA PEDRA
NIT D’ALBAES6

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.
Els Festers 2017 “A Foc Seguit” participarem amb indumentària
tradicional valenciana, acompanyats per la música festera de la
Filharmònica Alcudiana.

També a les 12, cercavila de la Colla la Rosca pels carrers del poble.

A les 2 de la vesprada, a la plaça del País Valencià, Mascletà en
honor del Sants Isidre, Abdó i Senent . En acabant, picaeta de
cacaus i tramussos patrocinada per la CANSO i la Caixa Rural de
l’Alcúdia, amb col·laboració de les Mestresses de casa Tyrius i les
Dones Progressistes de l’Alcúdia.

A les 6 de la vesprada, al Saló Artístic de l’Alcúdia, el Centre
d’Activitats per a persones majors Russafa ens representarà dos
magnífics sainets: “La Clavellinera del Barri”, de Paco Barchino,
i “Pilar i Micalet”, de Rodolf Sirera. Ambdós amb l’alcudià Enrique
Ferragut com un dels protagonistes.

A les 6 de la vesprada, els Festers 2017 “A Foc Seguit” realitzarem
Jocs Tradicionals per als més menuts i menudes de la casa.  En
podreu trobar a la plaça de la Faroleta.

A les 6:30 de la vesprada, els Festers 2017 “A Foc Seguit”, Jurats de
la Ruta de la Tapa 2017, recorreran l’altra meitat dels establiments
participants per a emetre el seu veredicte, acompanyats de la
Xaranga A Caramull.

A les 7 de la vesprada, als Frontons Municipals, es donarà inici al
Trofeu Josep Lluís Bausset de pilota valenciana.

Arribada la nit, i per tal d’animar l’ambient de la plaça, avui us
proposem un repte: la NIT DE LES EMOTICONES . Amb
l'emoticona que li ha tocat a cadascun dels cadafals en el sorteig
que es va realitzar, la tasca ara és decorar el vostre amb la idea que
aquesta transmet. Deixem aflorar la vostra creativitat. Les votacions
per saber el guanyador es realitzaran allí a la plaça la mateixa nit.
El premi per al cadafal guanyador serà 100 euros.

La nit començarà amb  el Cant d’Albaes, que iniciarem a les 11,
des de la plaça del País Valencià, amb una cercavila per tot el poble
a ritme de tabal i dolçaina, acompanyats del cantaor Jonatan
Penalba i la cantaora Ángeles Martínez.

A partir de la 1 de la matinada, Montecarlo Representaciones ens
porta l’espectacle Carnavàlia a la plaça Tirant lo Blanc, un espec-
tacle per a ballar, gaudir i sentir la festa per tot el cos!
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DE SETEMBRE, DIJOUS
DIA DE L’ENTRÀ DE LA MARE DE DÉU
LA VESPRA7

Comencem el dia amb la tercera  Despertà, a càrrec dels Festers
2017 “A Foc Seguit”, que recorrerem els carrers del poble, avisant
de l’arribada de la vespra de la Festa Major.

A les 10 del matí, Campionat de Petanca a les pistes del Llar dels
Jubilats, amb lliurament de premis, a càrrec dels Festers 2017 “A
Foc Seguit”.

A les 11 del matí, Teatre Infantil “Rodamons Teatre”, al Parc de
la Generalitat, a càrrec de VTM Espectacles.

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, comparses de Pastorets, Els Negrets, tabaleters i
dolçainers, Carxofa, Els Tornejants i Dansadors, Arquets, Grups
de Dansa, a més dels personatges del Pregoner: Francesc Fuertes
Montolio, Pelegrí de Montagut: Luis Miguel Moreno Calleja, i
Maria: Esther Fuertes Montolio. Els porta-penons de l’entrada
d’enguany seran: Clàudia Navarro, Alejandro Machi, Iván Mar-
tínez i Anais Ruano , alumnes del col·legi Les Comes. Tancant
l’Entrà, sonaran els pasdobles amb la música de la Filharmònica
Alcudiana.

Quan arribe la Mare de Déu a la plaça del País Valencià tindrà lloc
l’Acte de Donació de la Imatge de la Mare de Déu 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, acompanyats per tots els
balls. L’acte acabarà amb l’Ofrena de Flors dels Festers i Festeres,
i el Cant dels Gojos.

A les 12 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc , revetlla de la NIT
DEL CAQUI I LA TERRETA, patrocinada per la Caixa Rural i
la CANSO, amb l’Orquestra “La Pato”. Hi haurà tres premis per
als cadafals més adornats i que millor promocionen el caqui de
l’Alcúdia. Prepareu els vostres caquis, demostreu quina és la capital
del caqui!!

I si encara vols més festa a partir de les 4 del matí balla al ritme de
la Macrodiscomòbil!
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DE SETEMBRE, DIVENDRES
DIA DE LA MARE DE DÉU DE L’ORETO8

Per a començar el dia, a les 10:30 del matí, els Festers 2017 “A Foc
Seguit” recuperem la tradicional cercavila pels carrers de volta,
acompanyats de la nostra Filharmònica Alcudiana, que finalitzarà
a la plaça de l’Església.

A les 11 del matí, Trasllat de la Imatge de la Mare de Déu de
l’Oreto des de la seua capella a l’altar major del temple de Sant
Andreu, amb la participació dels Dansadors, la Colla la Rosca i la
Filharmònica Alcudiana.

A la 1 del migdia, Pernocà i Picaeta a la plaça del País Valencià,
a càrrec de l’Associació Gent Major.

A les 2 del migdia, la regidora de Festes, Oreto Trescolí, l’alcalde
de l’Alcúdia, Andreu Salom i els pregoners d’enguany, Ximo
Martínez i Ortiz i Joan Martín i Gallur prendran foc a la tradicional
Traca Quilomètrica, 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 càrrec de la
Pirotècnia Hermanos Caballer S.L.

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, es dispararà el ja tradicional Castell
de Focs Artificials, a càrrec de la Pirotècnia Hermanos Caballer
S.L., que, per primera vegada, no tancarà les Festes Majors.

Arribada la nit, avui és el torn de la NIT EIVISSENCA. Prepareu
la roba blanca i les ganes de ballar per a gaudir amb l’ Orquestra
Montecarlo.

Per acabar la nit, després de la orquestra hi haurà Macrodiscomòbil.



I per acabar, i acomiadar les festes, una disfressa et deus posar.

A partir de les 9 del matí i fins a les 2 de la vesprada, al Pavelló
Municipal de l’Alcúdia, Campionat de Bàsquet “Memorial Paco
Gimeno”.

Des de les 10 del matí, al Parc del Patinatge, hi haurà inflables
per a que els més menuts passen el darrer dia de festes d’allò més
bé, botant i refrescant-se a les atraccions aquàtiques.

I, desprès de fer una llarga becadeta, el final de les nostres Festes
2017 començarà a les 8 de la vesprada, des del Parc de la Diputació,
amb la divertida i sorollosa Cercavila del Pito i de Disfresses ,
organitzada pels Festers 2017 “ A Foc Seguit” i la Falla Tirant lo
Blanc, amb la col·laboració dels Dimonis Enroscats i al ritme de
la música festera de la Xaranga A Caramull. Vos animem a tots
a eixir, amb tractor o no, disfressats ja per a la nit! La valoració
per als premis a les millors disfresses es farà durant la Cercavila!

Per acomiadar les Festes Majors 2017, se celebrarà l’emblemàtica
NIT DE DISFRESSES, amb l’Orquestra Eufòria donant el màxim
per acabar les festes deixant el nivell ben alt. Al descans de l’orquestra
es lliuraran els premis a les millors disfresses de la Cercavila del
Pito. Seran 300 euros al primer premi, 200 euros al segon i 100
euros al tercer.

I, si algú es queda amb més ganes de ball, després de la orquestra
hi haurà MACRODISCOMÒBIL.

DE SETEMBRE, DISSABTE
NIT DE LES DISFRESSES9
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Dimecres dia 6
A les 12 del migdia, Missa a Sant Isidre Llaurador, Sant Abdó i
Sant Senent, en acció de gràcies pels llauradors del poble. Coope-
rativa Agrícola i Caixa Rural.

Dijous dia 7
DIA DE L´ENTRÀ

Missa a les 9 del matí, en sufragi de la família Montagut, senyors
de l’Alcúdia.

Per la vesprada, «Entrada de la Mare de Déu». En arribar a l’Església,
ofrena de flors.

Divendres dia 8
SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE L’ORETO

A les 9:30 del matí, Missa en la Capella de la Mare de Déu.

A les 11, TRASLLAT de la imatge de la Verge.

A les 11.30, MISSA MAJOR.

A les 7 de la vesprada, Missa.

A les 8 de la vesprada, PROCESSÓ de la venerada imatge de la
Verge.

Del dia 9 al 17 de setembre
SOLEMNE NOVENARI A LA MARE DE DÉU DE L’ORETO

A les 7.15 de la vesprada, Rosari, Novena i, a les 8, Missa.

Diumenge dia 17
L’ÚLTIM DIA DEL NOVENARI

A les 11:30 del matí, Missa d’acció de gràcies, a intenció de la Caixa
Rural i Cooperativa.

A la vesprada, després de la Missa, Trasllat de la Verge a la seua
Capella.

FESTES A LA MARE DE DÉU DE L’ORETO
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