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A les 9 del matí, primera gran despertà de carcasses de 
les Festes Majors 2021, des del Parc de la Generalitat, amb la 
col·laboració de Dimonis Enroscats de l’Alcúdia.

A les 7:30 de la vesprada, eixida en cercavila des de l’Ajunta-
ment de  l’Alcúdia fins a la Casa de la Cultura, del Pregoner de 
Festes 2021, acompanyat per la Corporació Municipal i la Colla 
La Rosca. 

A les 8 de la vesprada, a la Sala d’exposicions de la Casa de 
la Cultura, inauguració de l’exposició “Mediàtiques lìqui-
des”, de l’artista alcudià  Vicent Marco. L’exposició estarà 
oberta fins al 30 de setembre i es podrà visitar els dies 
laborables de 5 a 9 de la vesprada

A les 9 de la nit, Pregó de les Festes Majors 2021, a càrrec   
d’ Agustí Machí Puig.

En acabar el Pregó, els focs d’artifici de la pirotècnia Ger-
mans Caballer donaran el tret d’eixida de les Festes 2021.

3DE SETEMBRE, DIVENDRES
DIA DEL PREGÓ
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A les 9 del matí, segona disparà de carcasses. Hui des de la 
Plaça de Tirant lo Blanc. Amb la col·laboració de Dimonis 
Enroscats de l’Alcúdia.

A les 7:30 de la vesprada, a la Plaça Tirant lo Blanc, espec-
tacle musical per a públic familiar: Toy’s, una historia de ju-
guetes. Un espectacle on els contes cobren vida al ritme de la 
música per a fer les delícies de xiquets i xiquetes de totes les 
edats.

A les 10:30 de la nit, a la Plaça Tirant lo Blanc, musical 
‘La Fuerza del Destino’ en tribut a Mecano. Tornarem a 
la dè-cada dels 80 amb la música del grup de pop espanyol 
que ha aconseguit vendre més de 25 milions de discos a tot el 
món.

A les 9 del matí, gran despertà de carcasses des de la  Plaça 
de la Fira Gastronòmica. Amb la col·laboració de Dimonis 
Enroscats de l’Alcúdia.

A les 12 del matí, al Parc de la Diputació, concert de la Colla 
La Rosca de tabals i dolçaines, dins del programa “València és 
Música” de la Diputació de València.

4DE SETEMBRE, DISSABTE

5DE SETEMBRE, DIUMENGE
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Carrera Solidària Contra el Càncer
A partir de les 5 de la vesprada, a l’avinguda Antoni Almela 
(encreuament amb Cal·lígraf  Palafox), festa infantil amb jocs 
per als més menuts, a càrrec de Cel i Animació.
A les 6 de la vesprada començarà la cursa infantil, amb me-
dalles per a tots i totes les participants.
A les 6:30 de la vesprada, començarà la marxa popular de 4 
quilòmetres.
A les 7:30 de la vesprada es donarà l’eixida de la cursa 
d’adults, de 7 quilómetres
Venda de samarretes en el local de la Junta de l’AECC (Ludo-
teca)  del 16 d’agost al 3 de setembre al preu de 8 € inscripció 
+ samarreta.
Poden trobar també inscripcions i samarretes a Casa Colom, 
perruqueria Carmen Martínez, estètica Imma Sanchis i pre-
guntant a qualsevol membre de la junta local de l’AECC.

A les 7.30 de la vesprada, al carrer peatonal del col·legi Les 
Comes, Punt d’Animació de la RunCàncer amb l’actua-
ció de Rock al Carrer del grup alcudià The Pelicans

A les 10 de la nit Nit de Dansa a l’Alcúdia, al Parc de la 
Florida, organitzada pel Grup de Dansa de l’Alcúdia amb les 
actuacions dels organitzadors i un grup convidat.

A les 10:30  de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc, el tribut més 
fidel a un dels genis de la nostra música, Alejandro Sanz. 
Des de 2016, Fran Valenzuela ha portat l’homenatge a innom-
brables escenaris per tota la geografia espanyola, incloent la 
seua intervenció, en el programa de màxima difusió televisiva 
d’Antena 3 TV, “La teua cara no em sona encara”, interpretant 
les millors cançons del nostre artista més internacional.
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A les 9 del matí, des del Parc de la Florida, despertà de car-
casses. Amb la col·laboració de Dimonis Enroscats de l’Al-
cúdia.

A les 11 del matí, els membres de la Corporació Municipal, 
acompanyats de Tabal i dolçaina i dels personatges de l’Entrà 
2019, es donaran cita al Centre de Dia, per recitar els versos 
de Maria (Ma Teresa Torró), Pregoner (Agustí Torró) i Pele-
grí de Montagut (Andrés Madramany). 

A la 1:30 de la vesprada, junt al Mercat Municipal, Mascletà 
en honor dels Sants Abdó i Senén i Sant Isidre. Patrocinat 
per la CANSO i la Caixa Rural de l’Alcúdia.

A les 6 de la vesprada en el Centre Enric Valor, de la mà de 
la poeta Nadia Carrasco Sánchez ens enlairarem entre 
versos  amb el recital poètic Kalpavriksha, on gaudirem de 
la màgia de la poesia i de la bellesa del nostre entorn. 
Organitzat per l’Associació Dones de L’Alcúdia.

A les 7:30 de la vesprada, a la plaça Tirant lo Blanc, musical per 
a públic familiar “El Reino del león”. Una hora i quart plena 
de tensió, drama i, sobretot, moltes rialles!

A les 10:30 de la nit, a la Plaça Tirant lo Blanc, gaudirem 
de l’actuació de Toni Pons, considerat un dels millors 
hipnotit-zadors-mentalistes del món. Temperament, Actitud i 
respecte, una combinació que t’enganxarà durant l’hora i 45 
minuts que dura l’actuació. Et sorprendràs de veure com 
amics i coneguts arriben a un estat d’hipnosi total!

6DE SETEMBRE, DILLUNS
DIA DELS SANTS ISIDRE, ABDÓ I  SENÉN
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A les 9 del matí, des del Parc de la Potable, penúltima des-
pertà de carcasses. Amb la col·laboració de Dimonis Enros-
cats de l’Alcúdia.

A les 5 de la vesprada, arreplega dels personatges de l’Entrà 
per la Colla La Rosca, per acompanyar-los fins a la plaça de 
l’Ajuntament.

A les 6:30 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 de tabaleters i dolçainers, Banderoles, Cabudes i 
Gegants, comparses de Pastorets, Negrets, Carxofa, Grups de 
Dansa, Tornejants i Dansadors, acompanyant el carro de bous 
amb la Mare de Déu de l’Oreto. Les banderoles de l’Entrà d’es-
te any seran portades per alumnes del col·legi Batallar. El coor-
dinador de l’Entrà serà Rafa Herrera Clavero. El portador 
de la Mare de Déu, encarregat de dur la imatge i custodiar-la 
a l’Hort de Manus i davallar-la del carro serà Agustí Machí 
Puig. 

7 DE SETEMBRE, DIMARTS
DIA DE L’ENTRÀ DE LA MARE DE DÉU
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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 
de l’Oreto al poble, amb els tradicionals parlaments, escrits el 
1955 per Innocenci Signes, a càrrec dels personatges del Pre-
goner, Alfredo Serra López, Peregrí, Miguel Angel Martí-
nez Tortosa i Maria, Maria Amparo Boix García.  A conti-
nuació, la Mare de Déu serà traslladada a l’Església per l’alcalde 
de l’Alcúdia i el rector de la parròquia, on tindrà lloc l’ofrena i 
es cantaran el Gojos. 

A les 10:30 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanch, tindrem 
l’oportunitat de gaudir amb The Talent, el Musical, amb 
un gran elenc de ball, la veu de Mireia Ortiz, única espanyola 
que ha cantat junt amb Withney Houston, i un equip acrobàtic 
composat per artistes del Circ du Soleil i per guanyadors de 
diferents edicions de Got Talent.
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A les 9 del matí, volteig general de campanes i despertà de 
carcasses, des de la Plaça del País Valencià, que anunciaran 
l’inici del dia de la Festa Major del nostre poble. Amb la col·la-
boració de Dimonis Enroscats de l’Alcúdia.

A l’una i mitja de la vesprada, la Colla La Rosca arreplegarà 
el pregoner, Agustí Machí, a la plaça dels Tres Arbrets, i 
l’acompanyarà fins a la plaça del País Valencià.

A les 2 de la vesprada, el pregoner de les festes 2021 i l’al-
calde de l’Alcúdia botaran foc a la Traca Quilomètrica, que 
començarà a la plaça del País Valencià, seguirà per l’itinera-
ri de costum, i acabarà al col·legi Batallar on s’encendrà una 
monumental i tronadora mascletà, a càrrec de la pirotècnia 
Germans Caballer.

A les 10 de la nit, per acomiadar les festes de 2021, es dispararà 
al lloc de costum el Castell de Focs Artificials, a càrrec de la  
Pirotècnia Germans Caballer. 

8 DE SETEMBRE, DIMECRES
FESTIVITAT DE LA MARE
DE DÉU DE L’ORETO
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19DE SETEMBRE, DISSABTE

Dia de l’estalvi cooperatiu de la Caixa Rural de l’Alcúdia 

A les 11.30 del matí, Missa solemne al Temple parroquial de 
sant Andreu Apòstol. 
A l’1 del migdia, al Saló Artístic, sorteig de 76.000 euros en 
premis, amb 70 premis de 300 euros, 140 premis de 250 euros 
i 100 premis de 200 euros. 
En finalitzar el sorteig, davant les oficines de la Caixa Rural a 
l’Avinguda Verge de l’Oreto, gran Mascletà. 

24 DE SETEMBRE

XIII CONGRÉS D’EDUCACIÓ
La Casa de la Cultura acull la tretzena edició del Congrés 
d’Educació, Josep Lluís Bausset, enguany sota el títol Edu-
cació inclusiva, Societat exclusiva? 

25I
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A C T E S   R E L I G I O S O S
FESTES A LA MARE DE DÉU DE L’ORETO

Dilluns dia 6 
SANT ISIDRE LLAURADOR I SANTS ABDÓ I SENÉN

A les 12 del migdia, missa a Sant Isidre Llaurador, Sant Abdó i Sant Se-
nén, en acció de gràcies pels llauradors del poble. Cooperativa Agrícola 
i Caixa Rural.

Dimarts dia 7  
DIA DE L’ENTRÀ DE LA MARE DE DÉU
Missa a les 9 del matí, en sufragi de la família Montagut, senyors de 
l’Alcúdia.
A les 12 del migdia, volteig general de campanes.
A les 6.30 de la vesprada, Entrà de la Mare de Déu. No hi haurà   Missa. 
Es prega respecten les mesures sanitàries establertes i l’aforament de 
l’Església.

Dimecres dia 8  
SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE L’ORETO
A les 9 del matí, Missa en la Capella 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. (La parròquia anunciarà, amb antelació, si es realitza o es cancel·la 
la processó de la Mare de Déu, segons l’evolució de l’actual pandèmia).



23FESTES MAJORS 2021

Del dia 11 al 19 de setembre 
SOLEMNE NOVENARI

A LA MARE DE DÉU DE L’ORETO
A les 7:15 de la vesprada, sorteig de les Mides de la Mare de Déu. 
Com l’any passat, es retransmetrà en directe pels canals de YouTube 
i Facebook de la Parròquia. No podrà entrar la gent a l’interior per a 
evitar aglomeracions. La mida s’entregarà a les persones agraciades en 
finalitzar la Missa.
A les 7:15 de la vesprada, Rosari, Novena i, a continuació, Santa         
Missa.

Diumenge dia 19 
L’ÚLTIM DIA DEL NOVENARI
A les 11:30 del matí, Missa d’acció de gràcies, a intenció de la Caixa 
Rural i Cooperativa Agrícola.
A les 7:15 de la vesprada, sorteig de les Mides de la Mare de Déu. Com 
l’any passat, es retransmetrà en directe pels canals de YouTube i Face-
book de la parròquia. No podrà entrar la gent a l’interior per a evitar 
aglomeracions.
A les 7:30 de la vesprada, Rosari, Novena i, a continuació, Santa Missa. 
(La Parròquia anunciarà, amb antelació, si es realitza o no el trasllat de 
la mare de Déu a la seua capella). 

NORMES ESPECIALS PER L’ACTUAL PANDÈMIA:
TOTES les celebracions seran retransmeses en directe pel canal de YouTube de la Parròquia. Pel bé de 
totes i de tots, preguem respecten les instruccions del voluntariat i les mesures sanitàries establertes a 
l’interior del temple.
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PRÒXIMS  ESDEVENIMENTS
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PRÒXIMS  ESDEVENIMENTS
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PRÒXIMS  ESDEVENIMENTS
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PRÒXIMS  ESDEVENIMENTS
PROGRAMACIÓ CULTURAL

EXPOSICIÓ TEATRE PRESENTACIÓ
LLIBRE

MÚSICA TEATRE

Divendres, 3 de setembre, a les 
20 hores, a la sala d'exposicions 
de la Casa de la Cultura, inaugu-
ració de l'exposició MEDIÀTI-
QUES LÍQUIDES, de Vicent 
Marco.
Fins al 30 de setembre.

Divendres, 17 de setembre, a 
les 22,30 hores, a la Casa de la 
Cultura, Cactus teatre presenta 
l’obra L’ABRAÇADA DELS 
CUCS, amb text de Paula Llo-
rens i direcció de Sergio Caba-
llero.

Dijous, 30 de setembre, a les 20 
hores, a la Casa de la Cultura, 
presentació del llibre La Filo-
sofia al alcance de todos, de 
Miguel Cervera Sanz.

Divendres, 15 d’octubre, a 
les 22,30 hores, a la Casa de la 
Cultura, concert  a càrrec de la 
SPANISH BRASS i CARLES 
DÉNIA, amb l’espectacle Mira 
si hem corregut terres.

Divendres, 29 d’octubre, a les 
22,30 hores, a la Casa de la Cul-
tura, Triangle teatre presenta 
l’Obra HIPOCONDRIART, 
amb text i  direcció de Borja 
López Collado.

En totes les activitats 
culturals programades, 
es guardaran les mesu-
res de seguretat COVID 
19 vigents.



32 FESTES MAJORS 2021

PRÒXIMS  ESDEVENIMENTS
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PRÒXIMS  ESDEVENIMENTS
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