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Elvira

’ Campos
Garcia
A lca l d es s a d’a laq u à s
Unes Festes per a la Història
Si som capaços d’imaginar-ho serem capaços de fer-ho. Si projectem el
nostre futur, si imaginem com volem que Alaquàs siga, demà serem
capaços de construir-lo, de recórrer junts el camí que ens ha de portar al futur
col·lectiu.
Perquè els camins estan plens de somnis i d’esperances, camins que hem de
recórrer junts, camins que cada dia obrin noves opcions, incorporen noves
persones, ens plantegen noves metes, a vegades fàcils i plans, a vegades
difícils, allí on anem, el nostre futur, val la pena.
Alaquàs és el nostre tresor i, com en els contes infantils, hem de ser capaços
de seguir el mapa per a trobar-lo.
El nostre mapa són els valors que ens caracteritzen, les nostres senyals
d’identitat, la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra història, gràcies
a això no ens perdrem mai. L’orgull de ser d’Alaquàs, de conéixer-nos i
reconéixer-nos i de comptar amb el nostre Castell, el millor far que seríem
capaços d’imaginar que sempre ha sigut símbol de fortalesa i de protecció
per a tots nosaltres.
Celebrar el centenari de la declaració del Castell d’Alaquàs com a Monuments Històric Artístic Nacional i omplir, entre tots i totes, una càpsula del
temps que s’obrirà dins de 50 anys ens ha tret del nostre dia a dia per a fer
reflexionar sobre com serem aleshores.
Cap de nosaltres pot saber en realitat com serà el futur, però el que sí tinc
clar és que hem de continuar somiant, imaginant el futur, hem de continuar
celebrant junts, construint junts, anant sempre una mica més lluny, superant
els obstacles que trobem, sent persones autèntiques, valentes, imaginatives,
solidàries i tolerants, però sobretot alaquasers i alaquaseres.
Les Festes Majors representen tot el que som, el que hem sigut i el que volem
ser. Unes festes que tenen a la gent com a protagonista, a clavaries, confraries, molts col·lectius, i associacions posant el millor de nosaltres, el nostre
temps, la nostra dedicació, l’esforç en benefici col·lectiu.
Som un poble que vol celebrar la vida, aquestes festes representen tot allò
que perdurarà en el temps.
Gaudim de les festes i no deixem de somiar.
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Els i les socialistes volem felicitar les Festes Majors a tots
els veïns i veïnes, i convidar a les persones de municipis
pròxims perquè s’acosten durant aquests dies de festa i
alegria a compartir-los amb nosaltres. Sereu benvinguts.

Des de fa uns anys tots hem observat un canvi evident.
Cada any resulta més difícil que es formen grups per portar
endavant les clavaries. Evidencien un canvi en els temps i
una falta de compromís i ajuda de la administració local.

Alaquàs és excepcional per molts motius: Som un poble
solidari, respectuós, valent i compromés, i amb un valor que
destaca per damunt de la resta: La participació.

En este context enguany, reconeixem, sense oblidar-se
de totes les demés, dos agrupacions per la seua valentía i
entrega per mantindre les nostres tradicions.

Les nostres festes són populars i integradores, de la gent
i per a la gent, destacant l’esforç dels diferents col·lectius
festers que posen tota la seua obstinació per a mantindre
les nostres tradicions i perquè puguem gaudir d’una programació cada any més completa i millor.

Per primera vegada la clavaría de Sant Miquel és assumida
per un grup de xiques joves. Com elles diuen, “les dones del
segle XXI ja no tenen perquè tindre cap sostre de cristal
donat que en persistencia i constància no hi ha obstacles
per trencar-lo.”

Les nostres festes són celebració, en la qual coincideixen
la recuperació de les nostres tradicions més arrelades, la
nostra història i cultura amb propostes diferents, atrevides
i d’avantguarda.

També gràcies als Amics i Amigues de la Cordà podrem
enguany seguir disfrutant de la nostra festa declarada de
interés turístic en maig de 2015.

Les nostres Festes són alegria, rebombori, música, pólvora,
gastronomia, tradició... i us animem a què participeu en elles.

Un any més comença setembre i les festes locals. Alaquàs
s’ompli de gent, d’actes, de música, de menjars, de col·lectius...
El nostre municipi va modernitzant-se, fent de les festes
un espai integrador i realitzant canvis que des de fa temps
demanava la ciutadania. Anem deixant de costat els rols
de gènere i visibilitzant col·lectius que hi treballen de valent,
com la Clavaria de Sant Miquel i les Festeres d’Alaquàs, dos
col·lectius de dones valentes que han trencant els motles
d’una tradició exclusivament masculina. Moltes associacions
estan treballant per aconseguir unes festes igualitàries.
Cal repensar-ho tot. Els estereotips de gènere no poden
continuar marcant el que hem de ser, el que hem de pensar
i fer.
Vivim les festes amb alegria i amb ulleres morades per integrar dones i homes en la nostra estimada festa.

Continuem treballant per a que eixa valentía, entrega i
compromís que te la nostra gent també arrive en un esperit
renovador al nostre ajuntament.
Disfrutem tots de les festes, del nostre poble. Tots Som
Alaquàs.

L’Ajuntament d’Alaquàs d’acord amb l’informe previ del
Servei de Normalització Lingüística, fa constar que el
contingut, l’ortografia i les formes gramaticals utilitzades
en la redacció d’aquest saluda són autoria i responsabilitat
única del Partit Popular.

Grupo Político Municipal
Els canvis sempre han suposat, als nostres pobles, millores que faciliten la vida. El fang ha esdevingut quitrà, ens
embrutem menys les sabates que continuem estrenant
en festes oferint millor imatge al veïnat, a qui saludem en
trobar-nos al carrer. Amb qui ens creuem tots els dies i també amb els qui fa temps que no hem vist.

Estimados conciudadanos de Alaquàs, en estos días que
vamos a disfrutar de las Fiestas Mayores, les deseamos que
pasen unas agradables veladas con tod@s los vecin@s,
que sean unas fiestas tranquilas y de divertimento para
tod@s, tantos festeros, clavarios y asociaciones que realicen
proyectos para las mismas.

El temps passa, però no decau l’enyor que sentim en recordar els moments de festes, de sentir-nos membre d’un
poble: sopars a la fresca, la casa oberta, per al gaudi de qui
passa, l’olor a roses i murta, les parades de torrons… tot ben
bonic i alegre.

Desde el Grupo Político Municipal de Ciudadanos Alaquàs,
también deseamos el mayor respeto para todos los actos
que se produzcan en el pueblo y la máxima colaboración
entre tod@s para que todo sea celebrado en armonía,
por tod@s los vecin@s, tanto los actos laicos, como los
religiosos, sin diferencias ideológicas o personales.

Tot forma part d’una memòria col·lectiva, diferent a cada
lloc però on el contrast transforma les peculiaritats en coses
especials i úniques.
Tots tenim un desig comú: gaudir d’unes festes plurals i
igualitàries, expressió i sentir de les opcions que el veïnat
reclama, on la cultura és l’eix central. Festes que les xiquetes
i xiquets de hui recordaran amb el mateix enyor i nostàlgia
que les recordem les qui fórem abans.

Agradecimiento igualmente, a todas las entidades que
colaboran en nuestras Fiestas, así como en los actos de
celebración del Centenario del Castillo y nuestro mayor
deseo para que se desarrollen en plena armonía y convivencia entre los festeros y con el máximo respeto al derecho al
descanso de tod@s.
VIVAN NUESTRAS FIESTAS PATRONALES, ALAQUÀS Y
SUS VECIN@S
Juan Carlos Mellado Ortiz
Concejal-Portavoz de Cs Alaquás
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Ha passat un any des de l’última vegada que vam tindre
l’honor i el privilegi de poder dedicar unes paraules a tots
els alaquasers i alaquaseres en dates tan assenyalades
com les festes municipals. Un any que ha sigut de tot menys
tranquil. Un any amb enormes canvis, sobretot a
nivell polític, un any sens dubte farcit d’oportunitats, reptes i,
sobretot, il·lusions. Des d’aquest grup, volem aprofitar per a
animar a tota la ciutadania a eixir al carrer per a celebrar
sobretot allò positiu, perquè si alguna cosa tenim clar en
Esquerra Unida és que les coses poden canviar, poden millorar,
sempre que existisca voluntat per a això. Celebrem l’amistat,
l’amor, la igualtat, l’alegria de viure, i sobretot celebrem sempre
l’esperit de lluita, perquè aqueix, i només aqueix és el que
ens permetrà continuar tenint sempre alguna cosa que
celebrar.
Bones festes, Salut!
Carolina Pino de la Cueva
Esquerra Unida Alaquàs
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Toni
’
Saura Martin

Origami Teatre
P r e g o n e r s d e l e s f e s t e s ma j o r s 2 0 1 8

regidor de festes 2018

Origami Teatre us saluda! Origami us torna a saludar per segon any consecutiu!

És el meu primer any com a regidor de festes, per a mi és un gran honor
i una infinita responsabilitat, i vull, el primer de tot, agrair i reconèixer el
treball, l’esforç i el coratge de molts mesos dels col·lectius festers: clavaries,
moros i cristians, confraries, associacions i colles d’amics: Vosaltres sou el
cor i l’ànima de les nostres festes, gràcies a vosaltres les festes d’Alaquàs
són úniques.

Segon pregó de festes d’Alaquàs en què tenim l’honor de participar, i l’honor és
doble. És el segon any que estem en el pregó, i quin any! És l’any del centenari, el
centenari de la proclamació del Palau Castell d’Alaquàs com a Monument Històric
Artístic Nacional.
Aquest fet ens fa immensament feliços; la vinculació que té Origami amb el
Castell es perllonga, al costat de Via Heraclia, durant els últims sis anys. Sis anys
en què hem acostat la història i la cultura d’Alaquàs al poble, hem donat vida a
personatges de la talla de Lope de Vega, Luis Pardo de la Casta o Jaime García de
Aguilar. Hem teatralitzat les històries dels moriscos expulsats del país, dels nobles
que han habitat el castell i de les tradicions d’Alaquàs.

Si parem atenció i aguditzem els nostres sentits, ja podem escoltar com va
creixent el so de la música, l’olor de la flor, les espurnes de la pólvora, les
rialles al carrer... i és que les nostres festes estan a punt, a punt de començar,
ja està tot preparat perquè passem uns dies de festa, tradició, alegria i germanor amb les nostres famílies i amics.
El nostre Castell té vora 500 anys però aquest 2018 es compleix el primer
centenari de la seua declaració com a monument històric artístic. Aquest
fet que estem celebrant al llarg de tot l’any va permetre la seua protecció
i que haja arribat fins hui en dia per tal que tots puguem gaudir-lo. Per
això enguany, les nostres festes són unes festes per a la història i hem
incorporat set relats sobre com han evolucionat aquestes al llarg dels
últims segles. A més, recollim els suggeriments que ens heu fet arribar i
hem programat activitats per als més xicotets, els joves, les famílies i els
majors.

El centenari del Castell és per a nosaltres també una oportunitat única, l’oportunitat de portar a escena el text teatral “El Contrafet Blau” de l’alaquaser Juanvi
Mena. Un espectacle que veurà la llum a setembre i en el qual confluïm diversos
artistes locals.
Mai podríem desvincular la nostra vida artística i personal d’Alaquàs, mai podríem
renegar del nostre origen, dels espais que ens han vist nàixer i de les persones que
ens ajuden en la nostra tasca dia a dia.
Alaquàs és bressol i es nodreix d’un teixit cultural ampli i ric: Origami Teatre,
Dinamo Producció Teatral i Carabau Teatre entre d’altres, completem el teixit
teatral, artístic i cultural d’Alaquàs. Un teixit que creix diàriament, i que té l’Escola
Municipal de Teatre Juan Alabau com a pedrera principal.

Eixim al carrer, gaudim i vivim les festes amb passió i també amb
responsabilitat.
Toni Saura.

Col·laborar i fer que tot açò puga créixer és per a nosaltres no sols un honor sinó
una obligació. Per açò, organitzar de nou aquest pregó ha sigut un privilegi.
Alaquàs torna a omplir-se de teatre, de música, de literatura, d’història… Alaquàs,
s’ompli de festa.
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Associació Amics i Amigues del

Cant de la Carxofa
Des de l’Associació Amics i Amigues del Cant de la
Carxofa volem contribuir de forma positiva al desenvolupament
de les festes d’Alaquàs per tal que siguen uns dies festius plens
d’alegria, de trobada entre la gent, de gaudir, de celebrar i també de fe i cultura.
Tots els actes que organitzem des d’Amics i Amigues del
Cant de la Carxofa amb la col·laboració de molts col·lectius i
entitats, són participatius, vistos i gaudits per molta gent, tant la
preselecció (acte nou que s’incorpora com un més al programa)
com la consolidada Prova de Veu de l’Àngel i, evidentment, els
antiquíssims Cant de la Carxofa a la Mare de Déu de l’Olivar i al
Crist de la Bona Mort.
A més a més, durant aquests dies vos presentarem el Cor del
Cant de la Carxofa, que realitzarà les seues primeres actuacions.
Per últim, volem agrair a totes les persones d’Alaquàs que fan
possible l’acte del Cant de la Carxofa, sent la realització d’aquest
acte el que ens anima a continuar treballant, a continuar fent
aquesta festa.
Bones Festes 2018!
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Associació de

’
Festeres d ’ Alaquas

Com hem dit, moltíssima gent participa de les festes, això vol dir que els
nostres carrers s’omplin de la diversitat que ens caracteritza. Per això és
molt important per a nosaltres fomentar el respecte entre totes les persones que ocuparem els espais del nostre poble.

Estimat poble d’Alaquàs:
Novament, les Festeres d’Alaquàs venim a anunciar-vos l’arribada de les
festes majors de 2018 i explicar-vos els nostres desitjos per gaudir-les al
màxim.

Ens dirigim directament cap a vosaltres per fer-vos còmplices de crear
espais segurs i respectuosos per a totes les que eixim aquests dies a divertir-nos. En els nostres objectius, doncs, estarà present crear una festa
inclusiva i sense agressions masclistes.

Les Festeres som encara nouvingudes en la contribució a la festa, però
a poc a poc ens aneu coneixent. Volem oferir actes lúdics per a la gent
jove, però també d’altres que conviden a participar persones de totes les
edats. Ens agrada que tot el poble participe activament de tot açò i ho
gaudisca des de dins, perquè siguen experiències realment inoblidables.
Per tot això, hem treballat de valent tot l’any junt amb la resta de col·lectius d’Alaquàs, per celebrar unes festes cada vegada un poc més especials.

Ara sí, podeu anar avisant a la vostra colla, que açò ja va. Ens esperen
unes festes d’Alaquàs 2018 per a recordar!
Associació de Festeres d’Alaquàs.

Integrants: Sofía Abril Rodríguez, Clàudia Ballesteros Castillo, Celia Canales Quilis, María Ángeles Domingo Ruiz, Cristina García Antúnez, Paula García
Terrón, Araceli de Joz Zomeño, Elena Martí Martí, Irene Alfonso Sardina, Ana Barberá López, Inma López Palop i Paula Arranz López.
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clavariesses de la

’ dels Dolors
Mare de Deu

I això mateix ens agradaria que succeïra amb la festa de la Mare de
Déu dels Dolors. Així que a les nostres basquinyes i la resta de futures
clavariesses: Gràcies!

Estimats alaquasers i alaquaseres:
S’acaba l’estiu i toca tornar al poble. Però com tots els anys, abans de
tornar a la rutina, ens toca gaudir de les nostres Festes Majors. Els carrers
es tornen a omplir de gent, música, tradició i, sobretot, d’il·lusió.

Les Clavariesses dels Dolors som devoció, som costum, som tradició. En
definitiva, som Alaquàs!

Les Clavariesses dels Dolors 2018 tenim el plaer de continuar
enguany amb la festa que tantíssimes dones i xiquetes han fet al llarg
dels anys. Fa quasi quatre anys que un grup de xiquetes ens vàrem ajuntar per traure la festa endavant, i són molts els problemes que ens han
sorgit durant aquest temps, però, amb treball dur i molt d’esforç, ja la
tenim ací.

Així que, des del mateix dia del pregó, us animem a participar i gaudir
en tots els actes que, tant nosaltres com la resta de col·lectius, us tenim
preparats.
Per últim, no volem oblidar-nos de totes aquelles persones que ens han
ajudat perquè tot siga possible: família, amics, comerços i els propis
alaquasers i alaquaseres. Moltes gràcies, de veritat.

Aquest any és, a més, especial per al poble ja que celebrem el centenari
del Castell. Hem lluitat i barallat al llarg de la història per mantindre’l.

Esperem, doncs, que siguen unes festes inoblidables per a tots.
Visca la Mare de Déu dels Dolors i bones Festes 2018!

Fadrines: Isabel Algar Cervera, Natalia Andreu Martínez, Ana Blázquez Sánchez, Raquel Campos Siurana, Eva Cervera Ballester, Andrea del Pueblo
Muñoz, Sonia Jordán Ureña, Silvia Lucena López, Aroa Martínez Sáez, Marta Merenciano Martínez, Claudia Poveda Olivas, Amparo Valera Toledo i
Raquel Vázquez Lino.
Casades: Alicia Lucena López, Ana María Usedo García i Inmaculada Usedo García.
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Clavariesses de

Sant Miquel

Veïnes i veïns d’Alaquàs, un any més, arriben les festes del nostre poble on
la pólvora, la música, el color, la cultura, la tradició, la festa… s’uneixen en
un tot per donar pas a les nostres Festes Majors.

Ens sentim ben orgulloses i contentes de poder dir que hem fet la festa de
Sant Miquel i que som Clavariesses de Sant Miquel per primera vegada en
la història festera del poble d’Alaquàs.

Pel que fa a la festa de Sant Miquel, allò habitual era que en la fotografia
apareguera un grup de xics joves compromesos amb la realització dels
actes corresponents a la festivitat de Sant Miquel. Però, com és sabut i es
pot observar, enguany hi ha una particularitat capital entorn a dita festa,
vist que som un grup de xiques joves les que, dies abans del 29 de setembre de 2017, vam decidir tirar endavant amb la realització de la mateixa
per la manca d’un grup de xics que la volguera fer.

Un projecte que ha sigut possible també per la participació dels
col·lectius, comerços, entitats i institucions del poble que ens han
ajudat i als que volem donar les gràcies públicament; però, de forma molt
especial, agrair l’ajuda prestada als nostres abonats, amics i familiars que
han col·laborat en cada sorteig, acte o festa que hem organitzat.

Cert és que el començament no ens va ser fàcil, ni menys encara la possibilitat d’accedir a ella, però finalment ho aconseguirem i en un any d’esforç,
preparació i dedicació, ací estem!

FENT POBLE.
FENT HISTÒRIA.

Des de la Clavaria, us volem desitjar que passeu unes bones Festes!

Integrants: Clàudia Alós Estreder, Ana Andrés Mendoza, Mª Cabañero Moreno, Sonia Cabañero Fuentes, Ana María Carot Conde, Anna Maria Mora
Carot, Helena Mora Carot, Bea Gómez Gabriel, Mireia Ruiz Engra, Lucía Moragues Martínez, Carla Tàrrega Herrero i Andrea Cervera Tàrrega.
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Confraria de LA

’ de l ’ Olivar
Mare de Deu

Poble d’Alaquàs:

Els actes que hem organitzat, i als que especialment vos convidem,
conjuguen la majoria dels aspectes de la festa: l’alegria dels xiquets i
xiquetes, el soroll dels coets, la tradició de les cercaviles i la música
tradicional i, molt especialment, la devoció i l’estima a la nostra Patrona.

Ja estem en festes i l’alegria, el soroll i la tradició es barregen per viure uns
dies de concòrdia i emoció. Uns dies que tindran com a punt de referència
i inflexió el dia 8 de setembre, el dia de la nostra festa grossa, el dia de la
Patrona, la Mare de Déu de l’Olivar.

En la nostra programació vos tenim a tots presents i per això també
pensem en els que tenen i passen dificultats. Per eixe motiu també
som una festa solidària i volem col·laborar, junt a tots vosaltres, amb
l’economat de Càritas. Ajudeu-nos a fer-ho una realitat.

La confraria de la Mare de Déu i els majorals que la representem enguany
vos convidem a viure-la i fer-la vostra, perquè la Mare de Déu de l’Olivar,
des de fa més de 700 anys, és de tots els que vivim a Alaquàs.

Vos esperem.

Integrants: José Manuel Costa Fernández, Ana Marqués Ferrer, Mª Dolores Abenojar Barahona, Lourdes Sáiz Gabaldón, Paqui García Besó, Trini Pau
Cervera Linares, Francisca Díaz Álvarez, Margarita López Ovalle, Mª Ángeles Sardina Moret, Severino Navarro Tárrega, Carmen Ureña Pérez, Ascensión
Lerma Medina, Cayetano Alfonso Moret i J. Bta. Damián Taberner Andrés.
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Clavaris DEL

Crist de la Bona Mort

Fa 25 anys, era el 1993, la Vasca Picoteo i uns atres grups d’amics i alguns afegits nos juntàrem per a fer la festa del Crist i enguany ha donat la
casualitat de que no hi ha clavaris i hem segut convidats a fer-nos carrec
d’organisar la part religiosa i formal dels actes en honor del nostre Crist
junt als Amics de la Cordà, que se fan carrec de la part pirotècnica, i el
soport econòmic de l’Ajuntament. Volem dir en aixo que no serà, esta festa, el resultat d’un treball de clavaris habitual, ya que no hem estat des del
principi i ha segut una proposta que se nos ha fet ya ben entrat l’any, per
lo que será una clavaria austera i sobria pero digna.

Ser d’Alaquas està unit, a pesar de les conviccions i creències personals,
a unes tradicions i festes que hem heretat dels nostres antepassats i que
volem transmetre als nostres fills. Ara que pareix que no està de moda ni
l’identitat ni la Fe nosatres som cridats, per este motiu, a donar testimoni
i eixemple.
Esteu tots convidats a participar dels actes que realisem i vos desigem a
tots unes Bones Festes Majors.
* Este text està escrit en les normes ortografiques per a la Llengua Valenciana de la
Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Normes d’El Puig.

Evidentment es un orgull poder fer este servici per al poble en honor del
Nostre Senyor en eixa image tan volguda del Crist de la Bona Mort. No tots
els que anem a fer esta festa repetim, ya que alguns, en el seu moment, no
la feren, pero es per a tots un moment d’entusiasme i agraïment.

L’Ajuntament d’Alaquàs d’acord amb l’informe previ del Servei de Normalització
Lingüística, fa constar que el contingut, l’ortografia i les formes gramaticals utilitzades
en la redacció d’aquest saluda són autoria i responsabilitat única dels Clavaris del
Crist 2018.

Integrants: Carlos Peiró Cabo, Carlos Roig Gimeno, Francesc Josep Gil Miquel, Francisco Aldana Castillo, Francisco García Tello, Jesús Medina Cantero,
José Enrique Besó Portalés, José Forment Gimeno, José Vicente Sena Tormo, Manuel Montesinos Bayona, Manuel Francisco Tárrega Labado, Miguel
Ángel Tárrega Moret, Pascual Ferrandis Reig, Pedro García Toledo, Rafael Medina Ferrandis, Vicente Laborda Pons, Vicente Luís Besó Tárrega, Vicente
Santandreu García
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Confraria de LA

’

Santissima Creu

Quasi una experiència religiosa?

Cal fer-se preguntes religioses per el sentit de la vida, del “més enllà”,
pel sofriment, per l’amor, per la vida i per la mort, per l’eternitat, pel bé
i el mal... per Déu. Aquestes sí són preguntes més il·luminadores, més
necessàries, més vitals i definitives; i trist és que optem per “estar en mil
coses” abans que ésser capaços d’enfrontar-nos a les vertaderes qüestions de la vida, eixes en què sí ens ho juguem tot.

En aquesta època, pense, que estem necessitats de sentit, i molt. Tant
que hi ha algunes dimensions de la nostra vida que acaben convertint-se
en molt més del que són en realitat: el futbol, la música, el cinema, el culte
a si mateix, el cap de setmana, l’alcohol, drogues, vídeojocs, etc. I mouen
a moltes persones, fidelitats, a pertànyer a grups determinats i, fins i tot,
odis.

Amb goig, disfrutem de les nostres Festes Patronals.

Necessitats de sentit, d’horitzó, de destí, d’un objectiu a la nostra vida. No
dic que no ens hem de divertir en la vida, però... açò és tot el que podem
oferir a la vida, a la nostra societat, a la nostra ciutat?

Presidenta: Pilar Guillén · Vicepresidenta: Amparo Molins
Vocals: Pilar Mansilla, Carmen Baeza, Aurora Ruiz, Pura Sierra, Pura Valero, María Jesús Carrión, Mari Cuestas, María Luz Belmonte, Juana Zambrano,
Reyes Simón i Jesús Aramendía.
Consiliari: Vicente Bataller
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MOROS I CRISTIANS

Perolers d ’ Alaquas’

Us saludem, alaquasers i alaquaseres, i aprofitem aquest llibret per
convidar-vos a gaudir en cada moment de les nostres festes majors.

I com no, agraïm als nostres veïns i veïnes per ser part protagonista, uns
dies de setembre, per gaudir, per celebrar, per apreciar, per integrar-se,
per omplir els carrers i fer-nos sentir orgullosos del nostre poble Alaquàs.

Felicitem a cada una de les comparses pel seu treball, il·lusió i
participació en tots els actes programats. Especialment a les capitanies 2018,
la filà cristiana Hospitalaris i la comparsa mora Muladins, que per primera
vegada ens representen orgullosament durant aquest any, sent la seua
culminació en la gran entrada mora i cristiana que se celebrarà el dissabte
15, quan els nostres carrers s’ompliran d’una explosió de música, color i
fantasia dels seguicis, tot això escenificat per les 32 filaes i comparses que
componen la nostra associació.

Finalment, us convidem a participar i gaudir de tots i cada un dels actes
que hem programat amb tanta il·lusió.
Comptem amb la vostra presència. Us esperem.
MOROS I CRISTIANS PEROLERS D‘ALAQUÀS

Donem les gràcies per la seua col·laboració al nostre ajuntament, comerciants i empreses, que amb el seu suport rebut podem fer realitat que les
nostres festes siguen més grans i participatives.
BÀNDOL CRISTIÀ: Babieca, Hospitalaris, Cordovesos, Regne de Lusitània, Creuats, Sahiba, Tizona, Mossàrabs, Conqueridors, El Penó, La Rialla,
Almogàvers, L’Alfàbega, Arquers, Corsaris, Contrabandistes i Jaume I.
BÀNDOL MORO: Muladins, Al-Zhamora, Alfaquies, Califes, Nazaries, Ollers, Cresol, La Lluna, El Cobertís, Alcassabars, La Haima, Sarraïns, Al-Jazar,
Amiries i Omeyas.
15
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Centro CULTURAL

Andaluz
Con motivo de la celebración de las fiestas
mayores y de nuestra semana cultural que
tendrá lugar del 31 de agosto al 9 de
septiembre, es un placer presentarme como
nuevo presidente del Centro Cultural Andaluz
de Alaquàs, agradecer a Milagros Calatayud
y la antigua junta directiva todo el trabajo
realizado para el centro y por darnos su apoyo,
consejo y experiencia, agradecer también a
mi junta directiva y a los socios y socias de
este centro todo su apoyo y confianza en
este proyecto, en el que vamos a poner todas
nuestras ganas e ilusión.
Y que mejor manera de hacerlo que
invitándoos a disfrutar de toda nuestra semana
cultural, donde transmitimos toda la cultura,
ocio y gastronomía de una tierra con duende
como es Andalucía.
Nos encaminamos hacia un proyecto donde
nuestra máxima prioridad es el llamamiento
de nuevos socios para poder seguir transmitiendo y disfrutando de nuestras tradiciones
sin dejar que estas se pierdan, teniendo claro
que para ello necesitamos un centro donde sus
actividades sean constantes durante todo el
año, de esta manera, y como presidente, me es un
placer a la vez que compromiso anunciar
el esfuerzo de todo mi equipo por hacer
realidad esta andadura en la que a pesar de mi
inexperiencia me veo preparado y respaldado.

centro cultural

Extremeño
Con estas líneas de nuevo tengo el
honor de dirigirme a vosotros, los vecinos y
vecinas de Alaquàs, como Presidenta del Centro
Cultural Extremeño, una labor que no podría
llevar a cabo sin la junta directiva y socios a los
que represento, agradeciéndoles desde aquí la
confianza depositada y el trabajo realizado de
forma desinteresada.
Son varias las actividades que celebramos a
lo largo del año, pero ahora vienen unos días
marcados en el calendario para todos y todas,
como es la celebración de nuestras Fiestas
Mayores, dentro de las cuales desde el centro
organizaremos diferentes actividades abiertas a toda la ciudadanía y que podéis encontrar en la programación de este libro, a las que
quedáis invitados a participar y disfrutar junto a
nosotros.
¡Qué paséis unas fiestas llenas de alegría!
PRESIDENTA C.C. EXTREMEÑO
Mª JESÚS MÁRQUEZ

associación de

Jubilados y Pensionistas
Desde la Junta Directiva de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de Alaquàs queremos
saludar a nuestros socios y socias y a todos los
vecinos y vecinas del municipio a través de este
libro de fiestas.
Como cada año volvemos de nuestros
desplazamientos veraniegos a nuestra querida
Alaquàs después de disfrutar del verano, los
pueblos o ciudades de los que un día partimos
y de las familias y amigos que allí dejamos.
Y como ya es habitual, ahora toca
reencontrarnos con nuestras Fiestas Mayores,
y compartirlas con el resto de vecinos y vecinas.
Este año, nuestro Festival de los Mayores será
el 5 de septiembre por la noche, en la plaza de
la Libertad. La celebración de la Semana del
Mayor la comenzaremos el 14 de septiembre
con la realización de una serie de actos que ya
se puede consultar en nuestra programación en
el centro, y el 21 de septiembre celebraremos
nuestro Día del Socio, con la tradicional misa en
honor a nuestros socios a las 11 h en la Parroquia del Olivar.
¡En estos días llenos de actividades para nuestros mayores, os deseamos que participéis y
disfruteis con alegría de cualquier actividad de
nuestras Fiestas Mayores!

A continuación os presento la agenda de nuestra semana cultural, donde os esperamos a
todos para poder disfrutar de lo que tenemos
preparado.

Presidenta: Paquita Márquez
Secretaria: Maruja Landete
Tesorero: Francisco Soriano
Vocal: Juan José Gómez

Un cordial saludo y gracias.
Presidente
Carlos Parrilla Castro
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amics de

la Corda’

Cavalcada de Festes
Inscripció del 27 al 31 d’agost (de 9 a 14 h)
- Per a realitzar la INSCRIPCIÓ, cal anar al Departament de Cultura i Festes (Centre Cultural l’Olivar), per
tal d’emplenar el full d’inscripció i, una vegada pagada la fiança de 100 € en el banc, ha de presentar el
rebut al Departament, on rebran una còpia del full d’inscripció i el número d’identificació per a col·locar en
la carrossa o camió.
- Per a retirar l’import de la fiança, hauran de presentar aquest document i el DNI a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament d’Alaquàs a partir del 10 de setembre. No es realitzarà devolució en cas d’existir
alguna denúncia al col·lectiu.
- L’itinerari d’enguany és el següent: eixida des del Col·legi González Gallarza – C/ Antonio Machado – Av.
Miguel Hernández – Plaça de la Constitució - C/ Major – Ajuntament.

Estimats amics i amigues d’Alaquàs:
Un any més, ens trobem a les portes de les
nostres Festes Patronals, un moment que ens permet retrobar-nos novament amb l’espai natural
de diversió que és el carrer (ho és, almenys, per
a qui ja tenim una certa edat). El lloc on podem
trobar-nos amb les nostres colles d’amics per a
viure, tan dignament com siga possible, totes les
activitats que els diferents grups i col·lectius tenim
previst organitzar.
Enguany a l’Associació d’Amics de la
Cordà ens pertoca una responsabilitat molt
especial: Hem d’organitzar, amb el patrocini de
l’Ajuntament, els diferents actes de pólvora de les
festes. És a dir, hem de fer-nos càrrec dels actes
que estan presidits pels coets i el foc de la diversió,
com són la Cordà del Crist de la Bona Mort i el
trasllat o Baixà de la seua imatge, des de la
parròquia de l’Olivar i fins a la de l’Assumpció.
Així mateix, hem de donar suport també a les
clavariesses de Sant Miquel en tot allò que
necessiten, per tal que la festa resulte el més lluïda
possible.
A més, i per circumstàncies concretes, enguany la
Pujà de la Mare de Déu de l’Olivar comptarà amb
la participació i el protagonisme dels més menuts,
que tiraran uns coets especialment elaborats per a
ells i elles. I és que la nostra Associació té el futur
assegurat!

L’Ajuntament d’Alaquàs establirà el lloc, forma, dia i hora de concentració, mitjançant el llibre de festes i/o la
seu pàgina web (www.alaquas.org).
NORMES DE PARTICIPACIÓ
Les persones o grups interessats en participar en la Cavalcada de Festes Majors, tenint en compte que és
un acte lúdic i multitudinari tant en participants com en espectadors, han de complir els requisits perquè
aquesta siga un exemple de convivència i civisme per part de tothom:
PRIMERA
IDENTIFICACIÓ. Cada col·lectiu, carrossa o camió haurà d’anar identificat obligatòriament amb el seu
número corresponent, en un lloc on es puga identificar fàcilment i ràpida.
SEGONA
- Cada carrossa haurà d’anar decorada d’acord amb l’acte, sense que els elements decoratius puguen comportar riscos als espectadors ni als participants.
- Es podrà portar qualsevol tipus de missatge o pancarta, sempre que no es dirigisca de forma despectiva
a l’alteració de l’ordre públic.
- Els participants en els carros i remolcs hauran de mantindre una actitud correcta sense llençar objectes
inadequats al públic ni realitzar actes ofensius ni discriminatoris ni molestar durant el recorregut.
- No s’estableix un número màxim ni mínim de participants per grup.
- Queda expressament prohibida la paralització de la marxa en tot el recorregut de la cavalcada.
- Les mostres d’estat d’embriaguesa o exhibició pública de consum d’alcohol poden comportar la retirada
immediata del camió de la participació en la Cavalcada.
- Si un grup arriba tard, haurà d’atendre les instruccions de l’organització, i es pot donar la possibilitat de
quedar-se sense desfilar.
TERCERA
- En tot moment cal seguir les instruccions dels organitzadors d’aquest acte.
- L’incompliment dels requisits al llarg de la cavalcada comportarà la possibilitat que aquest vehicle puga
ser apartat de la mateixa.
- La participació en aquesta cavalcada porta implícita l’acceptació d’aquestes bases.

Finalment, volem recordar-vos que, entre tots,
hem de fer que la màgia de la pólvora, així com la
resta d’activitats de les Festes Patronals, es puga
desenvolupar i viure en un ambient de màxim
respecte, concòrdia, seguretat i responsabilitat.
Serà així com la festa serà completa.
Bones festes i... coets per a tots!
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Positivo:

JUNTA CENTRAL DE

Penyes
Setembre, un mes que marca el final de
l’estiu, de les vacances, dels refrescants
banys a la piscina i la platja, però també marca el principi d’un nou curs per als estudiants,
de tot un any per davant, per a tornar a tenir
eixes vacances tan desitjades, i sobretot,
enguany amb l’arribada del nostre concurs dins
de les Festes Majors, un concurs que arriba el
setembre, el primer dissabte de festes, de
manera que ja podeu anotar al vostre calendari
aquesta data tan esperada, l’1 de setembre a
la ja tradicional zona de la Sequieta.
Enguany viurem la XLIV edició, quarantaquatre anys de foc, llenya, aigua, carn, verdures
i arròs, el denominador comú de cadascuna de
les nostres paelles al llarg de tots aquestos anys,
com denominador comú també és la nostra
companyia, ja siguen amics, familiars o
companys, el que segur que no faltarà serà
alegria i ganes de passar-ho bé, molt bé,
sempre acompanyats de la il·lusió de guanyar
un premi, i d’aquesta forma presumir i estar
orgullosos d’haver cuinat una de les millors
paelles del poble.
Doncs, ja esteu avisats, prepareu tots els
vostres ingredients, i vos esperem per a gaudir
d’aquesta festa entorn a les nostres paelles, ja
que estem segurs que tots junts seguirem fentla molt gran, un fet que sense la vostra presència no seria possible.
Gracies per la vostra participació i vos desitgem
que gaudiu del nostre gran dia de la paella!

XLIV Concurs de Paelles
La Junta Central de Penyes d’Alaquàs, reunida en sessió extraordinària, va acordar per
unanimitat convocar el XLIV CONCURS DE
PAELLES 2018, el dia 1 de setembre, amb les
següents bases:
La Junta Central de Penyes facilitarà tot allò
necessari per fer la paella, és a dir, la llenya,
l’aigua, el calder, la cullera, els trespeus i els ingredients per a 20 racions aproximadament.
Els
concursants
que
utilitzen
sense
l’autorització prèvia qualsevol producte
alimentari, paella o similar que no siga allò que
facilite l’organització, perdran la puntuació en la
valoració del jurat.

El jurat serà designat per la Junta Central de
Penyes. Els premis es lliuraran el dimarts 4 de
setembre a les 21 h al Castell d’Alaquàs.
Informació d’interès:
L’Ajuntament d’Alaquàs informa que a la
finalització d’aquest concurs per a poder accedir
a la piscina municipal descoberta cal abonar
la taxa corresponent i complir les normes
bàsiques d’utilització de la piscina d’estiu
establertes per a l’accés al recinte.
Es podrà realitzar la compra anticipada de
l’entrada al recinte de la piscina per al dia 1 de
setembre des del dia 27 d’agost, en horari d’11
a 18 h en la taquilla de la piscina.

La inscripció és de 50 €. Es pagarà al Centre
Cultural l’Olivar (a la part de la biblioteca) el
dilluns 27 d’agost a partir de les 19 h fins
esgotar les places limitades.
DNI obligatori per a realitzar la inscripció.
En el moment de la inscripció els menors de 18
anys hauran d’estar acompanyats per una persona major de 18 anys amb DNI per a poder
realitzar la inscripció.
Cada persona podrà realitzar un màxim de
dues inscripcions.
Els premis seran els següents:
1r premi: Trofeu i 150 €, donat per l’Ajuntament.
2n premi: Trofeu i 100 €, donat per la Junta
Central de Penyes.
3r premi: Trofeu i 75 €, donat per Caixa Popular.
4t premi: Trofeu i 50 € donat per Deportes
Estreder.
5é premi: Trofeu donat per Autoescola Alaquàs.
6é premi: Trofeu donat per Garcima.
7é premi: Trofeu donat per Consum.
8é premi: Trofeu donat per Ginesan.
Més informació: www.alaquas.org
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Del 31 d’agost al 17
de novembre de 2018
Sala La Nova del Castell d’Alaquàs

Inauguració:
divendres 31 d’agost a les 19:30 h.
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La tradició ens conta que l’any 1300 un agricultor, mentre llaurava un camp d’oliveres, va trobar la imatge de la Mare de Déu de
l’Olivar baix d’una campana. I des d’aquell moment fins hui la festa pel descobriment s’ha convertit en un reflex de la nostra identitat
cultural i social.
El pas del temps ens ha enriquit amb grans i xicotetes històries festives que han anat naixent a cada moment a la llum de les
il·lusions i de la manera de viure de les persones. Resar, cantar, menjar, jugar, ballar, sempre han sigut part de la festa; i els llocs
festius, el temple, els carrers, les cases, s’han convertit per voluntat de les persones en amigables espais de fe, de diversió,
d’associació, de tolerància i d’històries.
Per això, presentem a continuació set narracions que tenen la festa i els seus espais com a testimoniatge. Són textos ficticis
encara que ens agrada pensar que també conten històries reals; al cap i a la fi, refereixen experiències festives en les quals s’albiren
fragments de moltes existències.
Les narracions que presentem són un viatge de cinc-cents anys a aqueixos dies especials pròxims al 8 de setembre, dies en els
quals l’amor, la música, la diversió, la fe, el menjar, l’amistat, la tradició, els sons, la família… i també els carrers, els edificis, els llocs
d’emoció, projecten davant de nosaltres les imatges de persones que a vegades semblen diferents a nosaltres però que, en el fons,
són commovedorament semblants.
Enric Juan Redal
Cronista d’Alaquàs
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El retorn
8 de setembre de 1453

E

ll havia promés que estaria de retorn el primer dia de la festa però jo no
estava segura que arribara a complir aqueixa promesa. Va marxar el dia de
Sant Miquel i el vaig veure allunyar-se camí del Grau; anava a embarcar-se
en una galera, la del senyor Vilaragut. La collita de blat de l’any passat s’havia
perdut perquè no va ploure i, quan això ocorria, ell –el Vilaragut- sol·licitava
una patent de cors al rei i eixia al mar amb la gent que el volia seguir. No sé
què fan en el mar però els homes tornen contents i durant moltes setmanes no
necessiten treballar al camp.

Estava apostada al costat de la séquia, era quasi l’hora de dinar, quan
vaig veure pel camí de Xilvella acostar-se a un home; el vaig reconéixer de
seguida malgrat la barba de molts dies… era ell, per allí, per on havia dit, tornava
quasi un any després. Quan es va acostar, vaig comprovar de nou que no era
de moltes paraules; em va mirar i va assegurar: “ja estàs vestida per a la festa;
vaig a casa a canviar-me..” Potser jo esperava altres paraules…però vaig saber
de seguida que no tornaria a anar-se’n.

L’any passat, quan va tornar, va parlar al meu germà de ciutats plenes de
mercaders on es podien comprar les coses més estranyes, les espècies de forta
olor i els teixits més bells; jo sempre tinc por que es quede en aqueixos llocs tan
bells. Però quan va marxar, prompte es complirà un any, em va prometre que
el dia de la Mare de Déu estaria de tornada i acordàrem que ens trobaríem al
costat del molí, a l’entrada del Portal de València; jo esperaria la seua arribada…
Des de Sant Joan de juny he comptat els dies cap arrere i ara estic ací on quedarem, al costat de la torre on viu el senyor.

La festa en honor de la Mare de Déu de l’Olivar es començà a celebrar a la Baixa
Edat Mitjana; les dones i els homes es vestien durant uns dies amb la seua
millor roba. El cuc de la seda ja es treballava a Alaquàs i eren les dones qui
filaven a casa el teixit. Els dies de festa s’ajuntava la família i durant uns dies
tots descansaven de les dures feines agrícoles.

M’he posat el vestit de festa, el de seda, el que em va regalar ma mare i, tot i que
no sé el temps que esperaré, estic segura que ell vindrà; mai se m’ha ocorregut
pensar que ell poguera quedar-se en una d’aquelles ciutats plenes de tresors.
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Les finestres tancades
8 de setembre de 1587

V

Els padrins de la carrera i jutges de les apostes prenen el seu lloc, sona el clarí i
comença a córrer la primera parella. Fins a deu carreres van continuar fins a la
posta del sol.

an aparéixer sobtadament al camí de València mentre tots els homes del
poble ocupaven el carrer i la plaça Major. El Castell els vigilava des de la seua
posició. Les finestres de les cases estaven tancades; no semblava un dia de
festa malgrat que era huit de setembre.

Després, en algunes cases es van poder escoltar els aplaudiments dels
guanyadors de la vesprada mentre en unes altres regnava el silenci espés que
anunciava el buit d’un nou dia per vindre. Demà ningú explicaria res… però les
finestres s’obririen de bat a bat.

La primera parella de genets es va acostar, les seues muntures havien estat
adornades amb teles de Milà però ara lluïen nues; al costat d’ells, uns lacais
de barrets de plomes i vestits de vistosos colors parlaven durament amb els
homes que estaven apostats a les dues bandes del carrer. Els uns i els altres
negociaven i admetien les apostes sobre els cavallers que anaven a córrer, qui
guanyarà?

En les festes del segle XVI i fins al segle XIX eren freqüents les carreres de
genets (joies). Els genets competien per la victòria mentre els homes apostaven
per un d’ells. A les dones, en canvi, no els agradava que els homes apostaren.

A les portes de la vila, al costat del molí, al camí de València, esperen fins a altres deu parelles de genets muntats en superbs cavalls.

A cada moment històric les festes evolucionen en funció dels canvis econòmics,
socials, polítics, culturals.
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Les esperades notícies
8 de setembre de 1697

R

epiquen les campanes per la Mare de Déu; els homes i dones, fins els xiquets, entren a espentes a l’església del convent. És migdia i els frares canten
llatins. Hi ha pressa per sentir el sermó de fra Vicent, tant que els cants més
semblen entorpir que ajudar a calmar els nostres bons desitjos.

I aquell dia també vaig sentir parlar de llocs que no sabia que existien: Delfos,
Constantinoble, Roma, Àfrica, Milà, Aquisgrà… que durant mesos van alimentar
les meues ganes de viure aventures emocionants en aquelles ciutats que de
ben segur també comptaven amb la protecció de la nostra Mare de Déu.

Mentre esperem, encara tinc present el sermó de l’any passat; ningú ha oblidat
el que va dir el frare sobre l’Olivar on s’havia trobat a la Mare de Déu. Tots ens
l’hem aprés de memòria:

És el que recorde del sermó de l’any passat… Enguany esperava conéixer altres llocs però fra Vicent ens ha parlat d’assumptes molt diferents que tenen a
veure amb els problemes de la nostra monarquia; ens ha dit que s’havien perdut
en Flandes les millors places i dins de la nostra Espanya també Roses, Girona
i Barcelona…I ha conclòs el sermó preguntant. “Què s’han fet senyor vostres
promeses misericòrdies? Jo us ho diré: Se’n van tornar al cel d’on van vindre.”

O significa or, el rei dels metalls;
L era el lleó, el rei dels animals;
I significava l’Imperi, la màxima majestat;
V era la inicial de Venus, la reina dels déus;
A és l’àguila, la reina de les aus;
R és la rosa, la reina de les flors…

Demà tornaré a fer olles; caldrà pagar els delmes a la parròquia i els censos
al senyor marqués. Em va agradar més el sermó de l’any passat, vaig pensar
mentre caminava de tornada a casa.

El dia 8 de setembre de 1697, fra Vicent Pastor, lector de Teologia i corrector
dels frares mínims del convent de Sant Francesc de Paula d’Alaquàs i més tard
provincial de la sala de Sardenya, va predicar un sermó on va informar a tots
els feligresos d’Alaquàs que assistien a missa per la seua patrona els grans
problemes d’Espanya en els moments propers a la Guerra de Successió. I ho va
fer a través del gran mitjà de comunicació de l’època: el sermó del dia de la festa
major en honor de la Mare de Déu de l’Olivar. A ell pertany també la simbologia
d’Olivar inclosa en el text.
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La primera lectura
6 de setembre de 1753

J

osep García pensava que tenia el millor ofici del món: -el millor ofici del món,
sí- es deia a si mateix mentre es dirigia a Alaquàs en aquell cotxe de lloguer
que s’havia presentat a la porta de la seua impremta de la plaça de Calatrava
a València. Havia de portar un paquet al poble i va preferir portar-lo ell mateix;
aquell encàrrec era tan important per a ell que, a més de portar-lo en persona,
no va voler deixar el paquet en l’espai reservat a l’equipatge; el que portava era
massa delicat.

L’impressor tampoc es va sorprendre quan, en arribar a Alaquàs, l’esperaven el
mestre i la mestra; sabia des del principi que les seues fulles amb els goigs de
la Mare de Déu de l’Olivar també anaven a servir a l’escola municipal perquè
aprengueren llegir els xiquets.

Al voltant de 1750 s’imprimeixen els primers goigs de la Mare de Déu de l’Olivar.
Aquestes representacions buscaven divulgar la imatge de la Mare de Déu. Es
dirigien a un públic majoritàriament analfabet que havia d’identificar els símbols de la imatge que venerava. Els goigs eren també utilitzats a les escoles de
xiquets i xiquetes com a recurs per a la lectura. A Alaquàs existeix la figura del
mestre de manera continuada des del segle XVII.

Estava segur que aquell treball agradaria; havia cuidat la qualitat del paper, el
tipus de les lletres i l’estampació era tan clara que tots reconeixerien la imatge i
els seus símbols; s’alegrava mentre concloïa que havia complit molt bé l’encàrrec de l’alcalde:
- Utilitze paper bo; les lletres han de llegir-se bé… perquè ací ja sabem llegir.
Quan ja veia la silueta del Castell, poc abans d’arribar al poble, va repassar
per a si mateix que havia llegit una vegada i una altra el text que havia editat;
estava segur que no hi hauria cap errata en aquelles cinc dotzenes de fulles
estampades on es veia com un llaurador va trobar la imatge de la Mare de Déu
de l’Olivar als peus d’una olivera, davall d’una campana.
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Les altres veus de la festa
8 de setembre de 1890

L

a memòria m’està abandonant; potser per això m’agrada escriure
sobre records de la meua infància; ara mateix em veig durant un matí llunyà
passejant pel Carrer Major; des de l’entrada del poble fins a la paret del convent;
i des d’ací, de retorn, fins a aconseguir de nou el mur del molí, abans d’arribar
a l’horta. Així, una vegada i una altra, com tots els dies de festa. I com tots els
dies de festa davant meu es mostraven els mateixos horitzons. Això és el que
jo pensava aquell llunyà matí, però el pas del temps m’ha ensenyat que potser
aquells horitzons estaven canviant.

Però el temps m’ha fet veure que tenia molta raó. No sé per què ho recorde ara
tants anys després mentre continue passejant al costat de les mateixes façanes
de cases que llueixen l’última mà de calç que a la nit pintaran de negre els coets
de la cordà. Potser solament és perquè és la meua manera de dir que vaig ajudar a canviar i a organitzar les festes… sense demanar permís.

En 1889 els hereus del marqués de la Casta, Giuseppe Zaccaria i Lino Merigi,
van vendre les terres que des del segle XV havien estat vinculades al senyoriu
d’Alaquàs. A partir d’aqueix moment se succeeixen uns anys de grans canvis
en l’agricultura de la Vega de València i d’Alaquàs. També és el moment en què
es comencen a sentir les veus de dones com Emilia Pardo Bazán que defensen
els drets de les dones.

Els nostres pares acabaven d’explicar-nos que per fi els amos, uns senyors als
quals cap de nosaltres havíem vist mai, havien venut les seues propietats al
poble; ens deien que deixaríem de ser arrendadors per a ser amos de les terres
que nostres famílies havien treballat durant generacions i que les coses serien
diferents a partir d’aqueix moment. Fins i tot la mestra també ens animava
a estudiar mentre ens llegia una obra de donya Emilia; “Ara algunes podreu
estudiar”, deia. Va ser aleshores, mentre passejàvem agafades del braç, quan
a una de les meues amigues se li va ocórrer dir quasi cridant: “Ara nosaltres
també podrem organitzar les festes igual que ho fan els nostres germans!”
Totes riem per l’impossible.
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L’art diví de la música
9 de setembre de 1931

A

casa, la madre llegia la gaseta del diari davant la mirada atenta d’una
xiqueta d’onze anys…

Aquesta vesprada també vindrà el periodista a Alaquàs? –va preguntar
ingènuament la xiqueta. És que… cantaré la Carxofa -va dir.´

El domingo día 6 de los corrientes, la banda musical de la Sociedad
Socorros Mutuos de esta culta población, a las once de la mañana, y seguida de
imponente manifestación popular celebró la entrada oficial en la ciudad con el
fausto motivo de haber obtenido el primer premio en el reciente certamen musical
celebrado en Requena.

Els pares van somriure. Estaven segurs que demà el diari publicaria una notícia
que la seua filla retallaria per al seu diari i conservaria sempre al seu cor.

La Música, les Bandes de la localitat, sempre han sigut al llarg del temps un bell
instrument de cohesió cultural i social.
La Carxofa és una de les manifestacions de devoció popular més belles
d’Alaquàs i d’alguns altres pobles de la nostra comarca.

La banda interpretaba alegres marchas, dirigida por el ya famoso director don
Emilio Seguí, el cual era constantemente aclamado, entre el entusiasmo de
la multitud…Al paso de la solemne manifestación se sucedían los aplausos a
músicos tan artistas que ya lograron en el Certamen Musical de Valencia, en
1930, el primer premio de la segunda sección, y poco después, en Liria, otro
primer premio.
Son, pues, tres primeros premios los ganados dignamente durante el espacio de
tiempo de dos años y no debemos regatearles el más sincero aplauso por sus
relevantes méritos, por tratarse de gente que comparte las tareas del campo,
del taller y de la fábrica, con el noble cultivo del arte divino.
Què bonic el que diuen dels músics! -van exclamar el pare i la mare.
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El Castell i les seues mirades
Setembre de 2018

P

Tercera mirada: Els veïns donen suport als ajuntaments democràtics i, entre
1979 i 2003, recuperen primer la propietat sentimental del Castell per a aconseguir, després, la propietat legal. És la imatge de la perseverança, de la justícia.

lantejar qüestions sobre la història del nostre poble i el seu Castell suposa
un intent de comprendre el seu passat i el seu present. Per això, les paraules
que escric a continuació són molt personals en el sentit que he seleccionat alguns moments de la història d’Alaquàs que mostren algunes perspectives del
seu passat i el seu present; les persones que les llegiran no necessàriament han
de fer-les pròpies perquè, sens dubte, hi ha moltes mirades.

Quarta mirada: Els veïns entren lliurement en el claustre i les dependències del
Castell el 28 de febrer de 2007. El lloc es converteix en centre de cultura, de
trobada, d’educació. És la imatge de la il·lusió, de la conservació del patrimoni,
de l’èxit de la democràcia.

Les cinc imatges que trie es produeixen en temps molt diferents però totes
han estat protagonitzades per veïns d’Alaquàs, els homes i dones als quals
realment pertany la seua història.

Cinquena mirada: Els veïns, el 21 d’abril de 2018, al costat de la seua Alcaldessa, la seua Corporació municipal i el President de les Corts Valencianes, inauguren unes festes per a la Història, un temps de reflexió sobre el patrimoni i el
futur de la ciutat. És la imatge de l’esperança, del treball en equip i de la fe en
el futur.

Primera mirada: Els veïns són convocats a la porta del Castell per l’agutzil del
senyor. Han d’escoltar el que aquest o els seus administradors volen dir-los.
Se’ls convoca sempre a la porta del palau i mai poden passar al seu interior… i
així durant segles. És la imatge del silenci.

El 21 d’abril de 2018 es va iniciar el centenari de la commemoració de la
declaració del Castell com un bé artístic protegit. Durant un any complet, les
activitats socials, econòmiques, culturals, educatives definiran la nostra ciutat.
Són unes festes per a la Història.

Segona mirada: Els veïns de religió musulmana són expulsats de la seua terra.
Un d’ells, l’últim del grup, des del camí de Xirivella, es dóna la volta i veu les
torres del Castell abans de partir per sempre a l’exili. És la imatge de la
incertesa, del desarrelament, de la tristesa.

27

A LAQ U À S , U n e s F e s t e s p e r a la H i s tò r i a

P R O G R A M A D ’A C T I V I TAT S

Activitat que comptarà amb traducció a llengua de signes.
Actividad que contará con traducción a lengua de signos.

Activitat amb servei d’informació i orientació sobre violència de gènere i abusos.
Actividad con servicio de información y orientación sobre violencia de género y abusos.

28

Activitat amb espai reservat per a persones amb discapacitat.
Actividad con espacio reservado para personas con discapacidad.
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INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONES

Del 27 al 31 d’agost
Inscripció de participants en la Cavalcada.
Informació: Departament de Cultura (Centre Cultural l’Olivar) de 9 a 14 h.

Del 27 al 31 de agosto
Inscripción de participantes en la Cabalgata.
Información: Departamento de Cultura (Centro Cultural el Olivar) de 9 a 14 h.

El 27 d’agost a partir de les 19 h
Inscripció per al Concurs de Paelles al Centre Cultural l’Olivar (part de la biblioteca).
Els participants seran obsequiats amb una paella i culleres. Places limitades. No es
podran fer paelles, torrades, etc., sense prèvia inscripció en el concurs.

El 27 de agosto a partir de las 19 h
Inscripción para el Concurso de Paellas en Centro Cultural el Olivar (parte de la
biblioteca). Los participantes serán obsequiados con una paella y cucharas. Plazas limitadas. No se podrán hacer paellas, asados, etc., sin previa inscripción en el
concurso.

Inscripcions Cordà i Pujà
IMPORTANT: En la CORDÀ només poden participar activament (agafar els
coets amb les mans) les persones que organitzen i les persones autoritzades
mitjançant notificació per escrit i degudament assegurades per l’organitzador. Tots
els tiradors (ORGANITZADORS i autoritzats per aquests) han de posseir l’acreditació
CRE, i només poden disparar-se els coets que ha adquirit l’organitzador sense marcat CE. Els acompanyants i altres inscrits PARTICIPANTS PASSIUS (no porten coet
encés) NO NECESSITEN CRE, i són els que han d’inscriure’s voluntàriament i de forma
independent en l’Ajuntament d’acord amb les instruccions que ara es detallen. ITC
núm. 18 RD 989/2015 de 30 de octubre, Decret GV 19/2011 i Ordre Conjunt GV
1/2012. Des de 2013 PROHIBIT l’ús o tir de QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE COET, si
no és l’adquirit per l’organitzador.

Inscripciones Cordà y Pujà
IMPORTANTE: En la CORDÀ sólo pueden participar activamente (coger los cohetes
con las manos) las personas que organizan y las personas autorizadas mediante notificación por escrito y debidamente aseguradas por el organizador. Todos los tiradores
(ORGANIZADORES y autorizados por estos) deben poseer la acreditación CRE, y
sólo pueden dispararse los cohetes que ha adquirido el organizador sin marcado
CE. Los acompañantes y otros inscritos PARTICIPANTES PASIVOS (no llevan cohete
encendido) NO NECESITAN CRE, y son los que deben inscribirse voluntariamente y
de forma independiente en el Ayuntamiento de acuerdo con las instrucciones que
ahora se detallan. ITC núm. 18 RD 989/2015 de 30 de octubre, Decreto GV 19/2011
y Orden Conjunto GV 1/2012. Desde 2013 PROHIBIDO el uso o tiro de cualquier otro
tipo de cohete, si no es el adquirido por el organizador.

Del 16 d’agost al 3 de setembre
Inscripció de participants a la Cordà de Sant Miquel. Informació: Registre de l’Ajuntament. Recollida de distintius a la Policia Local el dia 4, de 16 a 21 h. Places
limitades.

Del 16 de agosto al 3 de septiembre
Inscripción de participantes en la Cordà de San Miguel. Información: Registro del
Ayuntamiento. Recogida de distintivos en la Policía Local el día 4, de 16 a 21 h.
Plazas limitadas.

Del 16 d’agost al 7 de setembre
Inscripció de participants a la Cordà Tradicional. Informació: Registre de
l’Ajuntament. Recollida de distintius a la Policia Local, el dia 8 de 16 a 21 h. Places
limitades.

Del 16 de agosto al 7 de septiembre
Inscripción de participantes en la Cordà Tradicional. Información: Registro del
Ayuntamiento. Recogida de distintivos en la Policía Local, el día 8 de 16 a 21 h.
Plazas limitadas.

CORDÀ INFANTIL
Requisits: De 10 a 17 anys amb pare, mare o tutor/a legal associat a la
Associació Amics de la Cordà. Assistència a la Xerrada-explicació de l’acte de la
Cordà Infantil i realitzar la prova avaluadora del curs CRE INFANTIL. Qui no estiga
acreditat com a tal el pròxim 31 d’agost a les 18 hores a la Sala la Dona de l’edifici
L’Olivar II junt a l’església s’haurà d’inscriure per a realitzar el curs i també per a participar en la Cordà Infantil al Registre de l’Ajuntament del 20 al 31 d’agost.

CORDÀ INFANTIL
Requisitos: De 10 a 17 años con padre, madre o tutor/a legal asociado a la
Asociación Amics de la Cordà. Asistencia a la Charla-explicación del acto de la
Cordà Infantil y realizar la prueba evaluadora del curso CRE INFANTIL. Aquel que
no esté acreditado como tal el próximo 31 de agosto a las 18 horas en la Sala la
Dona del edificio El Olivar II junto a la iglesia deberá inscribirse para realizar el curso
y también para participar en la Cordà Infantil en el Registro del Ayuntamiento del
20 al 31 de agosto.

A la Pujà:
Els tiradors porten tenalles. La inscripció a aquestes manifestacions festives es
realitza per l’organitzador, prèvia instància a l’Ajuntament junt altres
requisits i sol·liciten fer l’acte. L’organitzador pot autoritzar altres participants actius
d’altres entitats amb acreditació CRE i que han d’assegurar prèviament en
l’assegurança contractada. El responsable de grup RGCRE de l’entitat organitzadora ha
d’estar present en l’acte. Són organitzadors les Clavariesses de Sant Miquel 2018 i la
Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar.

En la Pujà:
Los tiradores llevan tenaza. La inscripción a estas manifestaciones festivas se
realiza por el organizador, previa instancia al Ayuntamiento junto otros requisitos
y solicita hacer el acto. El organizador puede autorizar otros participantes activos
de otras entidades con acreditación CRE y que deben asegurar previamente en
el seguro contratado. El responsable de grupo RGCRE de la entidad organizadora
debe estar presente en el acto. Son organizadores Clavariesas de San Miguel 2018
y Cofradía de la Virgen del Olivar.

NOTA:

NOTA:
Cada agrupación festera ha redactado el contenido de las fiestas que organiza.

Cada agrupació festera ha redactat el contingut de les festes que organitza.
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17:30 h
PRESELECCÍO TÈCNICA dels Xiquets i Xiquetes que seran finalistes per a la Prova
de Veu del Cant de la Carxofa a la Sala d’Assatjos de la UMA. Organitza: Assoc.
Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar,
Unió Musical d’Alaquàs i Ajuntament d’Alaquàs.

17:30 h
PRESELECCIÓN TÉCNICA de los Niños y Niñas que serán finalistas para la Prueba
de Voz del Canto de la Carxofa en la Sala de Ensayos de la UMA. Organiza: Asoc.
Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, Cofradía de la Mare de Déu de l’Olivar, Unió
Musical de Alaquàs y Ayuntamiento de Alaquàs.

18 h
Obertura del MERCAT MEDIEVAL a la plaça de la Constitució i als carrers de Clara
Campoamor, Sant Joan de Ribera i rodalies del Castell. Zona gastronòmica (mel,
dàtils, forns, torró, formatges, gominoles, etc.), activitats per als xiquets (ludoteca
i cavallets da Vinci, taules d’enginy, laberint musical, estructures musicals, tir amb
arc...), espectacles de música i dansa, exposicions de manuscrits segles XV-XVI,
d’armes i Nosaltres els Càtars (xarrades), dansa amb l’associació cultural Ahlam
d’Alaquàs, tallers demostratius i molt més. EXPOSICIÓ I VENDA D’ARTESANIA
d’Alaquàs. 2 h. Tancament del MERCAT MEDIEVAL. Organitza i patrocina: Ajuntament d’Alaquàs.

18 h
Apertura del MERCADO MEDIEVAL en la plaza de la Constitución y en las
calles de Clara Campoamor, San Juan de Ribera y alrededores del Castillo. Zona
gastronómica (miel, dátiles, hornos, turrón, quesos, golosinas, etc.), actividades
para los niños (ludoteca y caballetes da Vinci, mesas de ingenio, laberinto musical,
estructuras musicales, tiro con arco...), espectáculos de música y danza,
exposiciones de manuscritos siglos XV-XVI, de armas y Nosotros los Cátaros
(charlas), danza con la asociación cultural Ahlam de Alaquàs, talleres
demostrativos y mucho más. EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍA de Alaquàs.
2 h. Cierre del MERCADO MEDIEVAL. Organiza y patrocina: Ayuntamiento de Alaquàs.

18:45 h
Lliurament Homenatge “Coeter d’Honor” a càrrec de l’Associació Amics de la Cordà
al Castell d’Alaquàs.

18:45 h
Entrega Homenaje “Coeter d’Honor” a cargo de la Asociación Amics de la Cordà en
el Castillo de Alaquàs.

19 h
Inauguració de l’exposició de les Clavariesses dels Dolors “Evolució de la
indumentària de Clavariessa al llarg del temps” a la Sala la Torre del Castell
d’Alaquàs. Organitza: Clavariesses dels Dolors 2018. Col·labora: Don Busto i Ajuntament d’Alaquàs.

19 h
Inauguración de la exposición de las Clavariesas de los Dolores “Evolución de la
indumentaria de Clavariesa a lo largo del tiempo” en la Sala la Torre del Castillo de
Alaquàs. Organiza: Clavariesas de los Dolores 2018. Colabora: Don Busto y Ayuntamiento de Alaquàs.

19:30 h
Inauguració de l’exposició “de viajes (2008-2018)” de Calo Carratalá a la Sala La
Nova del Castell d’Alaquàs. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs.

19:30 h
Inauguración de la exposición “de viajes (2008-2018)” de Calo Carratalá en la Sala
La Nova del Castillo de Alaquàs. Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs.

20:30 h
Inauguració de la Setmana Cultural Andalusa amb vi d’honor a la seu de
l’Associació. Del 3 al 9 de setembre sopar faixat al centre per a tots els socis. Organitza: Centre Cultural Andalús.

20:30 h
Inauguración de la Semana Cultural Andaluza con vino de honor en la sede de la
Asociación. Del 3 al 9 de septiembre cena de sobaquillo en el centro para todos los
socios. Organiza: Centro Cultural Andaluz.

20:30 h
Presentació Capitans i Capitanies 2018 al Castell d’Alaquàs. Organitza: Moros i
Cristians Perolers.

20:30 h
Presentación Capitanes y Capitanías 2018 en el Castillo de Alaquàs. Organiza: Moros y Cristianos Perolers.

23 h
CORREFOCS a càrrec de la Colla de Dimonis d’Alaquàs i PREGÓ des del balcó
de l’Ajuntament a càrrec d’Origami Teatre i Festers 2018. Organitza: Ajuntament
d’Alaquàs i Colla de Dimonis d’Alaquàs.

23 h
CORREFOCS a cargo de la Colla de Dimonis d’Alaquàs y PREGÓN desde el balcón
del Ayuntamiento a cargo de Origami Teatre y Festeros 2018. Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs y Colla de Dimonis d’Alaquàs.

23:30 h
4a Edició FESTIVAL REMEMBER WE LOVE 90s. Amb els DJ’s CARLOS
BARBERÁN (90 music dance, spektra fm), ALEXXDj (Espacio 4 en Madrid) i JOSÉ COLL
(remember the music fm) amb l’actuació en directe del grup Sensity World al parc
de la Senyera. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs.

23:30 h
4ª Edición FESTIVAL REMEMBER WE LOVE 90s. Con los DJ CARLOS BARBERÁN
(90 music dance, Spektra fm), ALEXXDj (Espacio 4 en Madrid) y JOSÉ COLL (remember the music fm) con la actuación en directo del grupo Sensity World en el parque
de la Señera. Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs.
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10 h
Migas populars a la plaça de la Llibertat a càrrec del Centre Cultural Extremeny.

10 h
Migas populares en la plaza de la Libertad a cargo del Centro Cultural
Extremeño.

12 h
XLIVé CONCURS DE PAELLES al carrer Lanjarón i Vicent Lis Barona amb batucada.
Organitza: Junta Central de Penyes i Ajuntament d’Alaquàs. Col·labora: Arroz Dacsa, Deportes Estreder i Consum. Cada grup inscrit tindrà una parcel·la numerada.

12 h
XLIV CONCURSO DE PAELLAS en la calle Lanjarón y Vicente Lis Barona con
batucada. Organiza: Junta Central de Peñas y Ayuntamiento de Alaquàs. Colabora:
Arroz Dacsa, Deportes Estreder y Consum. Cada grupo inscrito tendrá una parcela
numerada.

14:30 h
Paelles al Centre Cultural Andalús per a socis.

14:30 h
Paellas en el Centro Cultural Andaluz para socios.

18 h
Inici de la 2a Jornada del MERCAT MEDIEVAL a la plaça de la Constitució i rodalies.
EXPOSICIÓ I VENDA D’ARTESANIA d’Alaquàs.
2 h. Tancament del MERCAT MEDIEVAL.
Organitza i patrocina: Ajuntament d’Alaquàs.

18 h
Inicio de la 2ª Jornada del MERCADO MEDIEVAL en la plaza de la Constitución y
alrededores.
EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍA de Alaquàs.
2 h. Cierre del MERCADO MEDIEVAL.
Organiza y patrocina: Ayuntamiento de Alaquàs.

19 h
Presentació de la XXXVIIIa edició de QUADERNS D’INVESTIGACIÓ D’ALAQUÀS al
Castell d’Alaquàs.

19 h
Presentación de la XXXVIII edición de QUADERNS D’INVESTIGACIÓ D’ALAQUÀS
en el Castillo de Alaquàs.

21:15 h
DANSÀ des del carrer Venerable Sarrió fins a l’Ajuntament. Organitza: Grup L’Olivar
i Ajuntament d’Alaquàs.

21:15 h
DANSÀ desde la calle Venerable Sarrió hasta el Ayuntamiento. Organiza: Grup
L’Olivar y Ayuntamiento de Alaquàs.

22 h
24é FRA. ENTRADA GRATUÏTA. AL PARC DE LA SEQUIETA. Actuaran: CORIZONAS, SEXY ZEBRAS, CORAZONES ELÉCTRICOS, AULLIDO ATÓMICO i LEYA & THE
GENTLEMEN.
Zona de camions-restaurant i zona de música dels anys 80.
Organitza i patrocina: Ajuntament d’Alaquàs. Col·laboren: Generalitat Valenciana i
Diputació de València.
www.festifra.net, facebook: fra.alaquas, twiter: FRA_alaquas, instagram:
fraalaquas.

22 h
24º FRA. ENTRADA GRATUITA. EN EL PARQUE DE LA SEQUIETA. Actuarán:
CORIZONAS, SEXY ZEBRAS, CORAZONES ELÉCTRICOS, AULLIDO ATÓMICO y
LEYA & THE GENTLEMEN.
Zona de camiones-restaurante. Zona de música de los años 80.
Organiza y patrocina: Ayuntamiento de Alaquàs. Colaboran: Generalitat Valenciana
y Diputación de Valencia.
www.festifra.net, facebook: fra.alaquas, twiter: FRA_alaquas, instagram:
fraalaquas.

23 h
Actuació del grup Duendes de Levante, a la plaça de la Llibertat. Organitza:
Centre Cultural Andalús.

23 h
Actuación del grupo Duendes de Levante, en la plaza de la Libertad. Organiza:
Centro Cultural Andaluz.

23:30 h
Nit de Càbiles i Masets. Recorregut per totes les seus de les Filaes Cristianes
acompanyats per una xaranga de músics. Organitza: Moros i Cristians Perolers.

23:30 h
Noche de Càbiles y Masets. Recorrido por todas las sedes de las filaes Cristianas
acompañados por una charanga de músicos. Organiza: Moros y Cristianos Perolers.

24 h
Actuació del grup LA SEDE al Carrer Major. Organitza: Associació El Retruc.

24 h
Actuación del grupo LA SEDE en la calle Mayor. Organiza: Asociación El Retruc.
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9h
Missa pels confrares difunts de la Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar a la
parròquia.

9h
Misa por los cofrades difuntos de la Cofradía de la Mare de Déu de l’Olivar en la
parroquia.

10 h
“Esmorzar confrare compartit” al carrer Perolers. Inici de la replegada d’aliments per
a la Operació Kilo MDO18. Organitza: Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar.

10 h
“Desayuno cofrade compartido“ en la calle Perolers. Inicio de la recogida de
alimentos para la Operación Kilo MDO18. Organiza: Cofradía de la Mare de Déu de
l’Olivar.

11:30 h
Trasllat de la Mare de Déu de l’Olivar des de la parròquia de l’Assumpció
a la Santíssima Creu.

11:30 h
Traslado de la Virgen del Olivar desde la parroquia de la Asunción a la
Santísima Cruz.

11:30 h
Festa Infantil Moros i Cristians Perolers a la plaça dels Ollers amb jocs, pintura
de cares, tallers de manualitats i jocs d’aigua. Organitza: Moros i Cristians Perolers.

11:30 h
Fiesta Infantil Moros y Cristianos Perolers en la plaza dels Ollers con juegos,
pintura de caras, talleres de manualidades y juegos de agua. Organiza: Moros y
Cristianos Perolers

12 h
Xaranga Sarraïna pels carrers d’Alaquàs. Vine a gaudir de la festa amb música de
xaranga. Eixida: Càbila de Sarraïns, c/ Els Benlliure, 9. Organitza: Filà Sarraïns.

12 h
Charanga Sarracena por las calles de Alaquàs. Ven a disfrutar de la fiesta con
música de charanga. Salida: Càbila de Sarraïns, c/ Els Benlliure, 9. Organiza: Filà
Sarraïns.

14:30 h
Torrada per a socis a la plaça de la Llibertat organitzada pel Centre Cultural Andalús.

14:30 h
Asado para socios en la plaza de la Libertad organizada por el Centro
Cultural Andaluz.

17:30 h
Vesprada d’animació amb actes i teatre a la seu del Centre Cultural Andalús. Organitza: Centre Cultural Andalús.

17:30 h
Tarde de animación con actos y teatro en la sede del Centro Cultural Andaluz. Organiza: Centro Cultural Andaluz.

18 h
Inauguració del RASTELL SOLIDARI en els locals de la parròquia de la Santa Creu.
El rastell romandrà obert fins el 7 de setembre. A la inauguració s’oferirà un vi
d’honor. Organitza: Confraria de la Santíssima Creu.

18 h
Inauguración del RASTRILLO SOLIDARIO en los locales de la parroquia de la Santa
Cruz. El rastrillo permanecerá abierto hasta el 7 de septiembre. En la inauguración
se ofrecerá un vino de honor. Organiza: Cofradía de la Santísima Cruz.

18 h
Inici de la 3a Jornada del MERCAT MEDIEVAL.
EXPOSICIÓ I VENDA D’ARTESANIA d’Alaquàs.
00 h. Tancament del MERCAT MEDIEVAL.
Organitza i patrocina: Ajuntament d’Alaquàs.

18 h
Inicio de la 3ª Jornada del MERCADO MEDIEVAL.
EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍA de Alaquàs.
00 h. Cierre del MERCADO MEDIEVAL.
Organiza y patrocina: Ayuntamiento de Alaquàs.

19 h
CAVALCADA des del CP González Gallarza fins a l’Ajuntament. Organitza:
Ajuntament d’Alaquàs. Col·labora: Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar.

19 h
CABALGATA desde el CP González Gallarza hasta el Ayuntamiento. Organiza:
Ayuntamiento de Alaquàs. Colabora: Cofradía de la Mare de Déu de l’Olivar.

20 h
Lliurament de premis de la XXVIII edició del CERTAMEN DE POEMES MARE DE DÉU
DE L’OLIVAR al Castell d’Alaquàs. Organitza: Associació Cultural Mare de Déu
de l’Olivar. Col·laboren: Parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar, Confraria Mare de
Déu de l’Olivar i Ajuntament d’Alaquàs.

20 h
Entrega de premios de la XXVIII edición del CERTAMEN DE POEMAS MARE DE DÉU
DE L’OLIVAR en el Castillo de Alaquàs. Organiza: Asociación Cultural Mare de
Déu de l’Olivar. Colaboran: Parroquia de la Mare de Déu de l’Olivar, Cofradia de la
Mare de Déu de l’Olivar y Ayuntamiento de Alaquàs.

22 h
“Nit de Llegendes” al Castell d’Alaquàs a càrrec de “Vía Heraclia”. Itinerari
cultural amb llegendes de Fernando Garrido i teatralitzades per Origami Teatre. Places
limitades. Inscripcions: del 28 al 31 d’agost al Castell d’Alaquàs.
Organitza: Ajuntament d’Alaquàs.

22 h
“Nit de Llegendes” en el Castillo de Alaquàs a cargo de “Vía Heraclia”. Itinerario cultural con leyendas de Fernando Garrido y teatralizadas por Origami Teatro. Plazas
limitadas. Inscripciones: del 28 al 31 de agosto en el Castillo de Alaquàs. Organiza:
Ayuntamiento de Alaquàs.

22:30 h
ESPECTACLE RÍTMIC-ESPORTIU a la porta de l’Ajuntament. Participen: Grup de Ball
Esportiu d’Alaquàs, Grup de Gimnàstica Rítmica d’Alaquàs i escola de ball Temps de
Ball. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs.

22:30 h
ESPECTÁCULO RÍTMICO-DEPORTIVO en la puerta del Ayuntamiento. Participan:
Grupo de Baile Deportivo de Alaquàs, Grupo de Gimnasia Rítmica de Alaquàs y
escuela de baile Temps de Ball. Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs.
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11 h
Gran Festa Infantil amb activitats i unflables a la plaça de la Constitució.
Organitza: Clavariesses dels Dolors 2018.

11 h
Gran Fiesta Infantil con actividades e hinchables en la plaza de la Constitución.
Organiza: Clavariesas de los Dolores 2018.

17:30 h
FESTA INFANTIL al parc del Roser amb la IV GIMCANA MEDIEVAL de Festes Majors
i l’actuació de la companyia LA FINESTRA NOU CIRC que presentarà l’espectacle
“MEMPHIS ROCK&CIRC”. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs. Col·labora: Diputació
de València.

17:30 h
FIESTA INFANTIL en el parque del Roser con la IV YINCANA MEDIEVAL de Fiestas
Mayores y la actuación de la compañía LA FINESTRA NOU CIRC que presentará el
espectáculo “MEMPHIS ROCK & CIRC”. Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs.
Colabora: Diputación de Valencia.

20 h
PROVA DE VEU DE L’ÀNGEL DEL CANT DE LA CARXOFA al Castell d’Alaquàs.
En aquest acte serà presentat el Cor del Cant de la Carxofa mentre es realitza el
recompte de vots. Organitza: Assoc. Amics i Amigues del Cant de la Carxofa,
Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar, Unió Musical d’Alaquàs i Ajuntament
d’Alaquàs.

20 h
PRUEBA DE VOZ DEL ÁNGEL DEL CANTO DE LA CARXOFA en el Castillo de
Alaquàs. En este acto será presentado el Coro del Canto de la Carxofa mientras
se realiza el recuento de votos. Organiza: Asoc. Amics i Amigues del Cant de la
Carxofa, Cofradía de la Mare de Déu de l’Olivar, Unió Musical d’Alaquàs y
Ayuntamiento de Alaquàs.
23 h
CORDÀ INFANTIL en la plaza de España. Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs.
Colabora: Amics de la Cordà.

23 h
CORDÀ INFANTIL a la plaça d’Espanya. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs.
Col·labora: Amics de la Cordà.

23 h
Concierto nocturno a cargo de la Charanga Fer la Mà con motivo de su XX
aniversario en el Parque del Roser. Organiza: Charanga Fer la Mà y Ayuntamiento
de Alaquàs.

23 h
Concert nocturn a càrrec de la XARANGA FER LA MÀ amb motiu del seu XX aniversari al Parc del Roser. Organitza: Xaranga Fer la Mà i Ajuntament d’Alaquàs.
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14 h
Traca Correguda pels carrers Major, Benlliure i Convent. Organitza: Clavariesses
dels Dolors 2018.

14 h
Traca Corrida por las calles Mayor, Benlliure y Convento. Organiza: Clavariesas de
los Dolores 2018.

18 h
Concurs infantil de dibuix per a socis organitzat pel Centre Cultural Extremeny.

18 h
Concurso infantil de dibujo para socios organizado por el Centro Cultural Extremeño.

18:30 h
Concurs i degustació de pastissos a la plaça de la Constitució. Organitza: Festeres
d’Alaquàs.

18:30 h
Concurso y degustación de pasteles en la plaza de la Constitución. Organiza:
Festeres d’Alaquàs.

19 h
Missa Major en honor a la Mare de Déu dels Dolors a l’església de l’Assumpció
de la Nostra Senyora. A continuació, cercavila amb cabuts i danses pels carrers
d’Alaquàs. En finalitzar, castell de focs d’artifici a la porta de l’ajuntament a
càrrec de Joc de Trons. Organitza: Clavariesses dels Dolors 2018. Col·labora: Grup
l’Olivar i Joc de Trons.

19 h
Misa Mayor en honor a la Virgen de los Dolores en la iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora. A continuación, pasacalle con cabezudos y bailes por las calles
de Alaquàs. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales en la puerta del
ayuntamiento a cargo de Joc de Trons. Organiza: Clavariesas de los Dolores 2018.
Colabora: Grup l’Olivar y Joc de Trons.

20 h
IX Festa Estellés a la plaça del Santíssim. Lectura de poemes del poeta Vicent
Andrés Estellés i sopar faixat. Finalitzarem amb l’actuació de PEP GIMENO
“BOTIFARRA”. Organitza: ACV Tirant lo Blanc d’Alaquàs. Patrocina: Pollos Planes.

20 h
IX Fiesta Estellés en la plaza del Santísimo. Lectura de poemas del poeta Vicent
Andrés Estellés y cena de sobaquillo. Finalizaremos con la actuación de PEP GIMENO
“BOTIFARRA”. Organiza: ACV Tirant lo Blanc de Alaquàs. Patrocina: Pollos Planes.

21 h
Lliurament dels premis del XLIVé Concurs de Paelles al Castell d’Alaquàs.

21 h
Entrega de premios del XLIV Concurso de Paellas en el Castillo de Alaquàs.

21:30 h
Sopar faixat de germanor d’associats i simpatitzants d’Amics de la Cordà a la plaça
de la Constitució. Organitza: Amics de la Cordà.

21:30 h
Cena de sobaquillo de hermandad de asociados y simpatizantes de Amics de la
Cordà en la plaza de la Constitución. Organiza: Amics de la Cordà.

23 h
PUJÀ de Sant Miquel acompanyada de coets, foc i música. La imatge de Sant Miquel
serà traslladada des del carrer Sant Hipòlit fins a la parròquia de la Mare de Déu
de l’Olivar. A continuació, entrada i focs d’artifici a càrrec de la pirotècnia Hermanos
Caballer Pirotécnicos S.L. Organitza: Clavariesses de Sant Miquel 2018.

23 h
PUJÀ de San Miguel acompañada de cohetes, fuego y música. La imagen de San
Miguel será trasladada desde la calle San Hipólito hasta la parroquia de la Virgen
del Olivar. A continuación, entrada y fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer Pirotécnicos S.L. Organiza: Clavariesas de San Miguel 2018.
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1:30 h
CORDÀ DE SANT MIQUEL a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer Pirotécnicos
S.L. En acabar, llima granissada per a tots els participants i espectadors de la cordà
a la seu de les Clavariesses. Organitza: Clavariesses de Sant Miquel 2018.
Col·labora: Amics de la Cordà.

1:30 h
CORDÀ DE SAN MIGUEL a cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer Pirotécnicos
S.L. Al terminar, limón granizado para todos los participantes y espectadores de
la cordà en la sede de las Clavariesas. Organiza: Clavariesas de San Miguel 2018.
Colabora: Amics de la Cordà.

18 h
Homenatge a les Clavariesses dels Dolors dels anys 1943-1968-1993 al Castell
d’Alaquàs. Organitza: Clavariesses dels Dolors 2018.

18 h
Homenaje a las Clavariesas de los Dolores de los años 1943-1968-1993 en el
Castillo de Alaquàs. Organiza: Clavariesas de los Dolores 2018.

19 h
FESTA DE LA TAPA TRADICIONAL a la plaça del Santíssim de 19 a 1 h.
Organitza: AHORA (Associació d’Hostalers i Restauradors d’Alaquàs). Col·labora:
Ajuntament d’Alaquàs.

19h
FIESTA DE LA TAPA TRADICIONAL en la plaza del Santísimo de 19 a 1 h.
Organiza: AHORA (Asociación de Hosteleros y Restauradores de Alaquàs).
Colabora: Ayuntamiento de Alaquàs.

19:30 h
MISSA SOLEMNE en honor a Sant Miquel a l’església de la Mare de Déu de l’Olivar.
A continuació, entrà de la MURTA i PROCESSÓ pel recorregut interparroquial. En
finalitzar, ENTRÀ DE FOC a carrec de la pirotècnia Hermanos Caballer Pirotécnicos
S. L. Organitza: Clavariesses de Sant Miquel 2018.

19:30 h
MISA SOLEMNE en honor a San Miguel en la iglesia de la Virgen del Olivar. A
continuación, entrada de la MURTA y PROCESIÓN por el recorrido
interparroquial. Al finalizar, ENTRADA DE FUEGO a cargo de la pirotecnia
Hermanos Caballer Pirotécnicos S. L. Organiza: Clavariesas de San Miguel 2018.

22 h
FESTIVAL DE CANTANTS NOVELLS I VARIETATS a la plaça de la Llibertat. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs. Col·labora: AJPA (Associació de Jubilats i Pensionistes
d’Alaquàs), Centre Cultural Andalús, Centre Cultural Extremeny i Eventos Cantó.

22 h
FESTIVAL DE CANTANTES NOVELES Y VARIEDADES en la plaza de la Libertad.
Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs. Colabora: AJPA (Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Alaquàs), Centro Cultural Andaluz, Centro Cultural Extremeño y
Eventos Cantó.

14 h
Degustació gastronómica al Centre Cultural Extremeny per a socis i sòcies.

14 h
Degustación gastronómica en el Centro Cultural Extremeño para socios y socias.

17:30 h
Correbars. Recorregut amb la xaranga Dessiguidats per diversos bars del poble.
Organitza: Festeres d’Alaquàs junt a les Clavariesses de Sant Miquel 2018 i les
Clavariesses dels Dolors 2018.

17:30 h
Correbares. Recorrido con la charanga Dessiguidats por varios bares del pueblo.
Organiza: Festeres d’Alaquàs junto a las Clavariesas de San Miguel 2018 y las Clavariesas de los Dolores 2018.

19 h
MISSA SOLEMNE a la parròquia de la Santíssima Creu. A continuació, PROCESSÓ
per l’itinerari interparroquial acompanyat per la Banda de la UMA. En finalitzar
la processó, es ballarà el Xum-Xum i es llançarà un Castell de focs d’artifici a càrrec del pirotècnic Sr. Català. Organitza: Confraria de la Santíssima Creu.
Col·labora: Ajuntament d’Alaquàs.

19 h
MISA SOLEMNE en la parroquia de la Santísima Cruz. A continuación, PROCESIÓN
por el itinerario interparroquial acompañado por la Banda de la UMA. Al finalizar la
procesión, se bailará el Xum-Xum y se lanzará un Castillo de fuegos artificiales a cargo del pirotécnico Sr. Català. Organiza: Cofradía de la Santísima Cruz.
Colabora: Ayuntamiento de Alaquàs.

20:30 h
Musical Infantil “SUEÑOS EN MOVIMIENTO” al parc de la Sequieta. Organitza:
Ajuntament d’Alaquàs.

20:30 h
Musical Infantil “SUEÑOS EN MOVIMIENTO” en el parque de la Sequieta.
Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs.

21:30 h
SOPAR DE CLAVARIES a la plaça de la Constitució. En acabar, festa i música al local
de les Clavariesses dels Dolors. Organitza: Clavaries d’Alaquàs 2018.

21:30 h
CENA DE CLAVARÍAS en la plaza de la Constitución. Al finalizar, fiesta y música
en el local de las Clavariesas de los Dolores. Organiza: Clavarías de Alaquàs 2018.

22:30 h
Actuació del Grup l’Olivar a la porta de l’Ajuntament. Organitza: Grup L’Olivar i
Ajuntament d’Alaquàs.

22:30 h
Actuación del Grup l’Olivar en la puerta del Ayuntamiento. Organiza: Grup
L’Olivar y Ayuntamiento de Alaquàs.
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2h
Degustació d’orxata i llima granissada al local de les Clavariesses dels Dolors (C/
Major, 4). Organitza: Clavariesses dels Dolors 2018.

2h
Degustación de horchata y limón granizado en el local de las Clavariesas de los
Dolores (C / Mayor, 4). Organiza: Clavariesas de los Dolores 2018.

11 h
GRAN FESTA INFANTIL amb activitats i castells unflables a la plaça d’Espanya i
carrer Perolers. FESTA ESPORTIVA SOLIDÀRIA. Organitza: Confraria de la Mare de
Déu de l’Olivar amb la col·laboració d’Atmosfera Sport i XTD (Gestió Deportiva i
Events).

11 h
GRAN FIESTA INFANTIL con actividades y castillos hinchables en la plaza de España y calle Perolers. FIESTA DEPORTIVA SOLIDARIA. Organiza: Cofradía de la
Mare de Déu de l’Olivar con la colaboración de Atmósfera Sport y XTD (Gestión
Deportiva y Eventos).

12 h
Rés de l’Àngelus en la parròquia de l’Olivar, volteig general de campanes i tir de les
tradicionals salves.

12 h
Rezo del Ángelus en la parroquia del Olivar, volteo general de campanas y disparo
de las tradicionales salvas.

13:30 h
Lliurament dels aliments recollits a l’Operació Kilo MDO18, en la seua V edició, als
responsables de l’Economat d’Alaquàs.

13:30 h
Entrega de los alimentos recogidos en la Operación Kilo MDO18, en su V edición, a
los responsables del Economato de Alaquàs.

18 h
ALAQUÀS GAMING EXPERIENCE al Poliesportiu del Bovalar (C/ Jaume I, s/n), en
horari de 18 a 00 h. Inscripcions al Centre d’Informació Juvenil del Passatge (Av.
Blasco Ibáñez, 57), del 27 al 31 d’agost de 11 a 13 h, 3 de setembre de 17:30 a
20 h i del 4 al 6 de setembre d’11 a 14 h i de 17:30 a 20 h. Organitza: Ajuntament
d’Alaquàs.

18 h
ALAQUÀS GAMING EXPERIENCE en el Polideportivo del Bovalar (C/ Jaume I,
s/n), en horario de 18 a 00 h. Inscripciones en el Centro de Información Juvenil del
Passatge (Av. Blasco Ibáñez, 57), del 27 al 31 de agosto de 11 a 13 h, 3 de
septiembre de 17:30 a 20 h y del 4 al 6 de septiembre de 11 a 14 h y de 17:30 a 20
h. Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs.

19 h
OFRENA DE FLORS a la Mare de Déu de l’Olivar amb la participació dels col·lectius festers d’Alaquàs. A continuació, rés de Ies Vespres Solemnes de la Mare de
Déu de l’Olivar i cant de la Salve amb la participació de l’Escolania de la Mare de
Déu. BENEDICCIÓ d’una imatge de la Mare de Déu de l’Olivar realitzada per l’artista
Mª Carmen Carot Vecina. Acompanyarà a l’ofrena la banda de música de la UMA.
Organitza: Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar. Col·labora: Ajuntament d’Alaquàs.

19 h
OFRENDA DE FLORES a la Virgen del Olivar con la participación de los colectivos festeros de Alaquàs. A continuación, rezo de Ias Vísperas Solemnes de la Virgen del Olivar y canto de la Salve con la participación de la Escolanía de la Mare
de Déu. BENDICIÓN de una imagen de la Virgen del Olivar realizada por la artista
Mª Carmen Carot Vecina. Acompañará a la ofrenda la banda de música de la UMA.
Organiza: Cofradía de la Mare de Déu de l’Olivar. Colabora: Ayuntamiento de
Alaquàs.

23 h
Actuació del grup Jarité – Flamenco Rociero, a la plaça de la Llibertat. Organitza:
Centre Cultural Andalús.

23 h
Actuación del grupo Jarité – Flamenco Rociero, en la plaza de la Libertad. Organiza:
Centro Cultural Andaluz.

23 h
PUJAETA i PUJÀ de la Mare de Déu de l’Olivar des de la parròquia de la
Santíssima Creu fins a la parròquia de l’Olivar amb el tir de multitud de coets amb
tenalles a càrrec de xiquets (membres de l’associació d’Amics de la Cordà) i els
participants CRE de la Confraria i dels grups CRE invitats. En arribar la Mare de Déu
a la parròquia es dispararà un ram de focs d’artifici a càrrec de JOC DE TRONS.
Acompanyarà la banda de música de la UMA. A continuació, cant d’albades a la
Mare de Déu de l’Olivar a la parròquia. Organitza: Confraria de la Mare de Déu de
l’Olivar. Col·labora: Ajuntament d’Alaquàs.

23 h
PUJAETA y PUJÀ de la Virgen del Olivar desde la parroquia de la Santísima
Cruz hasta la parroquia del Olivar con el disparo de multitud de cohetes con
tenazas a cargo de niños (miembros de la asociación de Amics de la Cordà) y los
participantes CRE de la Cofradía y de los grupos CRE invitados. Al llegar la Virgen a
la parroquia se disparará un ramo de fuegos artificiales a cargo de JOC DE TRONS.
Acompañará la banda de música de la UMA. A continuación, canto de albaes a la
Virgen del Olivar en la parroquia. Organiza: Cofradía de la Mare de Déu de l’Olivar.
Colabora: Ayuntamiento de Alaquàs.

23:30 h
Discomòbil TRUCK SHOW, gran festa damunt d’un camió-escenari a càrrec del DJ
local Pau Lladró, guanyador de “Sona la Dipu DJs’’ al carrer Sant Martí (al costat del
pavelló poliesportiu). Organitza: Clavariesses dels Dolors 2018.

23:30 h
Discomóvil TRUCK SHOW, gran fiesta encima de un camión-escenario a cargo del
DJ local Pau Lladró, ganador de “Sona la Dipu DJs’’ en la calle San Martín (junto al
pabellón polideportivo). Organiza: Clavariesas de los Dolores 2018.

23:30 h
Discomòbil NIT MORA/CRISTIANA al parc del Rollet. Organitza: Moros i Cristians
Perolers, Comparsa Cordovesos i Filà Al-Zhamora.

23:30 h
Discomóvil NOCHE MORA/CRISTIANA en el parque del Rollet. Organiza: Moros y
Cristianos Perolers, Comparsa Cordovesos y Filà Al-Zhamora.
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7h
Tocs de l’alba des del campanar de la parròquia de l’Olivar.

7h
Toques del alba desde el campanario de la parroquia del Olivar.

7:30 h
ROSARI DE L’AURORA per l’itinerari tradicional de la processó amb
acompanyament musical. Organitza: Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar.

7:30 h
ROSARIO DE LA AURORA por el itinerario tradicional de la procesión con acompañamiento musical. Organiza: Cofradía de la Mare de Déu de l’Olivar.

8h
MISSA DE DESCOBERTA a la parròquia de l’Olivar. Al finalitzar, desdejuni popular
amb xocolate i dolços per als assistents. Organitza: Confraria de la Mare de Déu de
l’Olivar.

8h
MISA DE DESCUBIERTA en la parroquia del Olivar. Al finalizar, desayuno popular
con chocolate y dulces para los asistentes. Organiza: Cofradía de la Mare de Déu
de l’Olivar.

11 h
MISSA MAJOR concelebrada amb l’assistència de les Autoritats, la Junta de Govern
i els Majorals 2018 cantada per l’Escolania de la Mare de Déu de l’Olivar.
Organitza: Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar.

11 h
MISA MAYOR concelebrada con la asistencia de las Autoridades, la Junta de
Gobierno y los Mayorales 2018 cantada por la Escolanía de la Mare de Déu de
l’Olivar. Organiza: Cofradía de la Mare de Déu de l’Olivar.

11 h
ALAQUÀS GAMING EXPERIENCE al Poliesportiu del Bovalar (C/ Jaume I, s/n), en
horari d’11 a 14 h i de 15:30 a 23 h. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs.

11h
ALAQUÀS GAMING EXPERIENCE en el Polideportivo del Bovalar (C/ Jaume I, s/n),
en horario de 11 a 14 h y de 15:30 a 23 h. Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs.

12 h
Concurs de truita i gaspatxo al Centre Cultural Andalús.

12 h
Concurso de tortilla y gazpacho en el Centro Cultural Andaluz.

14 h
Dinar de germanor del Centre Cultural Extremeny.

14 h
Comida de hermandad del Centro Cultural Extremeño.

18 h
Castell unflable a la plaça de la Llibertat. Organitza: Centre Cultural Andalús.

18 h
Castillo hinchable en la plaza de la Libertad. Organiza: Centro Cultural Andaluz.

20 h
II Vespres de la festa de la Mare de Déu amb la participació de l’Escolania.

20 h
II Vísperas de la fiesta de la Virgen con la participación de la Escolanía.

20:30 h
PROCESSÓ GENERAL per l’itinerari interparroquial. Al finalitzar es ballarà el XumXum a càrrec del Grup l’Olivar i es cantarà la tradicional CARXOFA i el tir d’un ram
de focs d’artifici a càrrec de JOC DE TRONS. En entrar la Mare de Déu de l’Olivar al
temple, es cantaran els goigs i s’impartirà la benedicció. Acompanyarà la processó
la banda de música de la UMA. Organitza: Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar.
Col·labora: Ajuntament d’Alaquàs, Amics i Amigues del Cant de la Carxofa i Unió
Musical d’Alaquàs.
Del 10 al 18 de setembre. Novena Solemne en la parròquia de la Mare de Déu de
l’Olivar. Se celebrarà tots els dies a les 19 h excepte el diumenge 16 de setembre
que se celebrarà en la missa de les 9 h.
El dia 18 de setembre, com es costum i tradició, al finalitzar la Novena es baixarà
la imatge del cambril per a realitzar el DEVOT BESAMANS de la seua imatge i donar
per finalitzades les seues Festes 2018.

20:30 h
PROCESIÓN GENERAL por el itinerario interparroquial. Al finalizar se bailará el
Xum-Xum a cargo del Grup l’Olivar y se cantará la tradicional CARXOFA y el tiro
de un ramo de fuegos artificiales a cargo de JOC DE TRONS. Al entrar la Virgen del
Olivar en el templo, se cantarán los gozos y se impartirá la bendición. Acompañará
la procesión la banda de música de la UMA. Organiza: Cofradía Mare de Déu de
l’Olivar. Colabora: Ayuntamiento de Alaquàs, Amics i Amigues del Cant de la
Carxofa y Unió Musical d’Alaquàs.
Del 10 al 18 de SEPTIEMBRE. Novena Solemne en la parroquia de la Virgen del
Olivar. Se celebrará todos los días a las 19 h excepto el DOMINGO 16 de
SEPTIEMBRE que se celebrará en la misa de las 9 h.
El día 18 de SEPTIEMBRE, como es costumbre y tradición, al finalizar la Novena se
bajará la imagen del camarín para realizar el DEVOTO BESAMANOS de su imagen
y dar por finalizadas sus Fiestas 2018.

23 h
Actuació del Cuadre de Ball del Centre Cultural Andalús – Barri del Crist i dels
cantaors Sergio “El Taxista” i Miguel Barea a la plaça de la Llibertat. Organitza:
Centre Cultural Andalús.

23 h
Actuación del Cuadro de Baile del Centro Cultural Andaluz – Barrio del Cristo y de
los cantaores Sergio “El Taxista” y Miguel Barea en la plaza de la Libertad. Organiza:
Centro Cultural Andaluz.

23 h
“FRECUENCIA - El Musical” al parc de la Sequieta. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs.

23 h
“FRECUENCIA - El Musical” en el parque de la Sequieta. Organiza: Ayuntamiento
de Alaquàs.
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1h
CORDÀ tradicional del Crist al Carrer Major a càrrec de la Pirotècnia d’Altura.
Organitza: Ajuntament d’Alaquàs. Col·labora: Amics de la Cordà.

1h
CORDÀ tradicional del Cristo en la calle Mayor a cargo de la Pirotecnia de Altura.
Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs. Colabora: Amics de la Cordà.

10 h
BAIXÀ del Crist de la Bona Mort. A continuació, missa solemne cantada per l’Orfeó
Polifònic d’Alaquàs. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs. Col·labora: Clavaris del Crist
2018 i Amics de la Cordà.

10 h
BAIXÀ del Cristo de la Buena Muerte. A continuación, misa solemne cantada por
el Orfeón Polifónico de Alaquàs. Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs. Colabora:
Clavarios del Cristo 2018 y Amics de la Cordà.

11 h
Partida de pilota d’infantils i a continuació XXVIIé TROFEU DE PILOTA al carrer
Salvador Giner amb Cervera, Guillermo i Roberto contra Martí, Cervera II i Óscar.
Organitza: Ajuntament d’Alaquàs.

11 h
Partida de pelota de infantiles y después XXVII TROFEO DE PELOTA en la calle
Salvador Giner con Cervera, Guillermo y Roberto contra Martí, Cervera II y Óscar.
Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs.

14 h
Dinar de germanor del Centre Cultural Andalús i lliurament de premis. Organitza:
Centre Cultural Andalús.

14 h
Comida de hermandad del Centro Cultural Andaluz y entrega de premios. Organiza:
Centro Cultural Andaluz.

14:30 h
MASCLETÀ “CENTENARI DEL CASTELL” al carrer Lanjarón a càrrec de JOC DE
TRONS. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs.

14:30 h
MASCLETÀ “CENTENARI DEL CASTELL” en la calle Lanjarón a cargo de JOC DE
TRONS. Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs.

20 h
PROCESSÓ del Crist de la Bona Mort. A continuació, es cantarà la tradicional
CARXOFA, que finalitzarà amb focs d’artifici a càrrec de la Pirotècnia JOC DE
TRONS. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs. Col·labora: Clavaris del Crist 2018,
Amics i Amigues del Cant de la Carxofa i Unió Musical d’Alaquàs.

20 h
PROCESIÓN del Cristo de la Buena Muerte. A continuación, se cantará la tradicional
CARXOFA, que finalizará con fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia JOC DE
TRONS. Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs. Colabora: Clavarios del Cristo 2018,
Amics i Amigues del Cant de la Carxofa y Unió Musical d’Alaquàs.

17:30 h
Visita a la Residència de la 3a edat La Saleta, celebració de la Santa Missa i
lliurament d’obsequis als residents.
Organitza: Confraria de la Santíssima Creu.

17:30 h
Visita a la Residencia de la 3ª edad La Saleta, celebración de la Santa Misa y entrega de obsequios a los residentes.
Organiza: Cofradía de la Santísima Cruz.

20:30 h
CONQUESTA DEL CASTELL. Les tropes cristianes conquequiran el Castell d’Alaquàs,
en mans de les mores. Encontre a la plaça de la Constitució amb parlament i
batalla. L’acte contarà amb l’actuació de membres de l’associació. Organitza: Moros i
Cristians Perolers.

20:30 h
CONQUISTA DEL CASTILLO. Las tropas cristianas conquistarán el Castillo de
Alaquàs, en manos de las moras. Encuentro en la plaza de la Constitución con
parlamento y batalla. El acto contará con la actuación de miembros de la
asociación. Organiza: Moros y Cristianos Perolers.
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18 h
JOCS INFANTILS I BERENAR per a tots els xiquets a l’avinguda Miguel Hernández.
Organitza: Confraria de la Santíssima Creu i Ajuntament d’Alaquàs.

18 h
JUEGOS INFANTILES Y MERIENDA para todos los niños en la avenida Miguel
Hernández. Organiza: Cofradía de la Santísima Cruz y Ayuntamiento de Alaquàs.

21 h
XVII SARDINADA POPULAR a l‘albereda Nord. Hora de finalització de l’activitat:
1 h. Organitza: Club de Pescadors Esportius d’Alaquàs. Col·labora: Ajuntament
d’Alaquàs.

21 h
XVII SARDINADA POPULAR en la alameda Norte. Hora de finalización de la
actividad: 1 h. Organiza: Club de Pescadores Deportivos de Alaquàs. Colabora:
Ayuntamiento de Alaquàs.

21:30 h
NIT DE L’OLLA a la plaça de la Constitució amb revetlla amenitzada per l’orquestra
NEO. Organitza: Moros i Cristians Perolers. Col·labora: Ajuntament d’Alaquàs.

21:30 h
NOCHE DE LA OLLA en la plaza de la Constitución con verbena amenizada por la
orquesta NEO. Organiza: Moros y Cristianos Perolers. Colabora: Ayuntamiento de
Alaquàs.

22 h
PAELLES I TORRÀ a l’albereda Nord. Hora de finalització de l’activitat: 1 h.
Organitza: Ajuntament d’Alaquàs. Col·labora: Confraria de la Santíssima Creu.

22 h
PAELLAS Y ASADO en la alameda Norte. Hora de finalización de la actividad: 1 h.
Organiza: Ayuntamiento de Alaquàs. Colabora: Cofradía de la Santísima Cruz.

23 h
REVETLLA a l’avinguda Miguel Hernández. Organitza: Confraria de la Santíssima
Creu i Ajuntament d’Alaquàs.

23 h
VERBENA en la avenida Miguel Hernández. Organiza: Cofradía de la Santísima
Cruz y Ayuntamiento de Alaquàs.

XIIIé Campionat de Truc Festes Majors. Divendres 14 a les 22:30 h i dissabte 15 de
setembre a les 23 h a la seu de l’Associació el Retruc al Carrer Major, 56. Inscripció
fins a una hora abans del començament. Organitza: Associació El Retruc.

XIII Campeonato de Truc Fiestas Mayores. Viernes 14 a las 22:30 h y sábado 15 de
septiembre a las 23 h en la sede de la Asociación el Retruc en la calle Mayor, 56.
Inscripción hasta una hora antes de empezar. Organiza: Asociación El Retruc.

14 h
Traca correguda des de l’Ajuntament, c/ Major i plaça de la Constitució. Organitza:
Moros i Cristians Perolers.

14 h
Traca corrida desde el Ayuntamiento, c / Mayor y plaza de la Constitución. Organiza:
Moros y Cristianos Perolers.

14:30 h
Dinar de germanor per a confrares i convidats. Organitza: Confraria de la
Santíssima Creu. Col·labora: Ajuntament d’Alaquàs.

14:30 h
Comida de hermandad para cofrades e invitados. Organiza: Cofradía de la
Santísima Cruz. Colabora: Ayuntamiento de Alaquàs.

18:30 h
ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS per l’itinerari de costum. En acabar, el bàndol
cristià i el bàndol moro, castell de focs d’artifici a càrrec de la pirotècnia Pirotecnia
Global Foc.

18:30 h
ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS por el itinerario de costumbre. Al terminar,
el bando cristiano y el bando moro, castillo de fuegos artificiales a cargo de la
pirotecnia Pirotecnia Global Foc.

El 21 de setembre a les 20:30 h es realitzarà el Concert Música Festera: lliurament
de premis XIII Concurs Caporal d’Escuadra a l’Auditori Nou. Organitza: Moros i
Cristians Perolers. Col·labora: Ajuntament d’Alaquàs.

El 21 de septiembre a las 20:30 h se realizará el Concierto Música Festera: entrega
de premios XIII Concurso Cabo de Escuadra en el Auditori Nou. Organiza: Moros y
Cristianos Perolers. Colabora: Ayuntamiento de Alaquàs.
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Trofeu de Pilota a Mà festes d’Alaquàs
8 de setembre d’11 a 13 h al parc de la Sequieta.
Inscripcions de 9 a 10 h.
Organitza: Club de Pilota a Mà Alaquàs.

Jornada Minibàsquet Sportiu-Xe
Diumenge 16 de setembre de 9 a 14 h al Pavelló Municipal Bovalar.
Organitza: Club de Bàsquet Sportiu-Xe.

Espectacle Rítmic-Esportiu
2 de setembre a les 22:30 h a la porta de l’Ajuntament.
Participació del Grup de Ball Esportiu d’Alaquàs, el Grup de Gimnàstica Rítmica
d’Alaquàs i l’escola de ball Temps de Ball d’Alaquàs.
Organitza: Ajuntament d’Alaquàs.
Torneig Tennis masculí absolut Festes d’Alaquàs 2018
Del 3 al 12 de setembre.
Inscripcions: 15 € a Atmósfera Sport Deportes Estreder fins al 25 d’agost. Places
limitades.
Obsequis, premis i trofeus per als participants. Més informació: 626 609 715 (Sara).
Organitza: Grup d’Esplai Tenis Atmósfera Sport.
Torneig de Petanca Festes d’Alaquàs
8 de setembre a les 10 h al parc de la Sequieta.
Horari d’inscripcions: 9 a 9:45 h. Sistema de parelles a la Melé.
Preu d’inscripció: 5 € per jugador. Premis per a general i consolació. El total de la
recaptació en les inscripcions serà donat a Càritas. S’agrairà qualsevol donatiu de
productes no peribles que seran donats a Càritas.
XIV Campionat de Festes Majors d’Alaquàs
8 de setembre.
Lloc: Vedat Assut de la Marquesa Cullera.
Modalitat: Aigua dolça. Categories: totes.
Preu Inscripció: 30 euros. Imprescindible la possessió de llicència federativa.
Organitza: Club de Pescadors Esportius d’Alaquàs.
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Torneig Júnior i Sènior Masculí Festes d’Alaquàs
Data per determinar. Al Pavelló Municipal Bovalar.
Organitza: Club de Bàsquet Sportiu-Xe.
III Torneig Solidari Alaquàs Futbol Sala
Dissabte 15 de setembre, tot el dia al Pavelló Municipal Bovalar.
Organitza: Club Alaquàs Futsal.
XVIII Torneig d’Escacs Aleví-Infantil Festes d’Alaquàs 2018
15 de setembre, de 10:30 a 13:30 h a l’Ateneu Cultural i Esportiu.
Organitza: Club d’Escacs d’Alaquàs.
Tirada social Festes Patronals
1 de setembre, a les 10 h al camp de tir Riba-roja del Túria.
Organitza: Club de Caçadors Alaquàs.
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MANIFESTACIONS FESTIVES TRADICIONALS
Amb ús d’artificis pirotècnics Decret
19/2011 del 4 març de la Generalitat Valenciana

CORREFOCS 23:00 HORES DIVENDRES 31 AGOST

ZONA DE RISC. La zona immediata a la zona de focs a un costat i a l’altre de les files de tiradors, a 6 metres del vol públic mesurats des del pla de la calçada, així com les persones que
acompanyen la imatge. Totes les persones que es troben en aquesta zona saben que poden
patir danys corporals o materials i en cas de no voler acceptar el risc deuen traslladar-se a la
zona segura. Els pares o tutors de menors deuen d’exercir el deure d’atenció sobre els seus fills
i adoptar les mesures oportunes de control per a evitar que aquests romanguen sols en les
zones de risc, i la presència en aquesta zona serà sota la seua responsabilitat.

Als propietaris d’establiments i als veïns
-Per tal d’evitar accidents, retireu del carrer qualsevol obstacle en el recorregut del correfocs,
com a testos de plantes, taules, cadires, ombrel·les i altres objectes situats en la via pública.
-Retireu els vehicles de l’itinerari, per a evitar danys a la gent i al propi cotxe.
-Tanqueu portes, finestres, balcons i protegiu les obertures per a impedir que es cause un
incendi.
-Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per a previndre que es puguen encendre.
-No llanceu aigua ni als assistents ni al correfocs, per a evitar que la pólvora es mulle.
-Protegiu els aparadors i les vidrieres ubicades en l’itinerari del correfocs.

ZONA SEGURA: a 20 metres lluny de qualsevol punt del recorregut.

Als espectadors i als participants
-No es pot encendre foc ni fumar al voltant de les bosses o receptacles del material pirotècnic
ni dels portadors del material que utilitzen els grups referits.
-No vestiu en cap cas roba de fibra sintètica. La roba adequada per a assistir a un correfocs
és la de cotó, amb mànegues. Cal protegir el cap i emprar calçat idoni, no portar sandàlies ni
xancletes.
-Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, llanceu-vos a terra i rodeu per a apagar
les flames. Sobretot, no corregueu, les flames s’estendrien i serien més virulentes.
-Boteu sempre cap avant i mai cap arrere, individualment o bé en grups molt reduïts, i no us
col·loqueu mai entre els timbalers i els actuants, i mai destorbeu al correfocs.
-Les zones de seguretat es troben a 20 metres de les zones de risc, que estan convenientment
senyalitzades i són visibles per a qualsevol que participe en el recorregut.

NOMÉS PODEN MANEJAR ELS COETS AMB LES MANS ELS ORGANITZADORS I ELS AUTORITZATS PER AQUESTS PER ESCRIT i donats d’alta en la seua assegurança de responsabilitat civil (degudament acreditada).

En tots els casos i, per tant, també si es produeix un accident, l’incompliment d’aquestes mesures
de seguretat i recomanacions per als actes de foc serà responsabilitat de cada participant.

DELIMITACIÓ DE ZONES DE FOC, RISC I SEGURETAT
MODALITAT DE PASSEJÀ
(Tiradors, només els inscrits per l’organitzador al realitzar la sol·licitud de l’acte i donats d’alta de forma fefaent en la seua assegurança de responsabilitat civil)
NOMÉS ES DISPAREN COETS ADQUIRITS PER L’ORGANITZADOR I NO ES PODEN UTILITZAR ALTRES COETS COM EN ANYS ANTERIORS

PUJÀ DE SANT MIQUEL DIA 4 DE SETEMBRE A LES 23 HORES fins a la seua finalització.
Recorregut establert: C/ San Hipólit, c/ Benlliure, c/ Major, c/ de Sant Miquel, c/ Major, parròquia
de l’Olivar.
PUJÀ DE LA MARE DE DÉU DE L’OLIVAR DIA 7 DE SETEMBRE A LES 23 HORES fins a la
seua finalització. Recorregut establert: parròquia de la Santíssima Creu, Av. Miguel Hernández, plaça Constitució, C/ Major, parròquia de l’Olivar.
BAIXA DEL CRIST DIA 9 DE SETEMBRE A LES 10 HORES. Recorregut establert. parròquia de
la Mare de Deu de l’Olivar, C/ Major, plaça Constitució, Pare Guillem, parròquia Assumpció.
S’informa la població de les següents zones delimitades i senyalitzades amb cartells i que
hauran d’atendre per a la seua seguretat:
ZONA DE FOCS. En tot el RECORREGUT formant en l’eix central de la calçada dues files
enfrontades. Només per a participants actius (*) tiradors CRE (Consumidors Reconeguts com
Experts Ordre 1/2012 GV manifestacions festives Decret 19/2011 GV) majors de 18 anys i els
seus acompanyants (participants passius). Es recomana romandre en aquesta zona amb roba
decotó, mocador de coll, camisa i pantalons de camals llargs, guants de soldador, protecció
per a ulls i orelles. ELS TIRADORS, NOMÉS ELS INSCRITS PER L’ORGANITZADOR, cap altre
encara que tinga el CRE. Cap coet que no siga dels adquirits per l’organitzador.

Tots els titulars o inquilins de les vivendes compreses en la zona de focs i risc deuen de retirar
dels balcons i finestres els objectes inflamables, arreplegar o replegar els tendals, retirar botelles de butà o altres objectes que puguen cremar, romanent les finestres i portes tancades.
MODALITAT DE CORDÀ
(Deuen inscriure’s només els participants passius)

CORDÀ DE SANT MIQUEL. DIA 5 DE SETEMBRE A LES 1:30 HORES.
Zona establerta. C/ MAJOR, des del número 42 fins al número 4 inclòs, amb tanca perimetral
de protecció fins al número 12 del Carrer Major.
CORDÀ DEL CRIST. DIA 9 DE SETEMBRE A LES 1 HORES.
Zona establerta. C/ MAJOR, des del número 14 fins al 61, al carrer Sant Miquel inclosa, amb
tanca perimetral de protecció fins al número 12 del Carrer Major.
S’informa la població de les següents zones delimitades i senyalitzades amb cartells i que
hauran d’atendre per a la seua seguretat:
ZONA DE FOCS. Des del primer punt de tir i coincidint amb l’últim punt de tir, a un costat i a
l’altre es troba la tanca perimetral. Continua la zona de focs en una distància de 40 metres,
amb ambdós costats amb tanca de seguretat. La permanència en aquesta zona és obligada
sota la responsabilitat de l’interessat, majors de 18 anys, degudament equipats amb casc de
llautó de cordà, granota de cuiro o de cotó sense costures o butxaques obertes i lleugerament
mullada, guants de soldador, botes de pell o de muntanya de material no sintètic i de canya
alta. Així mateix es considera zona de focs a l’espai del vol públic que queda dins de la zona
de focs fins a 10 metres des del pla de la calçada en perpendicular al seu eix. La permanència
en aquesta zona és sota la responsabilitat personal. Només podran participar activament (*)
en aquesta zona el grup CRE que organitza i aquells autoritzats per aquests. Els participants
passius no necessiten CRE i no manegen coets.
Finalitzada la zona de focs s’inicia la de risc que té una amplitud de 80 metres fins a l&#39;inici
de la zona segura. Així mateix es considera zona de risc una distància de 6 metres mesurada
des del pla de la calçada cap al vol públic. La permanència en aquesta zona pot ocasionar
danys corporals o materials sota la responsabilitat personal. Els pares o tutors de menors deuen d’exercir el deure d’atenció sobre els seus fills i adoptar les mesures oportunes de control
per a evitar que aquests romanguen sols en les zones de risc, i la presència en aquesta zona
serà sota la seua responsabilitat.
ZONA SEGURA. Coincideix a fi de la zona de risc, a uns 120 metres del primer punt de tir.
Tots els titulars o inquilins de les vivendes compreses en la zona de focs i risc deuen de retirar
dels balcons i finestres els objectes inflamables, arreplegar o replegar els tendals, retirar botelles de butà o altres objectes que puguen cremar, romanent les finestres i portes tancades. Els
aparadors dels locals comercials deuen estar protegits amb fusta contraxapada o cartó.
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L' associació d' amics i amigues de la Cordà d'Alaquàs agraïm la col·laboració de les
empreses i comerços i desitgem a tot el poble molt bones Festes Majors 2018.
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Confraria de la Santíssima Creu

Carrer del Roser, 3
Alaquàs
Tel.961 080 026
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C/ Del Este, 4
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Avda. Miguel Hernández 8-Bj- Alaquàs
T: 961 089 969
saizvalelectrodomesticos@gmail.com

ESPERANZA GARCIA CARCEL
FÁBRICA DE :
PAPAS ARTESANAS
CORTEZAS tradicionales
SNACKS
FRUTOS SECOS
MAYORISTAS de Aceitunas
Encurtidos y Caramelos
SALAZONES Y HORZA
QUESOS ARTESANOS

Avda. Pablo Iglesias, 2.
Telf. 961 507 182. 46970, Alaquàs.

Avda. Miguel Hernández, 18.
46970, Alaquàs, Valencia. T: 645262662
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