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DE AGOST, DIVENDRES

A les 8 de la vesprada, a la sala d’exposicions de la Casa de la
Cultura, inauguració de l’exposició Parelles de Tiepolo de
Rafael Armengol. L’exposició estarà oberta fins al 4 d’octubre i es podrà visitar els dies laborables de 5 a 9 de la vesprada.

31

DE AGOST, DISSABTE

A partir de les 8 del matí, se celebrarà el Campionat Slot Digital que organitza el Club d’Scalextric Moratros al local de
l’associació (C/ Hernan Cortés, 21). Obert a tots els aficionats
a partir de 16 anys d’edat, qui no dispose de material podrà
utilitzar el de l’organització.
Horari del campionat:
8:00 - 14:00: Entrenaments i competició individual.
16:00 - 18:30: Carrera única per equips de dos pilots.
18:30 - 19:00: Entrega de trofeus.
Preu d’inscripció: 10€ per pilot.
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 Pregonera
de les Festes 2019, acompanyada per la Corporació Municipal
i la Colla La Rosca.
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A les 8 de la vesprada Pregó de les Festes Majors 2019 a
càrrec d’Oreto Doménech Masià, amb la participació dels
Ma, Me, Mi, Mo, Músics.
A les 12 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc, primera revetla de
Festes a càrrec de l’Orquestra Sibèria.
La festa continuarà fins a la matinada amb una discomòbil.

Oreto Doménech Masià

De l’Alcúdia, em vaig llicenciar en Filologia catalana per la Universitat de València. Visc a Beneixama des de fa 13 anys i, des d’aleshores, ensenye valencià a Petrer i a Elda, on ara faig faena
d’assessora de Plurilingüisme al CEFIRE.
He coordinat el Màster en Literatura en l’era digital (IL3UB), en el qual he pogut compartir l’amor
a les lletres amb alumnes d’arreu del món, en un
ensenyament a distància que he volgut molt proper.
Per aprendre i descobrir estic sempre en marxa,
“com el foc perpetu de les vestals”, en paraules de
Rodari.
M’estime el meu poble, la meua terra i la meua
gent.
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DE SETEMBRE, DIUMENGE

De 9 del matí a 6 de la vesprada Campionat Infantil Slot
Digital organitzat pel Club d’Scalextric Moratros al local de
l’associació (C/ Hernan Cortés, 21).
Els xiquets, a partir de 10 anys, podran participar al campionat
infantil i conéixer esta afició. Hi haurà temps per entrenar, fer
les carreres i repartir trofeus. Els cotxes i els comandaments els
proporcionarà l’organització.
Horari del campionat:
9:00 - 14:00: Entrenaments.
16:00 - 18:00: Carrera única per equips de dos/tres pilots.
18:00 - 18:30: Entrega de trofeus.
Preu d’inscripció 2€ per equip. Entrenaments gratuïts.
A les 11 del matí, esmorzar popular de rosca amb all i cuixot
i taller de muixerangues, a càrrec d’Els Negrets de l’Alcúdia.
Al parc del Patinatge.
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 seu domicili. Es tracta de la parella formada per Eleuterio Arnandis Cruzà i M. Oreto Ballester
Cursà. Participaran en la comitiva la regidora de Gent Gran,
Amparo Martín, la regidora de Festes, Oreto 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.
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Carrera Solidària contra el Càncer.
A partir de les 5 de la vesprada, a l’avinguda Antoni Almela
(porta Ca Ferrer), 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, començarà la marxa, i en finalitzar, a
les 7:30 de la vesprada, tindrà lloc la cursa d’adults.
Venda de samarretes en la Ludoteca del 12 al 30 d’agost al preu
de 7€ inscripció + samarreta.
Enguany, també es podrà inscriure les mascotes: inscripció
motxilla + botella, 5€. També tindran inscripcions i samarretes Casa Colom, perruqueria Carmen Martínez, estètica Imma
Sanchis i qualsevol membre de la Junta local de l’AECC.
Mostra Internacional de Dansa
Al parc de la Sénia, primera jornada de la Mostra internacional de Dansa, organitzada pel Grup de Dansa de l’Alcúdia,
amb les següents actuacions:
A les 10 de la nit, Leguizamos Danzas y Tradiciones, de Panamà
A les 11 de la nit, Asociación Cultural La Guanchería, de Tenerife
A les 12 de la nit, a la Plaça Tirant lo Blanc, revetla amb l’Orquestra Platino.
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DE SETEMBRE, DILLUNS

A les 11 del matí, animació infantil a càrrec de Cel i Animació amb jocs gegants a la plaça del País Valencià.
A les 6 de la vesprada, passa carrer de la Ruta de la Tapa,
acompanyarà el jurat format per la colla de Festers i Festeres
’20 “2Milxhora”, que recorrerà tots els establiments participants.
A les 6:30 de la vesprada, contacontes d’El Gran Jordiet a la
plaça del País Valencià.
Rock al Carrer
A les 8 de la vesprada, Rock al Carrer a la placeta del Serrallo,
amb l’actuació del grup The Pelicans.
Mostra Internacional de Dansa
A les 10 de la nit, al parc de la Sénia, continua la Mostra Internacional de Dansa que organitza el Grup de Dansa de l’Alcúdia. Amb les actuacions del Grupo Danzas de Fuengirola, de
Málaga i el Grup de Dansa l’Alcúdia.
A les 12 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanch, orquestra La
Mundial.
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3

DE SETEMBRE, DIMARTS

Des de les 11 del matí i fins al migdia, Gran relliscador a la
baixada del carrer Sant Francesc i inflables d’aigua a l’avinguda
Verge d’Oreto, al voltant del Mercat Municipal.
A les 6 de la vesprada, inauguració de l’exposició de maquetes de l’Entrà, de Trini Azorín, a la casa de la Solera.
A les 6:30 de la vesprada, a la plaça del País Valencià, teatre
infantil: La princesa Valenta, de la Companyia Drac Màgic
Rock al Carrer
A les 8 de la vesprada, Rock al carrer a la plaça de l’Ajuntament, amb l’actuació del grup The Sources.
A les 11 de la nit, tindrà lloc la primera prova del Ral·li Humorístic, la prova del ball. En acabar, es donaran els llistats
dels objectes que s’han d’entregar dimecres 4 de setembre, a la
1 del migdia, a la plaça del País Valencià.
A continuació, a la plaça Tirant lo Blanc, l’il·lusionista Yunke
farà la seua màgia en directe i les quatre magnífiques veus de
Divina’s ens transportaran a les dècades dels 70, 80 i 90.
La festa continuarà fins la matinada amb una discomòbil.
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DE SETEMBRE, DIMECRES

A les 10 del matí, al parc de la petanca dels Jubilats, començaran els Campionats de petanca tant masculí com femení. Les
inscripcions s’han de fer al tauler d’anuncis del Bar dels Jubilats, fins a l’1 de setembre.
També a les 10 del matí i a la plaça del País Valencià, esmorzar
popular a càrrec de les Ames de Casa Tyrius, amb passa carrer de la colla La Rosca.
A les 11 del matí, xopà i jocs d’aigua al Parc del Patinatge a
càrrec dels Júniors M.D i la Falla Tirant lo Blanc.
A les 12 del matí, des del Parc de la Diputació, la Corporació
Municipal acompanyada pels grups de l’Entrà i la Colla la Rosca, es dirigiran en passa carrer al Centre de Dia, on recitaran
els versos els personatges de l’Entrà de l’any passat. Pregoner:
Vicent Boix Pérez, Maria: Vicenta García Boix i Pelegrí: Enrique Ferragut Boix.
A les 6 i mitja de la vesprada, a la Plaça del País Valencià, tota la
família podrà gaudir amb l’obra de teatre infantil “El lladre
de paraules”, de la companyia Disparatario.
Rock al Carrer
A les 8 de la vesprada, Rock al carrer a la Plaça del País Valencià, amb l’actuació del grup Acústica.
A les 10 i mitja de la nit, el carrer major serà de pel·lícula amb
el cinema d’estiu, organitzat per l’Ajuntament de l’Alcúdia
amb la col·labotració de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Es projectarà una de les preferides dels Premis Goya 2019,
Campeones.
A les 12 de la nit, revetla amb l’Orquestra Euforia a la plaça
Tirant lo Blanc.
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5

DE SETEMBRE, DIJOUS

A les 8 del matí, concentració dels grups participants al IX
Ral·li Humorístic, al parc de la Diputació, organitzat pels
Festers i Festeres ’20 “2milXhora”. Els participants hauran de
superar diferents proves al llarg del matí per diversos punts del
poble per a poder arribar a la gran final de la Piscina Municipal
d’Estiu, on es donarà a conèixer l’equip guanyador. Inscripcions del 27 al 29 d’agost, de 6 a 8 de la vesprada i el 30
d’agost de 9:30 a 11:30 del matí a l’Espai Jove.
A les 10 del matí, al Parc del Patinatge, Esmorzar Popular de
coques amb cansalà a càrrec de les Dones de l’Alcúdia.
A les 3 de la vesprada, paella popular de Galbis per als participants del Ral·li Humorístic, al Parc del Patinatge.
A partir de les 5 de la vesprada, continua la festa al Parc del
Patinatge amb un Tardeo a càrrec de la Falla Tirant lo Blanc.
A les 6 i mitja de la vesprada, començarà el ja tradicional taller
del fanalet que organitzen els Dimonis Enroscats i la Colla La
Rosca, al Parc de la Diputació.
A les 10 de la nit, tindrà lloc la Cercavila del fanalet, des de la
Plaça del País Valencià fins a la Plaça Tirant lo Blanc.
També a les 10 de la nit, a la Plaça del País Valencià, Festa de
la Gent Major amb l’actuació del Trio Hey You.
A les 12 de la nit, comptarem a la Plaça Tirant lo Blanc, amb
l’espectacle Carnavalia, de Montecarlo produccions.
En acabar, continua la festa i balla al ritme de la discomòbil.

18

FESTES MAJORS 2019

6

DE SETEMBRE, DIVENDRES
FESTIVITAT DELS SANTS DE LA PEDRA

A les 11 del matí, presentació animada de l’edició del conte
versat El pet, de Nadia Carrasco, a la Biblioteca Municipal.
A les 2 del migdia, a la plaça del País Valencià, Mascletà en
honor del Sants Isidre, Abdó i Senent. Picadeta de cacau i
tramussos patrocinada per la CANSO i la Caixa Rural de l’Alcúdia amb col·laboració de les ames de casa Tyrius.
A les 6 de la vesprada, des del Parc de la Diputació, arrancarà
la divertida i sorollosa Cavalcada del Pito i de les Disfresses, enguany organitzada per la penya de Festers i Festeres ’20
“2Milxhora” amb la col·laboració de la xaranga de la Filharmònica Alcudiana i dels Dimonis Enroscats de l’Alcúdia,
que obriran la cavalcada amb la seua titella. El seguici de carrosses 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 els dies 27, 28 i 29 d’agost de 6 a 8
de la vesprada i el 30 d’agost de 9:30 a 11:30 del matí.
En acabar la Cavalcada del Pito, Festa de l’Espuma al parc
del Patinatge.
A les 7 de la vesprada, des de la Plaça del País Valencià, ronda
de Cant d’Estil amb instruments de vent metall i corda pels
carrers del poble, amb la col·laboració de la Colla La Rosca.
Com a versador, comptarem amb Salvador López, Boro de
Paterna, i cantaran els germans Christian i Jonatan Penalba i M.
José Fernández Arce.
A les 8 i mitja de la vesprada, al Saló Artístic podrán gaudir de
la representació de dos sainets a càrrec del quadre d’actors del
CAPM de Russafa, entre els quals figura Enrique Ferragut: La
tasseta de plata, de Paco Barchino i De rebot, d’Arturo Casinos.
Nit del caqui. A partir de la mitjanit, omplirem la plaça Tirant lo Blanc del color caqui de l’Alcúdia. A la plaça, revetla de
l’Orquestra Valencia que, de segur, ens farà ballar bona cosa.
Hi haurà tres premis per als cadafals més adornats i que millor
promocionen el caqui de l’Alcúdia. (150 €, 100 € i 50 €)
La festa continuarà amb una discomòbil.
FESTES MAJORS 2019
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7

DE SETEMBRE, DIVENDRES
DIA DE L’ENTRÀ DE LA MARE DE DÉU

A les 11 del matí, taller de gummy i slime, al Parc del Patinatge, a càrrec de Cel i Animació.
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, Cabuts i Gegants,
Vetes, Pastorets, Negrets, Carxofa, Tornejants i Dansadors,
Arquets, Grups de Dansa, acompanyant el carro de bous amb
la Mare de Déu de l’Oreto. Les banderoles de l’Entrà d’aquest
any seran portades pels alumnes Clara Pérez Murillo, David
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Rodrigo Ortega, Nerea Martínez Gutiérrez i Sandra Pérez Tetuan, del col·legi Sant Andreu. 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 i Puig.
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 els 1955 per Innocenci Signes a càrrec de M. Teresa Torró Chisvert, que serà Maria;
Andrés Madramany Vendrell, que farà de Peregrí i Agustí
Torró Serrano, que serà Pregoner. A continuació, la imatge
de la Mare de Déu serà traslladada per l’alcalde de l’Alcúdia i
el rector de la parròquia a l’Església, on tindrà lloc l’ofrena i es
cantaran els Gojos.
Nit de disfresses. A les 12 de la nit, a la Plaça Tirant lo Blanc,
a l’última nit d’aquestes festes celebrarem la revetla més esperada, la de disfresses, amb la música de l’Orquestra Montecarlo. 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.
La festa continuarà amb una discomòbil.
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DE SETEMBRE, DIUMENGE
FESTIVITAT DE LA MARE
DE DÉU DE L’ORETO

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, i en acabar missa major, pernocà i picaeta a
la Plaça del País Valencià, a càrrec de l’Associació Gent Major.
A la 1.30 del migdia, des de la Plaça del País Valencià, recollida
de la pregonera en passa carrer.
A les 2 del migdia, la regidora de Festes, Oreto Trescolí, l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom i la pregonera d’aquest any
Oreto Doménech Masià, 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, i per a acomiadar aquestes festes de 2019, es dispararà el tradicional Castell de Focs d’Artifici a càrrec de la Pirotècnia Crespo.
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ACTES

RELIGIOSOS

FESTES A LA MARE DE DÉU DE L’ORETO
Divendres dia 6
SANT ISIDRE LLAURADOR I SANTS ABDÓ I SENENT
A les 12 del migdia, missa a Sant Isidre Llaurador, Sant Abdó i Sant
Senén, en acció de gràcies pels llauradors del poble.

Dissabte 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 6.30 de la vesprada, Entrada de la Mare de Déu. En arribar a
l’Església, ofrena de flors. No se celebrarà Missa

Diumenge 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, TRASLLAT de la imatge de la Mare de Déu i entronització
en l’Altar Major
A les 11:30, 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.

Del dia 14 al 22 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 22
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 les 7:15 de la vesprada, Rosari, Novena i a les 8, Santa Missa, a continuació Trasllat de la Mare de Déu a la seua Capella.
FESTES MAJORS 2019
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PROGRAMACIÓ ESPORTIVA

31

DE AGOST, DISSABTE

A les 9 del matí, al Poliesportiu Municipal, 1r torneig d’estiu de Futbol Sala
Des de les 9:30 del matí fins a les 2 del migdia, el Club d’Esquaix
l’Alcúdia, organitzara un campionat en honor a la nostra patrona,
en les pistes del Poliesportiu Municipal.
La modalitat serà doble KO, amb 2 partides mínimes assegurades.
Hi haurà trofeu per als 3 primers classificats.
Inscripcions: el mateix dia del torneig a partir de les 9 del matí en les
pistes on se celebra.
A partir de les 10’30 del matí i fins a les 17:00 de la vesprada es
disputarà el Triangle de billar entre els equips Alzira i l’Alcúdia a la
LLAR DELS JUBILATS, organitza el Club de Billar l’Alcúdia.
A les 4:30 de la vesprada, al Camp Municipal de Tir de Sellent, Campionat Social de Tir de la Societat de Caçadors La Terrerola. Tirada mixta de guatles i coloms a màquina. Col·laboren Ajuntament i
Caixa Rural de l’Alcúdia.
A les 6 de la vesprada, 9a Edició del Torneig de Festes de Futbol
Sala Javi Colomina al Pavelló Municipal
Equips participants: l’Alcúdia FS. - l’Olleria FS. - Montesa FS - FS.
Sueca.
1r partit a les 18:00 h, 2n partit a les 19:00 h, Final a les 20:00 h
Entrega de trofeus per Javi Colomina a les 21:00 h

1

DE SETEMBRE, DIUMENGE

4

DE SETEMBRE, DIMECRES

A les 11 del matí, Duatló infantil a l’avinguda Antonio Almela (encreuament amb carrer Rei en Jaume I), organitzat pel Club l’Alcúdia
Triatló. Els xiquets hauran de portar bicicleta i casc.

A les 6,30 de la vesprada, als frontons municipals, semifinals del
Trofeu Josep Lluís Bausset de Pilota Valenciana.
A les 7 de la vesprada, al parc del Patinatge, exhibició de l’escola
d’Hapkisul de l’Alcúdia, dirigida pel mestre Andrés Roig 6é Dan.
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PROGRAMACIÓ ESPORTIVA
L’equip d’exhibició de l’escola, amb la participació d’instructors i
alumnes avançats, mostraran les tècniques de colp de peu, mà buida,
armes i trencament professional (bats de bèisbol).

6

DE SETEMBRE, DIVENDRES

7

DE SETEMBRE, DISSABTE

A les 6,30 de la vesprada, als frontons municipals, finals del Trofeu
Josep Lluís Bausset de Pilota Valenciana.

A les 10 del matí, al camp de vol del Club d’Aeromodelisme l’Abella,
17a Exhibició d’Aeromodelisme Festes l’Alcúdia 2019. Per a participar és imprescindible tindre la llicència federativa en vigor.
A les 11 del matí, Trofeu d’Handbol Festes al Pavelló Municipal on
participaran els equips de Divisió d’Honor Plata del BM Benidorm.
El CB Mislata, El Balonmano Almassora de Segona Divisió Nacional i el nostre Club Handbol Ribera Alta de l’Alcúdia també de
segona divisió Nacional.
Es jugaran un total de 6 partits de 30 minuts cadascun en les dues
pistes

14

DE SETEMBRE, DISSABTE

A les 10:30 del matí, al poliesportiu municipal de l’Alcúdia, “Memorial Paco Gimeno”. Campionat de Bàsquet en les diverses categories
que enfrontaran el Club de Basquet La Llum, de Valencia & EMBA
l’Alcúdia.
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PROGRAMACIÓ ESPORTIVA

15

DE SETEMBRE, DIUMENGE

A partir de les 9 del matí, al parc de la Generalitat 14a Matinal
Motera l’Alcúdia . Amb la música en directe dels alcudians El Trago,
esmorzar, sorteig de cuixots i regals de tot tipus, així com d’un cap
de setmana per a 2 persones.
Organitza: Penya Custom La Ley Seca
A les 11 del matí, Trofeu d’Handbol preparatori de la temporada
2019/2020 al Pavelló Municipal entre els equips de CH Mislata, el
CH Benetússer, el CH Maristes d’Algemesí i el nostre CH Ribera
Alta l’Alcúdia.
Es jugaran un total de 6 partits de 30 minuts cadascun en les dues
pistes simultàniament.
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DE SETEMBRE, DIUMENGE

I fase del Trofeu Mediterrani, al Pavelló Municipal de l’Alcúdia, organitzat pel Club Gimnàstica Rítmica l’Alcúdia. En esta fase es donen cita diferents nivells de gimnàstica rítmica per tal de preparar
els campionats provincials i la temporada de conjunts i Copa d’Espanya.
El Club també organitza unes Jornades de portes obertes, per a xiquetes i xiquets des dels 4 anys fins a l’ESO. Seran dilluns 23 i dimecres 25 de setembre, de 5.30 a 7 de la vesprada, en el Pavelló
Municipal.
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