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PROGRAMACIÓ DE FESTES 2022
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Comença la Ruta de la Tapa, de l’1 al 8 de setembre, a migdia i 
de vesprada, pels establiments participants. Tindreu informació 
més detallada a les xarxes socials i al periòdic 752 deTots.

A les 8 de la vesprada, a la Sala d’exposicions de la Casa de la 
Cultura, inauguració de l’exposició “Interaccions plàstiques”, 
de l’artista alcudià Rafa Ferri. L’exposició estarà oberta fins al 
30 de setembre i es podrà visitar els dies laborables de 4 a 9 
de la vesprada.

1 de setembre, dijous
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Des de les 5:30 de la vesprada, i fins que acaben les proves del 
dia, tindrà lloc al costat del pavelló poliesportiu, la competició 
de Tir i Arrossegament, organitzada pel Club de Tir i 
Arrossegament Nova Penya Sant Antoni.

A les 6 de la vesprada, Desfilada dels grups de dansa de Paraguai 
i Sevilla, que obriran la Mostra Internacional de Dansa 2022, 
vestits amb les seues indumentàries tradicionals.

Itinerari: Eixida des de la redona de l’Olivera, pels carrers Calvo 
Acacio, Joan Baptista Osca, Major, plaça País Valencià, Sant 
Antoni i Ausiàs March fins a la Nòria.

2 de setembre, divendres
 Dia del Pregó i de la Presentació 
de les Festeres 2milXhora
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A les 7:30 de la vesprada, eixida en cercavila des de l’Ajuntament 
de l’Alcúdia fins a la Casa de la Cultura, de la colla de Festeres 
2milXhora, el pregoner de festes 2022 i la corporació municipal, 
acompanyats per la Filharmònica Alcudiana.

A les 8 de la vesprada, Presentació de les Festeres 2milXhora 
i Pregó de les Festes Majors 2022, a càrrec d’ Albert Ituren 
Oliver. L’acte serà conduït per David Lacuesta Vizcaíno

  Albert Ituren Oliver

Albert Ituren Oliver, és professor de Dret 
Administratiu de la Universitat de València. 
Va obtindre el Premi Extraordinari fi de carrera 
i és Doctor en Dret per la mateixa Universitat 
de València amb la màxima qualificació apto 
cum laude. Ha estat investigador convidat en 
diverses universitats i centres de recerca com 
la Universitat Sorbonne de París, Universitat 
Trent de Nottingham, Universitat de 
París Assas, CERSA, Universitat de Roma 
LUMSA, etc. Ha participat en nombrosos seminaris i impartit cursos, 
postgraus i conferències en distintes Universitats, incloses estrangeres, 
com la Universitat d’Olstyn (Polònia), Universitat Austral de Chile, 
Universitat de l’Habana..., així com a altres instituts administratius, 
federacions esportives, sindicats i associacions. Ha estat assessor jurídic 
de diverses administracions públiques, a les quals ha participat en 
la redacció de lleis, reglaments, i projectes, i també de federacions 
esportives, empreses i associacions.

Les seues matèries de recerca són la responsabilitat administrativa, 
urbanisme, dret ambiental, cinegètic i esportiu dels quals ha realitzat 
diversos treballs que han estat objecte de publicació i ha impartit diversos 
cursos i seminaris.
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En acabar el pregó, els focs d’artifici de la pirotècnia Crespo 
donaran el tret d’eixida de les Festes 2022.

A les 10 de la nit, al parc de la Nòria, primera jornada de la 
Mostra Internacional de Dansa, organitzada pel Grup de Dansa 
l’Alcúdia, amb les actuacions dels grups “PARAGUAY, Música 
y Danza” de Paraguai i “Grupo de Danzas AL-SARAF”, de 
Sevilla.

A les 12 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc, primera actuació de 
les Festes Majors, “Tribut a Manuel Carrasco” per Raúl Ogalla i 
l’equip “Deja Que Sueñe”, en el qual participa la jove música i 
cantant alcudiana Eva Buendia.

En acabar, la festa continuarà amb una discomòbil.
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A les 10 del matí, al camp de vol del Club d’Aeromodelisme 
l’Abella, tindrà lloc la 19a exhibició d’aeromodelisme Festes 
l’Alcúdia 2022.

A partir de les 10:30 del matí i fins a les 17 de la vesprada, a la 
seu del Club de Billar l’Alcúdia (Llar dels Jubilats),es disputarà 
el Triangular de billar a tres bandes, entre els equips d’Alzira i 
l’Alcúdia, en el trofeu Festes 2022.

A les 10:30 del matí, concentració dels grups participants en 
la Mostra Internacional de Dansa al parc de la Nòria i desfilada 
fins a l’Ajuntament, on, a les 11 del matí, tindrà lloc la Recepció 
Oficial a la Sala de Plens.

3 de setembre, dissabte
Nit Eivissenca
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Al llarg del matí, i seguit del matí de diumenge la UE l’Alcúdia 
celebra el Torneig de Festes Dental Hervàs, a l’estadi d’Els 
Arcs. Hi haurà partits de cadets i futbol 8 masculí i infantil i 
futbol 8 femení.

Des de les 10:30 del matí, i durant tot el dia, al costat del pavelló 
poliesportiu, continuaran les proves de Tir i Arrossegament, 
organitzades pel club de tir i arrossegament Nova Penya de Sant 
Antoni.

A les 11 del matí, al parc del Patinatge, esmorzar popular de 
rosca amb all i cuixot i taller de muixerangues organitzat per la 
muixeranga Els negrets 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 domicili d’aquests. Es tracta de la parella 
formada per Carmen Bauset Santacreu i Federico Villalba 
Pardo. Participaran en la comitiva la regidora de Festes i Gent 
Gran, Amparo Martín i l’alcalde, Andreu Salom, acompanyats per 
la xaranga de la Filharmònica Alcudiana.

A les 2 de la vesprada, Dinar de Germanor de l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes de l’Alcúdia als Salones Siglo XXI

A les 6 de la vesprada, XII Torneig de Futbol Sala “Javi 
Colomina”, al pavelló municipal:

• A les 18:00 h - L’Alcúdia FS vs Algemesí FS

• A les 19:00 h - Montesa vs Alberic

•  A les 20:00 h - Final entre els guanyadors dels partits anteriors

• A les 21:00 h Entrega de trofeus per Javi Colomina
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A les 6 de la vesprada, des del parc de la Diputació, arrancarà la 
divertida i sorollosa Cavalcada del Pito, organitzada per la penya 
de Festeres 2milXhora, amb la col·laboració de la xaranga de la 
Filharmònica Alcudiana i dels Dimonis Enroscats de l’Alcúdia, 
que obriran la cavalcada amb el seu titella. El seguici de carrosses 
o de grups a peu recorrerà els carrers Calvo Acacio, Sant Jaume, 
Doctor Fleming, Pintor Sorolla, Reis Catòlics, Calvari i, de nou, 
Calvo Acacio per a finalitzar.

Inscripcions: A l’Espai Jove els dies 22, 23, 24 i 29 d’agost, de 6 
a 8 de la vesprada.

• 1r Premi: 200 euros
• 2n premi: 150 euros
• 3r premi: 100 euros
A les 9 i mitja de la nit, desfilada dels grups de dansa de Saragossa 
i de l’Alcúdia des de la redona de l’ Olivera pels carrers Calvo Acacio, 
Joan Baptista Osca, Major, plaça País Valencia, Sant Francesc, Verge 
de l’Oreto, avinguda Antoni Almela fins a l’escenari del parc de la 
Nòria, vestits amb la seua indumentària tradicional.

A les 10 de la nit, al parc de la Nòria, continua la XX Mostra 
Internacional de Dansa que organitza el Grup de Dansa l’Alcúdia 
amb les actuacions del grupo folklórico “La Fiera”, de Saragossa i 
del grup organitzador.

A les 12 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc, actuació de 
l’Orquestra Montecarlo, que enguany celebra el seu 40 aniversari 
als escenaris.

La festa continuarà amb una Discomòbil.
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A les 10 del matí, al parc del Patinatge, esmorzar popular de 
coques de cansalà amb sangria a càrrec de l’associació Dones 
Progressistes de l’Alcúdia.

Al llarg del matí, continua el Torneig de Festes Dental Hervàs, 
organitzat per la UE l’Alcúdia a l’estadi d’Els Arcs. Se celebraran 
partits de cadets i futbol 8 masculí i infantil i futbol 8 femení

Des de les 10:30 del matí fins al migdia, al costat pavelló 
poliesportiu, tercera i última jornada de Tir i Arrossegament, 
organitzada pel club de tir i arrossegament Nova Penya Sant 
Antoni.

A les 12 del matí, al parc del Patinatge, Festa de l’Aigua per a 
xiquets i xiquetes organitzada per Juniors MD de l’Alcúdia.

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 medalles 
per a tots i totes les participants.

A les 6:30 de la vesprada, homenatge als que ja no estan entre 
nosaltres i eixida de la marxa popular de 3 Km.

4 de setembre, diumenge
Nit de Rock
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A les 7:30 de la vesprada es donarà l’eixida de la cursa d’adults, 
de 7 Km.

Venda de camisetes en el local de la Junta de l’AECC (Ludoteca) 
del 16 d’agost al 3 de setembre al preu de 8 € inscripció + 
camiseta.

Poden trobar també inscripcions, i camisetes a Casa Colom, 
perruqueria Carmen Martínez, papereria l’Arlequí, centre 
d’estètica Imma Sanchis, forn de la Cinta (Nòria) i preguntant 
a qualsevol membre de la junta local de l’AECC.

A les 7 de la vesprada al carrer de vianants de les Comes, 
Punt d’Animació de la RunCàncer amb l’actuació de Rock 
al Carrer del grup alcudià Stereocovers. Organitzat per 
l’Associació Cultura Alternativa

A les 12 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc, prepareu-vos per a 
gaudir de TUMBALEA REVOLUTION, amb regals, confeti, 
animació i vocal live i el DJ convidat Néstor García.
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A les 10 del matí, a la plaça del País Valencià, esmorzar popular 
d’entrapà de cuixot amb tomaca, organitzat per l’Associació de 
Mestresses Tyrius.

A les 10 del matí, Gran Relliscador a la baixada del carrer Sant 
Francesc

A les 11 del matí, els membres de la corporació municipal, 
acompanyats de tabal i dolçaina, comparses de l’Entrà i dels 
personatges de l’Entrà 2019, es donaran cita al Parc de la Diputació 
i es dirigiran en passa carrer al Centre de Dia, per recitar els 
versos de Maria (Teresa Torró), Pregoner (Agustí Torró) i Pelegrí 
de Montagut (Andrés Madramany).

A les 6 de la vesprada, al parc del Patinatge, començarà el 
tradicional taller del fanalet amb melons d’alger, que organitzen 
els Dimonis Enroscats i la Colla la Rosca.

5 de setembre, dilluns
Nit dels Colors
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A les 8 de la vesprada, al carrer de vianants de la Casa de la Música, 
Rock al Carrer amb l’actuació del grup alcudià Acústica, organitzat 
per l’Associació Cultura Alternativa.

A les 10:00 de la nit, tindrà lloc la Cercavila del Fanalet, des de la 
plaça del País Valencià fins al parc del Patinatge.

A les 11 de la nit, a la plaça del País Valencià, revetlla organitzada 
per l’Associació Gent Major amb l’orquestra Lemon & Grup

A les 12 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc, revetlla amb l’Orquestra 
La Pato.
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A les 8 del matí, concentració al parc de la Diputació dels grups 
participants al X Ral·li Humorístic, organitzat per les Festeres 
2milXhora. Els participants hauran de superar diverses proves al 
llarg del matí pels punts del poble indicats fins arribar a la gran 
final de la piscina municipal d’estiu. Inscripcions: els dies 22,23, 
24 i 29 d’agost, de 6 a 8 de la vesprada a l’Espai Jove

Els premis a les tres millor quadrilles seran:

• 1r Premi: 200 €

• 2n Premi: 150 €

• 3r Premi: 100 €

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, patrocinat per la Fundació Caixa l’Alcúdia. Amb 
l’acompanyament de la Filharmònica Alcudiana.

A la 1 de la vesprada, a la plaça del País Valencià, picadeta de 
cacaus i tramussos, patrocinada per la Fundació Caixa l’Alcúdia, 
amb la col·laboració de les Mestresses Tyrius i les Dones Progressistes 
de l’Alcúdia.

A les 2 de la vesprada, al costat del Mercat Municipal, Mascletà 
en honor als sants Isidre, Abdó i Senent.

6 de setembre, dimarts
 Dia de Sant Isidre, Sant Abdó i  
Sant Senent
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A les 7 de la vesprada, a la plaça del País Valencià, Contes 
Disparats de la companyia Disparatario, per a xiquets i xiquetes 
de totes les edats.

A les 8 de la vesprada, Rock al Carrer amb l’actuació d’“Strons” 
al carrer del músic Joan Campos, davant del monument a la 
paella. Organitzat per l’associació Cultura Alternativa.

A les 10:30 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc, Prova de ball del 
Ral·li Humorístic. En finalitzar esta prova les Festeres 2milXhora 
donaran a conéixer la quadrilla guanyadora del Ral·li.

A les 12 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc, espectacle par a tots 
els públics: “Operación Homenaje. El Musical”.



FESTES MAJORS 2022 29

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 i acompanyant el carro de 
bous amb la Mare de Déu de l’Oreto. 

Tanca el seguici la banda de música de la Filharmònica 
Alcudiana. Les banderoles de l’Entrà d’este any seran portades 
per alumnes de tercer cicle del col·legi Batallar: Laura Ginesta 
Díaz, Lucia Rovira Cruz, Nerea Arocas Martorell i Maria 
Madramany González. El coordinador 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.

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 pregoner, Alfredo Serra López , Peregrí, Miguel Angel 
Martínez Tortosa i Maria, Maria Amparo Boix García. A 
continuació, 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 12 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc, tindrem 
l’oportunitat de gaudir de la revetlla disfresses, a càrrec de 
l’Orquestra Vértigo. 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 Blanc 
entre la 1 i les 2 de la matinada.

Els premis a les millors disfresses seran:

• 1r Premi: 200 €

• 2n Premi: 150 €

• 3r Premi: 100 €

La festa continuarà amb una discomòbil.

7 de setembre, dimecres
 Dia de l’Entrà de la Mare de Déu
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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·laboració de 
Dimonis Enroscats de l’Alcúdia.

A la 1 de la vesprada, i en acabar missa major, pernocà i picadeta a 
la plaça del País Valencià, organitzada per l’Associació Gent Major

A la 1:30 de la vesprada, la Colla La Rosca arreplegarà el pregoner, 
Albert Ituren Oliver, i l’acompanyarà fins a la plaça del País Valencià.

A les 2 de la vesprada, el pregoner de les festes 2022 i l’alcalde de 
l’Alcúdia botaran 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 càrrec de la pirotècnia Crespo.

- A les 8 de la vesprada, Processó de la venerada imatge de la 
Mare de Déu de l’Oreto.

- A les 10 de la nit, per acomiadar les festes de 2022, es dispararà, 
al lloc de costum, el Castell de Focs Artificials, a càrrec de la 
Pirotècnia Crespo.

8 de setembre, dijous
 Festivitat de la Mare de Déu de 
l’Oreto
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A partir de les 10:30 del matí, al pavelló municipal, l’Escola 
Municipal de Bàsquet de l’Alcúdia, EMBA,celebrarà el seu 
tradicional Torneig de Festes Memorial Paco Gimeno.

Partits:

• 10:30h Categoria Infantil

• 12:15 Categoria Cadet

• 17:00 categoria júnior masculí

A les 9 de la nit, a l’Església Parroquial de Sant Andreu Apòstol, 
Concert-espectacle del grup de Cambra enCANT@, 8 veus+1 
titulat “ Maria, Prima Donna”.

16 de setembre, divendres

17 de setembre, dissabte
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A les 11.30 del matí, Missa solemne al temple parroquial de 
Sant Andreu Apòstol.

A la 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.

XIV CONGRÉS D’EDUCACIÓ

La Casa de la Cultura acull la tretzena edició del Congrés 
d’Educació, Josep Lluís Bausset, enguany sota el títol “Emocions 
i entorn”

18 de setembre, diumenge
 Dia de l’estalvi cooperatiu de la 
Caixa Rural de l’Alcúdia

Dijous 22, divendres 23 i 
dissabte 24 de setembre
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Dimarts dia 6:

SANT ISIDRE LLAURADOR I SANTS ABDÓ I SENENT

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

Dimecres 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. En arribar 
a l’església, ofrena de flors. No hi haurà Missa.

Dijous 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 del matí, TRASLLAT de la imatge de la Mare de Déu 
i entronització en l’Altar Major

A les 11.30 del matí. SANTA MISSA SOLEMNE.

A les 7 de la vesprada, Santa Missa.

A les 8 de la vesprada, PROCESSÓ de la venerada imatge de 
la Mare de Déu.

ACTES RELIGIOSOS
FESTES A LA MARE DE DÉU DE L’ORETO
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Del dia 10 al 18 de setembre:

SOLEMNE NOVENARI A LA MARE DE DÉU DE L’ORETO

A les 7:15 de la vesprada rosari, novena i sorteig de les Mides

A les 8 de la vesprada, Santa Missa.

Diumenge dia 18:

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, rosari, novena i sorteig de les Mides de 
la Mare de Déu.

A les 8 de la vesprada, Santa Missa, a continuació trasllat de la 
Mare de Déu a la seua capella.




