Programa
d’A c t i v i t a t s
FESTES MAJORS D’ALAQUÀS 2018
DEL 31 D’AGOST AL 15 DE SETEMBRE

17:30 h. PRESELECCIÓ 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.
18 h. Ober tura del MERCAT MEDIEVAL a la plaça de la
Constitució i rodalies.
18:45 h. Lliurament Homenatge “Coeter d’Honor” a càrrec de
l’Associació Amics de la Cordà al Castell d’Alaquàs.
19 h. Inauguració de l’exposició de les Clavariesses dels Dolors
“Evolució de la indumentària de Clavariessa al llarg del temps”
al Castell d’Alaquàs.
19:30 h. Inauguració de l’exposició “de viajes (2008-2018)” de
Calo Carratalá al Castell d’Alaquàs.
20:30 h. Presentació Capitans i Capitanies 2018 al Castell
d’Alaquàs.
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.
23:30 h. 4a Edició FESTIVAL REMEMBER WE LOVE 90s al parc
de la Senyera.

10 h. MIGAS POPULARS a la plaça de la Llibertat a càrrec del
Centre Cultural Extremeny.
12 h. XLIVé CONCURS DE PAELLES al carrer Lanjarón amb
batucada.
18 h. MERCAT MEDIEVAL a la plaça de la Constitució i rodalies.
19 h. Pre se n ta ció d e la X X XVI I I a e dic ió de QUADER N S
D’INVESTIGACIÓ D’ALAQUÀS al Castell d’Alaquàs.
21:15 h. DAN SÀ d e s d e l c ar re r Ve n e rable S ar r ió fin s a
l’Ajuntament.
22 h. 24é FRA al parc de la Sequieta. ENTRADA GRATUÏTA.
Zona de camions-restaurant i zona de música dels
anys 80.
23 h. Actuació del grup Duendes de Levante a la plaça de la
Llibertat
23:30 h. Nit de Càbiles i Masets. Recorregut per totes les seus
de les filaes cristianes acompanyats per una xaranga de músics.
24 h. Actuació del grup LA SEDE al Carrer Major.

9 h. Missa pels confrares difunts de la Confraria de la Mare de
Déu de l’Olivar a la parròquia.
10 h. “Esmorzar confrare compartit” al carrer Perolers. Inici de la
replegada d’aliments per a l’Operació Kilo MDO18.
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. FESTA INFANTIL Moros i Cristians Perolers a la plaça
dels Ollers amb jocs, pintura de cares, tallers de manualitats i
jocs d’aigua.
12 h. Xaranga Sarraïna pels carrers d’Alaquàs. Eixida: Càbila de
Sarraïns, c/ Els Benlliure, 9.
17:30 h. Vesprada d’animació amb actes i teatre a la seu del
Centre Cultural Andalús.
18 h. Inauguració del RASTELL SOLIDARI en els locals de la
parròquia de la Santa Creu. Romandrà obert fins el 7 de
setembre.
18 h. MERCAT MEDIEVAL a la plaça de la Constitució i rodalies.
19 h. CAVALCADA des del CP González Gallarza fins a
l’Ajuntament.
20 h. L l i u r a m e n t d e p r e m i s d e l a X X V I I I e d i c i ó d e l
CERTAMEN DE POEMES MARE DE DÉU DE L’OLIVAR al Castell
d’Alaquàs.
22 h. “Nit de Llegendes” al Castell d’Alaquàs a càrrec de “Vía
Heraclia”.
22:30 h. ESPECTACLE RÍ T M I C- ES PORT I U a la por t a d e
l’Ajuntament.

11 h. GRAN FESTA INFANTIL de les Clavariesses del Dolors
amb activitats i unflables a la plaça de la Constitució.
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”.
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.
23 h. CORDÀ INFANTIL a la plaça d’Espanya.
23 h. Concert nocturn a càrrec de la XARANGA FER LA MÀ amb
motiu del seu XX aniversari al parc del Roser.

14 h. Traca Correguda de les Clavariesses del Dolors pels
carrers Major, Benlliure i Convent.
18:30 h. Concurs i degustació de pastissos de Festeres
d’Alaquàs a la plaça de la Constitució.
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. En finalitzar, ramillet de foc.
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”.
21 h. Lliurament dels premis del XLIVé Concurs de Paelles al
Castell d’Alaquàs.
21:30 h. Sopar faixat de germanor d’associats i simpatitzants
d’Amics de la Cordà a la plaça de la Constitució.
23 h. PUJÀ de Sant Miquel. 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.

1:30 h. CORDÀ DE SANT MIQUEL al carrer Major.
18 h. Homenatge a les Clavariesses dels Dolors dels anys
1943-1968-1993 al Castell d’Alaquàs.
19 h. F ESTA D E LA TA PA T RA D IC IO N A L a l a p l a ça d el
Santíssim.
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. En finalitzar, ENTRÀ DE FOC.
22 h. FESTIVAL DE CANTANTS NOVELLS I VARIETATS a la
Plaça de la Llibertat.

17:30 h. Correbars. Recorregut amb la xaranga Dessiguidats
per diversos bars del poble.
19 h. MISSA SOLEMNE a la parròquia de la Santíssima Creu. A
continuació, PROCESSÓ. En finalitzar es ballarà el Xum-Xum i es
llançarà un castell de focs d’artifici.
20:30 h. MUSICAL INFANTIL “SUEÑOS EN MOVIMIENTO” al
parc de la Sequieta.
21:30 h. SOPAR DE CLAVARIES a la plaça de la Constitució. En
acabar, festa i música al local de les Clavariesses dels Dolors.
22:30 h. Actuació del GRUP L’OLIVAR a la porta de
l’Ajuntament.

2 h. Degustació d’orxata i llima granissada al local de les
Clavariesses dels Dolors.
11 h. Gran festa infantil de la Confraria de la Mare de Déu de
l’Olivar amb activitats i castells unflables a la plaça d’Espanya i
carrer Perolers. Festa esportiva solidària.
12 h. Rés de l’Àngelus en la parròquia de l’Olivar, volteig general
de campanes i tir de les tradicionals salves.
13:30 h. Lliurament dels aliments recollits a l’Operació Kilo
MDO18 als responsables de l’Economat d’Alaquàs.
18 h. ALAQUÀS GAMING EXPERIENCE al Poliesportiu del
Bovalar.
19 h. OFRENA DE FLORS. 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.
23 h. Actuació del grup Jarité – Flamenco Rociero, a la plaça de
la Llibertat.
23 h. PUJAETA i PUJÀ de la Mare de Déu de l’Olivar des de
la parròquia de l’Assumpció de la Nostra Senyora fins a la
parròquia de l’Olivar. En arribar es dispararà un ram de focs
d’artifici.
23:30 h. Discomòbil TRUCK SHOW de les Clavariesses dels
Dolors 2018. Gran festa damunt d’un camió-escenari al carrer
Sant Martí.
23:30 h. Discomòbil NIT MORA/CRISTIANA al parc del Rollet.

7 h. Tocs de l’alba des del campanar de la parròquia de L’Olivar.
7:30 h. ROSARI DE L’AURORA per l’itinerari tradicional de la
processó.
8 h. MISSA DE DESCOBERTA a la parròquia de l’Olivar.
Al finalitzar, desdejuni popular amb xocolate i dolços.
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.
11 h. ALAQUÀS GAMING EXPERIENCE al Poliesportiu del
Bovalar.
18 h. Castell unflable a la plaça de la Llibertat.
20 h. II Vespres de la festa de la Mare de Déu amb la participació
de l’Escolania.
20:30 h. PROCESSÓ GENERAL per l’itinerari interparroquial. Es
ballarà el Xum-Xum i es cantarà la tradicional CARXOFA a la
Mare de Déu de l’Olivar. En acabar, es dispararà un ram de focs
d’artifici.
23 h. A c t u a c i ó d e l Cu a d r e d e B a l l d e l Ce n t r e Cu l t u ra l
Andalús – Barri del Crist i dels cantaors Sergio “El Taxista” i
Miguel Barea a la plaça de la Llibertat.
23 h. “FRECUENCIA - El Musical” al parc de la Sequieta.

1 h. CORDÀ tradicional del Crist al Carrer Major.
10 h. BAIXÀ del Crist de la Bona Mort. A continuació, missa
solemne cantada per l’Orfeó Polifònic d’Alaquàs.
11 h. Partida de pilota d’infantils i a continuació XXVIIé TROFEU
DE PILOTA al carrer Salvador Giner.
14:30 h. MASCLETÀ “CENTENARI DEL CASTELL” al carrer
Lanjarón a càrrec de Joc de Trons.
20 h. PROCESSÓ del Crist de la Bona Mort. Es cantarà la
tradicional CARXOFA. En acabar, es dispararà un ram de focs
d’artifici.

17:30 h. Confraria de la Santíssima Creu. Visita a la Residència
de la 3a edat La Saleta, celebració de la Santa Missa i lliurament
d’obsequis als residents.
20:30 h. C O N Q U E S TA D E L CA S T E L L a l a p l a ç a d e l a
Constitució.

18 h. J O C S I N FA N T I L S I B E R E N A R C o n f r a r i a d e l a
Santíssima Creu per a tots els xiquets i xiquetes a l’avinguda
Miguel Hernández.
21 h. XVII SARDINADA POPULAR Club de Pescadors Esportius
d’Alaquàs a l‘albereda Nord.
21:30 h. NIT DE L’OLLA a la plaça de la Constitució amb revetlla
amenitzada per l’orquestra NEO.
22 h. PAELLES I TORRÀ Confraria de la Santíssima Creu a
l’albereda Nord.
22:30 h. XIIIé Campionat de Truc Festes Majors a la seu de
l’Associació el Retruc.
23 h. REVETLLA Confraria de la Santíssima Creu a l’avinguda
Miguel Hernández.

14 h. Traca correguda Moros i Cristians Perolers des de
l’Ajuntament, c/ Major i plaça de la Constitució.
18:30 h. ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS per l’itinerari de
costum. En acabar, castell de focs d’artifici.
23 h. XIIIé Campionat de Truc Festes Majors a la seu de
l’Associació el Retruc.

