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DE SETEMBRE, DIMAR TS1
 A les 8 de la vesprada, a la sala d’exposicions de la Casa de la

Cultura, inauguració de l’exposició MEDITERRÀNIA, fotografies

de Manu Alarcón. L’exposició estarà oberta fins el 18 de setembre

i es podrà visitar els dies laborables de 4 a 9 de la vesprada.

A les 8 de la vesprada, passacarrer d’acompanyament al pregoner

des de la plaça de l’Ajuntament fins la Casa de la Cultura.

A les 8.30 de la vesprada Pregó de les Festes Majors 2015 a

càrrec de Artur Fontana Puig. A l’acte actuaran En Clau de Jazz

Quintet i els cantaors Christian i Jonathan Penalva. En acabar

el pregó els focs d’artifici donaran el tret d’eixida de les Festes

2015.

A les 11.30  de la nit, a la plaça Tirant lo Blanch , primera

actuació de les Festes a càrrec del grup valencià Urbàlia Rurana

que de segur ens farà gaudir de la millor música folk de la cultura

mediterrània.

DE SETEMBRE, DIMECRES2

Artur Fontana Puig, llicenciat en Dret, Lletrat
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana i professor associat de Dret Adminis-
tratiu a la Universitat de València des de 1994.
El seu discurs ens passejarà per una molt personal
visió de les festes majors de l'Alcúdia, des de la
distància que suposa haver viscut durant llargs
períodes de temps a València, però amb la proxi-
mitat de qui se sent profundament arrelat i vin-
culat al seu poble.
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DE SETEMBRE, DIJOUS3
A les 10 del matí, a la plaça del País V alencià, gran esmorzar

popular per a tot el poble amb ous, sar dina, pimentó i ceba

tabollada, organitzat i preparat per l’Associació de Mestresses

de Casa Tyrius.

A les 11 del matí els menuts podran refrescar-se al parc infantil

aquàtic que hi haurà instal·lat al Parc del Patinatge.

A les 6 de la vesprada, a la sala Rex de l’Alcúdia, Final del I

Concurs de Cuina Junior Chef l’Alcúdia 2015 , per a xiquets

de 10 a 15 anys, dirigit per Juan Carlos Galbis  (La Cuina

Mediterrània) en col·laboració amb Lluís Clemente (Grupo

Rex). A més també formaran par t del jurat el pastisser Ximo

Baeza i els cuiners Paco Rodríguez (Restaurant Miguel i Juani),

Pere Gómez (l’Oncle Pere) i Carlos Escoms (Cultura Café).

L’acte estarà presentat pel showman Eugeni Alemany. Organitza:

AMPA dels col·legis Batallar, Les Comes, Heretats, Sant Andreu,

IES els Évols i l’Ajuntament de l’Alcúdia. Inscripcions a
l’Ajuntament de l’Alcúdia fins al 31 d’agost a les 14.00 h. Caldrà
omplir el full d’autorització i presentar dues receptes amb els
ingredients que s’indiquen a les bases en la web de l’Ajuntament.

A les 6 de la vesprada, i per a que els menuts continuen la festa,

que vinguen a jugar al parc infantil que hi haurà instal·lat a la

plaça Tirant lo Blanch.
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A les 7 de la vesprada, al Parc del Patinatge, tindrà lloc l’encontre

de Futbet Llegenda que es disputarà entre Colze i Bar Volante,

amb jugadors d’entre 55 i 60 anys.

A les 11 de la nit, davant la Sènia de Sant Antoni, comença la

primera actuació de la 17a Mostra Internacional de Dansa.

Organitza: Grup de Dansa de l’Alcúdia.

A les 10 de la nit, a la plaça de T irant lo Blanch, començarà la

Primera Prova del Ral·li Humorístic. Tots els inscrits hauran

d’estar presents a la plaça si no volen perdre punts!

En acabar, converteix-te en un personatge “de cine” i transforma

el teu cadafal en un plató cinematogràfic per al Musical Clásicos

de Hollywood, un musical que de segur ens farà gaudir per les

seues magnífiques coreografies i una perfecta posada en escena.

Hi haurà un premi de 100 euros per al cadafal més glamourós.

A partir de la 1 de la nit continua la festa amb una Discomòbil

al Tirant lo Blanch.
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A les 10 del matí, al par c de la Nòria, comença el V Ral·li

Humorístic. 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, on

es donarà a conèixer el guanyador. Inscripcions a l’Espai Jove

del 24 d’agost al 2 de setembre, de 18h a 20.30h. Acte organitzat

per l’associació juvenil La Xerinola, i amenitzat per la Xaranga

de la Filharmònica Alcudiana.

A partir de les 10 del matí recollida solidària d’aliments, a la

porta dels supermercats Mercadona, Consum i Vidal. Organitza:

Banc d’Aliments de l’Alcúdia.

També, a les 10 del matí, Campionat de Petanca a les pistes del

Llar dels Jubilats amb lliurament de pr emis. Organitzat per

l’Associació de Veïns.

A les 11 hores a la Plaça del País Valencià, els xiquets i xiquetes

posaran a prova la seua destresa amb una gran varietat de jocs

tradicionals de la mà de L’Esclat Teatre.

A les 6 de la vesprada, recollida solidària d’aliments, a la porta

dels supermercats Mercadona, Consum i Vidal. Organitza: Banc

d’Aliments de l’Alcúdia.

DE SETEMBRE, DIVENDRES4
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A les 7 de la vesprada, al Parc del Patinatge, tindrà lloc el taller

de fanalets, organitzat per la Colla la Rosca i els Dimonis

Enroscats, amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Alcúdia i

Cañamás.

A partir de les 8 de la nit, a la Recta, V Aplec de Paelles Nocturnes

organitzat per l’Ajuntament de l’Alcúdia en col·laboració amb

Ultra Congelados La Ribera. Les taules i les cadir es hauran de

portar-les els participants. Hi hauran castells unflables per als

més menuts.

Inscripcions a l’Espai Jove del 24 d’agost al 2 de setembre, de

18h a 20’30h. Preu: 25 euros, per a 10 persones aproximadament.

Els avios es podran recollir el mateix 4 de setembr e a l’Espai

Jove, per la vesprada.

Després de sopar començarà una gran MACRODISCOMÒBIL

per a ballar al ritme de qualsevol música.

A les 10 de la nit, tradicional Cercavila del Fanalet des de la

Plaça del País Valencià fins a la Plaça de Tirant lo Blanch.

A les 11 de la nit, segona actuació de la 17a Mostra Internacional

de Dansa, a càrrec del Grup de Dansa de l’Alcúdia.

A les 12 de la nit a la Plaça Tirant lo Blanch, nit del barret. No

t’oblides de portar-lo perquè hi haurà un premi de 100 euros per

al barret més original. Revetla amenitzada per l’Orquestra La

Creme.

Verduras
Ultracongeladas

más  que

Frescas!!
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DE SETEMBRE, DISSABTE5
A les 9.30 del matí, a la plaça de la Farola, esmorzar popular de
coques de cansalà i sangria  amb la col·laboració de la Sala
Jucais. Organitza: Associació de Veïns de l’Alcúdia.

A les 10 del matí, al llar dels Jubilats, campionat de truc amb
premis per als guanyadors. Organitza l’Associació de Veïns.

A continuació, picaeta de cacaus, tramusos i mistela. Organitza
l’Associació de Veïns.

A les 10 del matí, cercavila de la Colla la Rosca pels carrers del
poble.

A les 11 hores, a la Plaça del País Valencià, continua l’animació
per als més menuts amb jocs tradicionals organitzats per Globus
Animació. En finalitzar els jocs hi haurà una merengà per part
dels Juniors MD i la Falla Tirant lo Blanch.

A les 12 del migdia, si ja us heu r ecuperat de la festa d’anit,
esmorzar popular amb cer vesa, cacau, olives i entr epà a 3
euros a la porta del pub Hawk. Organitza: Pub Hawk. Venda
anticipada de tiquets al Pub Hawk durant la setmana de festes.

També 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 home-
natjat d’enguany, al seu domicili. Es tracta de la parella formada
per Salvador López Espinoza i Teresa García Navarro. Partici-
paran en la comitiva la r egidora de Festes i Gent Gran Or eto
Trescolí i l’alcalde Andreu Salom.

A les 2 de la vesprada, Dinar de Germanor de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de l’Alcúdia a la Sala Rex amenitzat per
música de xaranga.
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A partir de les 5 de la vesprada, atraccions amb unflables, tobogán,

balanz bikes, per a xiquets, en el Parc del Patinatge.

A les 6.30 de la vesprada, Carrera Solidària contra el Càncer,

amb eixida i meta en l’Avinguda Antoni Almela, amb el següent

itinerari: Avgda. A. Almela, Blasco Ibáñez, Mer cat, Verge de

l’Oreto, Sant Francesc, Major, J. Bta. Osca, Calvo Acacio, Verge

dels Dolors, Rei en Jaume i Avgda. A. Almela.

I a les 7 de la vesprada Marxa Solidària Contra el Càncer.

Organitzen: Junta Local de l’AECC i el Club d’Atletisme l’Alcúdia.

Inscripcions: del 24 d’agost al 2 de setembr e de 18h a 20h, a

l’Espai Jove.

En finalitzar la Cursa Solidària contra el Càncer als voltants de

la Meta, 2a Marató Oberta de Reanimació Cardiopulmonar

Bàsica (RCPB) de l’Alcúdia. Organitzada per Creu Roja l’Alcúdia

i dirigida a persones no iniciades en tècniques de r eanimació

que tinguen interès en aprendre les habilitats d’aquesta maniobra

prioritària d’assistència.

A les 10 de la nit Concert de Rock i festa de la Cervesa al Parc

de la Generalitat, amb l’actuació dels següents grups: El Trago,

Crisis Club, Killing Idols, Montortal, The Glass Onions, Bastardos,

Betty Fish and The Sharks, i Shab Guru.

A les 12 de la nit, a la plaça T irant lo Blanch, revetla de la nit

eivissenca amb l’orquestra “La Pato”. Prepareu els vostres

modelets en Blanc i eixiu a lluir-los.

I si encara vols més festa a partir de les 4 del matí balla al ritme

de la Discomòbil.
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DE SETEMBRE, DIUMENGE
FESTIVITAT DELS SANTS DE LA PEDRA6

A partir de les 9.30 del matí, al Par c de la Segona República,

davant del Col·legi Heretats, III Exhibició de motos clàssiques

de competició en moviment. Organitza: Club Tràfec 3.

De 10h a 14h i de 16h a 20h, a l’Àgora Jove, I Torneig d’Airsoft

de l’Alcúdia, joc tàctic consistent en conquerir la bandera de

l’equip contrari. Per a joves a partir de 16 anys, prèvia inscripció

en equips de quatre participants, fins a 24 equips. Inscripció

gratuïta a l’Espai Jove, des del 24 d’agost al 2 de setembre, de 18

a 20.30h.

A les 11 del matí a la plaça Tirant lo Blanch, comença l’espectacle

més gran del món: Pallassos, artistes, xanguers i altres personatges

ens conviden a la festa. Teatre de carrer: Fantàstic Circus per

la companyia L’Esclat Teatre.

A les 12 del migdia passacarrer 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 Isidr e, Abdó i Senén . Picadeta de cacau i

tramussos patrocinat per la CANSO i la Caixa Rural de l’Alcúdia

amb col·laboració de les ames de casa Tyrius.

També a les 2 de la vesprada, gran Aplec de cassoles d’arròs al

forn, organitzat per l’Associació de Dones de l’Alcúdia. Inscrip-

cions el dimarts dia 1 i dimecres dia 2 de setembre de 18.00 a

20.00 a l’Espai Jove. El preu d’inscripció per a les cassoles és de

5 euros i el repartiment per a la beguda i la picadeta per a les

cassoles tindrà lloc en el moment de la inscripció.
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A les 7 de la vesprada, des del Parc de la Diputació, arrancarà

la divertida i sorollosa Cavalcada del “Pito”, amb la col.laboració

de l’associació juvenil La Xerinola i dels tractoristes del poble,

i oberta a totes les colles que vulguen participar. L’Ajuntament

posa a disposició dels xiquets un trenet infantil per a participar.

La cavalcada finalitzarà amb una xaranga formada per músics

del poble i recorrerà els carrers Calvo Acacio, Sant Jaume, Doctor

Fleming, Pintor Sorolla, Reis Catòlics, Calvari i finalitza al carrer

Calvo Acacio.

Inscripcions a l’Espai Jove des del 24 d’agost al 2 de setembre,

de 18h a 20’30h. Tots els vehicles que vulguen eixir a la cavalcada

s’hauran d’inscriure prèviament a l’Espai Jove. Aquells que no

ho hagen fet no se’ls subministrarà el confetti i els caramels.

A les 10 de la nit, al carrer Joan Baptista Osca, sopar popular i

cinema d’estiu, organitzat per l’Alcúdia Qualitat.

Nit del caqui. A partir de la mitjanit, omplirem la plaça de Tirant

lo Blanch del color caqui de l’Alcúdia, vestint-nos amb r oba

d’eixe color. A la plaça Tirant lo Blanch, revetlla de l’Orquestra

Montesol que de segur ens farà passar una gran estona. La

Cooperativa repartirà suc de caqui als assistents.

I si encara no tens prou quedat a gaudir de la discomòbil a partir

de la matinada.
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DE SETEMBRE, DILLUNS
DIA DE L’ENTRÀ DE LA MARE DE DÉU7

A les 11 del matí, a la Plaça del País Valencià, els Juniors MD i
la Falla Tirant lo Blanch tindran preparat un ral·li juvenil amb
diverses proves per a xiquets de 8 a 12 anys.

A les 6 de la vesprada, des de l’Hor t de Manus, inici de la
tradicional Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto, amb la partici-
pació 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:
Joaquín Porta Torró, Pelegrí de Montagut: Sergio García Martínez,
i Maria: Alba Porta Millo. Els xiquets que portaran les banderoles
en l’Entrà són: Eduard Pérez Murillo, Jaume Martínez Calatayud,
Enrique Arnandis Escrivà i Juan José García Guerrero. Tots ells
alumnes del col·legi Sant Andreu.
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
que aquest any celebren el seu 60 aniversari. A continuació, la
Mare de Déu serà traslladada a l’Església per l’alcalde de l’Alcúdia
i el rector de la parròquia.

Una vegada recitats els parlaments a la plaça, els balls,
encapçalats per les banderoles, acompanyaran la Mare de Déu
a l’església. L’Entrà conclourà amb el cant dels Gojos a la Mare
de Déu dins del temple.

A partir de la mitjanit, a la Plaça Tirant lo Blanch, ens espera la
festa més animada i esperada de l’Alcúdia, la ja tradicional
Revetlla de disfresses amenitzada per l’Orquestra Platino i que
serà l’ultima d’aquestes Festes Majors. A les 2 de la matinada es
farà el lliurament de premis a les millors disfresses. Totes les
colles que vulguen optar a premi hauran de passar per la plaça
Tirant lo Blanch entre la 1 i les 2 de la matinada.

Després gran discomòbil fins les 7 de la matinada.
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DE SETEMBRE, DIMAR TS
FESTIVITAT DE LA MARE
DE DÉU DE L’ORETO8

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.

En acabar la Missa Major, pernocà i picaeta a la Plaça del País

Valencià, a càrrec de l’Associació Gent Major, amb la col·laboració

de Llar Social de la Caixa Rural i l’Ajuntament de l’Alcúdia.

A les 2 del migdia, la regidora de Festes, Oreto Trescolí, l’alcalde

de l’Alcúdia, Andreu Salom i el pr egoner d’enguany Artur

Fontana, prendran foc a la 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 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

2015, es dispararà el ja tradicional Castell de Focs Artificials,

a càrrec de la Pirotècnia Crespo.
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A les 9 del matí, al Parc de la Generalitat, començarà la X 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 amb regal, volta popular pels carrers
del poble, gran sorteig de pernils i regals de tot tipus per a les
motos i els moteros. A més a més sorteig d’un cap de setmana
per a dues persones.
Hi haurà els següents trofeus: Bramamoto- Motó més espectacular,
Motera més espectacular i Motero més sexi.
Recorda: cal respectar les normes bàsiques de seguretat vial com
portar el casc i no fer cavallets. L’organització no es fa responsable
de cap tipus d’acte vandàlic ni robatori.

DE SETEMBRE, DIUMENGE13

DE SETEMBRE, DIVENDRES18

DE SETEMBRE, DIUMENGE
ÚLTIM DIA DEL NOVENARI20

DEL DIJOUS 24AL DISSABTE26 DE SETEMBRE

A les 21.30 de la nit, a l’Antic Convent dels Franciscans V Festa
Estellés, amb sopar a la plaça del T irant lo Blanch i recital de
poemes i cançons amb lletra de Vicent Andrés Estellés. Organitza:
Bloc de Progrés Jaume I de l’Alcúdia.

A les 11.30 del matí, Missa solemne al Temple Parroquial Sant
Andreu Apòstol.
A la 1 del migdia, al Saló Ar tístic, 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 es sor tejaran 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.

VIII CONGRÉS D’EDUCACIÓ
La Casa de la Cultura acull la vuitena edició del Congrés
d’Educació Josep Lluís Bausset, enguany sota el títol: Educació,
l’eina per canviar el món.

DEL DISSABTE 12 AL DIUMENGE 20 DE SETEMBRE

Novenari a la Mare de Déu de l’Oreto, amb el tradicional sorteig
de les mides.
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P R O G R A M A C I Ó  E S P O R T I V A
DE SETEMBRE1DE L’ AL 5

Torneig de Futbol de Festes Majors, que enfrontarà els equips
de l’Escola de la Unió Esportiva l’Alcúdia contra les escoles de
futbol més prestigioses de la Ribera. A més a més par tits del
Juvenil en lliga Nacional. Organitza: l’Escola de la Unió Esportiva
l’Alcúdia.  A partir de les 6 de la vesprada, als camps de futbol
 de la Ciutat Esportiva.

Torneig mixte de padel “1er OPEN DE PADEL SOMRIURES”
organitzat per el Club de Tennis de l’Alcúdia. Des de dilluns
dia 1  per les vesprades de 17.30 a 20.30 hores fins dissabte dia
5 de 9.00 a 13.00 hor es a les instal·lacions del Poliesportiu
Municipal i a les del Club de Tennis.  L’import íntegre de les
inscripcions es donaran a l’Associació contra el Càncer de
l’Alcúdia. El preu de les inscripcions serà de 10 euros per persona
i cal dirigir-se als telèfons 653794774, 660082474 (WhatsApp)
i a les oficines del Club de Tennis.

DE SETEMBRE3 I 4
A les 19 hores es celebrarà, als Frontons Municipals, el Campionat
de Pilota Valenciana: Trofeu Josep Lluís Bauset.
Es jugarà en la modalitat de frontó, tal i com es juga des de la
construcció en 1894 del Jai Alai de València. Hi haurà dos partides
cada dia, les semifinals es jugaran el dia 3 i les finals el dia 4.

5 DE SETEMBRE, DISSABTE

A les 9 del matí al Poliesportiu Municipal de L’Alcúdia Torneig
de bàsquet Festes de L’Alcúdia “Memorial Paco Gimeno”.
Campionat amb els Club de Bàsquet Genovès, CB Mar celina
Benifaió, CB Almussafes i el nostre EMBA L’ALCÚDIA.
Organitza: EMBA L’ALCÚDIA

A les 10 del matí començarà l’espectacular 13ª exhibició estàtica
i de vol d’avions teledirigits al nou camp de vol del club. Hi
haurà exposició de models. Imprescindible tindre la llicència
federativa en vigor. Organitza: Club d’Aeromodelisme “l’Abella”.

A les 10 hores CLINIC DE TENNIS a les instal·lacions del Club
de Tennis de l’Alcúdia. Encontres amb jugadors professionals,
regals, sorpreses i demostracions de tècniques de joc.
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P R O G R A M A C I Ó  E S P O R T I V A
A partir de les 10 del matí al club de billar de l’Alcúdia dalt de
la Llar del Jubilat Torneig de Billar a Tres Bandes.

10.00 h. L’ALCÚDIA B- ALZIRA
12.00 h. L’ALCÚDIA B- L’ALCÚDIA A.
A les 16:30 h L’ALCÚDIA A- ALZIRA

Al finalitzar s’efectuarà l’entrega de trofeus.

I Torneig 12 hores d’Esquaix Festes Patronals. Tindrà lloc al
Poliesportiu Municipal i la inscripció tindrà un cost de 3 euros
per persona. Interessats cal dirigir-se al telèfon 696 660 734.
Organitza: Club d’Esquaix L’Alcúdia.

Des de les 6 de la vesprada, al Poliesportiu Municipal de la
Ciutat Esportiva, comencen els partits del Torneig de Futbol
Sala:

- 18.00 h, L’Alcúdia F.S. - CD Corbera
- 19.00 h, Moixent F.S. - Alginet F.S.
- 20.00 h, Final entr e els guanyadors dels dos par tits

anteriors.
Per concloure el torneig a les 21.00 es farà l’entrega de trofeus.

A les 18.30 de la vesprada a les Pistes d’Atletisme Municipals
s’organitzaran curses per fomentar l’acostament dels més joves
a l’esport. Les categories estaran compreses des de prebenjamins
fins a cadets, tant masculí com femení.
Organitza: Club Atletisme L’Alcúdia

6 DE SETEMBRE, DIUMENGE

A les 9.00h del matí es celebrarà la Cursa de l’Abisme per a
festes 2015 .
La RosK’n Race és una cursa de 6 km amb un conjunt d’obstacles
repartits al llarg de tot el recorregut que et posaran a prova tant
física com mentalment. L’aigua, el fang, tr epar, reptar entre
d’altres, seran protagonistes al recorregut, on la diversió estarà
assegurada al paratge natural del riu Magre de L’Alcúdia.
Eixida: Avinguda del Comte de Serrallo (TALDEC), creuament
amb el riu Magre. Podran participar els majors de 18 anys. Per
a recollir el dorsal caldrà aportar el DNI i els primers 150 inscrits
rebran una camiseta de regal. Aforament limitat.
Inscripcions: A la Casa del Llaurador tots els dimecres d’agost
de 21.00 a 23.30 hores i a la casa de la cultura per les vesprades.
Per a transferència bancària contactar al telèfon 615546724.
Preus: 16 euros individual i 14 euros per persona en grups de
4-5 persones. Els grups podran apuntar -se fins el dijous 27
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d’agost. Individuals es podran apuntar fins al dia de la cursa
tenint en compte que a partir del dia 27 d’agost les inscripcions
pujaran a 20 ¤ (en cas de quedar places lliures).
Hi haurà premis per al primer, segon i tercer individual, i per
al primer i segon grup. També hi haurà un premi sorpresa.
Més informació al Facebook de l’Abisme.

A les 10.30h del matí, al Camp de Tir de La Garrofera, començarà
el Campionat de Tir de Colom a Braç de les Festes Majors 2015
organitzat per l’Associació Club Esportiu “La Terrerola” i patro-
cinat per l’Ajuntament de l’Alcúdia.

11 DE SETEMBRE, DIVENDRES

A les 20.30 hores al Poliesportiu Municipal es disputarà l’encontre
 del Club d’Handbol l’Alcúdia Ribera Alta  contra el Club
d’Handbol Maristes d’Algemesí a la categoría senior femení en
primera divisió autonòmica.

12 DE SETEMBRE, DISSABTE

Des de les 7.30 del matí fins la 1 de la vesprada, se celebrarà el
Trofeu de Festes de Pesca. Tindrà lloc al Riu Xúquer, al seu pas
per Fortaleny, en el tancat de pesca de la Federació Valenciana,
zona D1. En acabar el concurs es repartiran els premis. Organitza:
Club de pesca “La Palomina”. Tots els concursants hauran de
tindre la llicència de pesca. Es podrà pescar amb dues canyes.
Els peixos capturats es tornaran a soltar després de pesar -los.
Cada concursant haurà de dur una malla o pica per a mantindre
vius els peixos. Inscripcions  a la Casa del Deporte.

DE SETEMBRE14DEL AL18
Torneig de frontó “NOVENARI DE L’ALCÚDIA” que tindrà
lloc al Poliesportiu Municipal i al  Club de Tennis. Des de
dilluns dia 14 fins divendres dia 18  en horari de vesprada de
19.30 a 22 hores. El preu són 15 euros per persona i cal dirigir-
se al telèfon 620914749 (WhatsApp) i a les oficines del Club de
Tennis.
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Diumenge dia 6
A les 12 del migdia, missa a sant Isidre Llaurador, sant Abdó i

sant Senén, en acció de gràcies pels llauradors del poble.

Dilluns dia 7
DIA DE L’ENTRÀ

Missa a les 9 del matí, en sufragi de la família Montagut, senyors

de l’Alcúdia.

A la vesprada, “Entrada de la Mare de Déu”. En arribar a l’església,

ofrena de flors.

Dimarts 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 11,00 TRASLLAT de la imatge de la Mare de Déu.

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

Mare de Déu de l’Oreto.

Del dia 12 al 20 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 20
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 Mare de Déu a

la seua capella.

FESTES A LA MARE DE DÉU DE L’ORETO
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Dijous, 24 de setembre
15:30. Lliurament de documentació.

16:30. Acte d’inauguració.

17:00. 1a ponència:
Construir la capacitat de millora: lideratge pedagògic
i comunitat professional.

Ponent: Antonio Bolívar Botía.

18:30. Pausa – cafè.

19:00. 2a ponència:
Educar en la sospita.

Divendres, 25 de setembre
16:30. 3a ponència:
Pedagogies del segle XXI.

18:00. Pausa – cafè.

18:30. 4a ponència:
Ensenyant “en-des de-per” les emocions.
Ponent: Manuel Ramos Gascón.

22:30. Activivitat cultural, teatre:
Homenatge a T.
A càrrec de la companyia La Dependent.

Dissabte, 26 de setembre
9:30. 5a ponència:
Interaccions dialògiques per transformar el demà.
Ponent: Rocío García Carrión.

11:00. Pausa – cafè.

11:30. 6a ponència:
Educació inclusiva i disseny universal per a
l’aprenentatge.
Ponent: M. Antonia Casanova Rodríguez.

13:00. Cloenda.
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