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FESTES EN FEMENÍ

Estimats veïns i estimades veïnes,

Sense adonar-nos-en, ja ha passat un any. Sembla que ha succeït sols un sospir des 

que vam acomiadar les festes de l’any passat. Crec que és veritat això que diuen: el 

temps passa apressa. Els quefers diaris, les preocupacions quotidianes i l’estrés de 

vida que portem, moltes vegades no ens deixa apreciar i gaudir, com caldria, de les xi-

cotetes i senzilles coses que ens ofereix 

la vida. 

  Per això les Festes Majors d’Albalat po-

den ser un moment per parar-nos, per 

tancar els ulls i agafar aire a poc a poc. 

Així que, encara que siga per uns dies, 

intentar gaudir de tot allò que és real-

ment important.

Tenim al davant uns dies de tradició, 

festa i devoció que enguany venen amb un marcat caràcter femení. Les festes de 

2018 passaran com les primeres fetes íntegrament per dones. Un fet que ens alegra. 

És un xicotet pas més en la desitjada normalitat i igualtat entre homes i dones. 
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  Enguany les festes tenen nom de dona, les xiques, festeres de Sant Gil, la Mare 

de Déu i les clavariesses del Crist de les Ànimes juntament amb associacions, 

penyes i altres entitats que col·laboren han organitzat una programació de festes 

per a tots i totes. Des d’ací voldria agrair la feina que heu fet i el compromís amb 

el vostre poble. Gràcies a totes i tots.

  De la mateixa manera vull expressar la meua gratitud a l’equip de govern i a tots 

i cadascun dels treballadors i de les treballadores de l’Ajuntament. Gràcies al seu 

treball, dedicació diària, proximitat i a la seua gestió discreta i eficaç, els veïns i les 

veïnes podem gaudir a Albalat d’uns serveis municipals de qualitat.

  També cal agrair a tots aquells veïns i a totes aquelles veïnes que han contribuït 

econòmicament a finançar les festes amb la compra de loteries, cartons, rifes i la 

voluntat. Moltes gràcies.

  Com a Alcalde, vos encoratge a què deixem de banda els maldecaps i aparquem 

les preocupacions. És l’hora de gaudir al costat de familiars, amics, veïns i co-

neguts. És el moment de rebre la gent d’Albalat que està fora i torna per festes i 

d’acollir els visitants i forasters. Fem de les festes un espai de convivència on tots, 

grans i menuts, puguem gaudir.  Fem entre tots unes grans festes. 

Veïns i veïnes d’Albalat dels Sorells, molt bones festes!!!

Nicolau Josep Claramunt

Alcalde d’Albalat dels Sorrells



Veïns i veïnes d’Albalat

  Volguera un any més, donar-vos la benvinguda a les festes 
de la nostra població, eixes a les quals durant 365 dies espe-
rem amb moltes ganes i il·lusió. Clavaries, associacions, pen-
yes, Ajuntament, veïns i veïnes i visitants es planifiquen la seua 
agenda durant tot l’any per a poder traure un lloc i dedicar-li’l 
a les nostres festes Majors, la qual cosa fa que la tradició siga 
cada vegada més gran i sempre perdure.
  Ha sigut un any de noves idees i canvis en la programació de 
festes. Espere que siguen bons per a tots i totes. 
    Però el que sí que estic segura que enguany les festes seran 
recordades, ja que amb el començament d’este calendari festiu 

s’ha obert una porta a les dones de la nostra població perquè puguen formen part també de les 
tradicionals clavaries que regixen el nostre marc festiu. Per primera volta en el nostre poble acon-
seguim que les 4 clavaries que formen les festes estiguen compostes exclusivament de dones, 
la qual cosa és d’agrair. Per primera vegada a Albalat, les clavaries de Sant Gil i Desemparats, les 
quals tradicionalment havien sigut compostes íntegrament per hòmens, les componen 21 i 12 do-
nes respectivament, amb ganes i il·lusió que les festes d’Albalat sempre estiguen vives. Les altres 2 
comissions que formen part de les festes són: les clavariesses de la Mare de Déu, composta per 15 
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dones jóvens que esperen amb moltes ganes el seu primer any com a festeres, i 6 clavariesses del Crist 
per a les quals serà el seu segon any com a representants d’eixa comissió. A totes elles, vull desitjar-les 
unes meravelloses festes i que gaudisquen en harmonia totes juntes.
  Però és molt important el treball que realitzen tots els organismes que participen en el calendari de 
festes, per la seua contribució i organització amb l’Ajuntament perquè qualsevol acte festiu obtinga la 
qualitat que es mereix.
  Per açò, desitge agrair a l’associació de comerciants el treball que fan en els preparatius del dia del pregó 
perquè tots puguem passar una entretinguda vetlada. Els done les gràcies i l’enhorabona per l’organitza-
ció que cada any se supera. 
  L’Associació de Ball “el Castell” s’incorpora de nou a la programació amb una fantàstica exhibició de ball 
que gaudiran tots els públics. Els vull donar les gràcies per la seua contribució en festes i convidar-los a 
ells i altres associacions perquè participen en els pròxims anys per a fer les festes d’Albalat cada vegada 
més grans.
  Enguany vull felicitar el “Col·lectiu Jove” d’Albalat per la seua XXV edició de “NIT DE ROCK” i per la progra-
mació de festes que han organitzat perquè el 15 de setembre tinguem una jornada festiva molt completa.
 Vull agrair un any més a totes les penyes taurines: “Penya Albalat”, “El Poal” i “Centre 98” per la seua con-
tribució en les festes i que suposa un esforç constant durant tot l’any.
  A més no em puc oblidar de totes aquelles comissions i confraries que també formen part de la nostra 
cultura festiva i contribuïxen durant l’any al fet que les diferents festes i tradicions es mantinguen: als 
“Sants de la Pedra” a la confraria de “Sant Antoni” i a les comissions de falles “Sorells“ i “Albalatans”. En-
horabona pel treball realitzat sempre.
  I a la resta de població, vull convidar-la a passar unes fantàstiques festes. Que isquen al carrer, que ri-
guen, que ballen, que juguen, que mengen, que participen i  es divertisquen. Les festes són una vegada a 
l’any I CAL GAUDIR-LES.

BONES FESTES 2018!

Amanda Tarral González
Regidora de Festes

Amanda Tarral González



Quan s’acosta el temps de celebrar les festes patronals, comencen a 
abundar les ganes que arriben i siguen profitoses en tots els sentits.
  Puix bé, ja estan ací. Enguany hi ha un grup nombrós de xiques que fan 
la festa a la Puríssima (Filles de Maria), que s’ajunten a dos altres grups 
de festeres (Sant Gil Abat i Mare de Déu dels Desemparats). Per contra 
no hi ha enguany cap grup que regente la festa de la Mare de Déu del 
Roser. Però també cal recordar que el grup de dones que va fer la festa 
al Santíssim Crist de les Ànimes fa dos anys (el 2016) torna a refrendar 
la festa mateixa al Crist de les Ànimes. Serà el dissabte 8 de setembre.
Benvinguts tots els grups que regente estes festes Patronals Parro-
quials. Cal desitjar que cultiven i magnifiquen bones amistats i que 
cresquen també en l’aspecte cristià.
Enguany, les festes hauran acabat el diumenge, 9 de setembre. I el curs 
escolar començarà en la setmana següent. Cal pensar que no hi haurà 
entorpiment del calendari (És el que normalment hem buscat i desitjat).

  En un altre orde de coses, a les reparacions de parets (humitats) dels altars laterals del temple 
parroquial (anys 2015 i 2016) ha continuat el treball de pintar les mateixes capelles laterals (any 
2018). Ha quedat tot molt polit, i està ja tot pagat. Gràcies. Les aportacions de festers i festeres a 
la parròquia es destinen a menesters com eixos, i a la vista queda.
  Bones Festes Patronals Parroquials a tots i  a totes!

Joan Ruix Contelles
Rector de l’església dels Sants Reis d’Albalat dels Sorells
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Les festes patronals són una part molt important de la cultura i la història del nostre poble.
Els cants de l’Aurora “la Divina Pastora” són part d’eixa cultura i d’eixa història. Intentem mantindre en-
cesa la flama que rebem dels nostres majors. És un llegat del qual volem tindre cura i alhora conservar.
Considerem necessari i important eixir a cantar les aurores, com ho feien els nostres avantpassats. 
Forma part de la nostra tradició. Perquè l’aurora manifesta tant el seu valor religiós com la transcen-
dència cultural del nostre poble.
Enguany, a  més d’assistir a la XLII concentració d’Aurores de Navarra a Sangüesa, celebrada el 22 de 
juliol, assistim a la concentració dels cantors de l’Aurora a Atzeneta del Maestrat el passat 4 d’agost.
Agraïm a totes les persones que ens donen suport i acompanyen, com també reconeixem l’ajuda que, 
dins de les seues possibilitats, ens aporta el nostre Ajuntament.
Amb els nostres millors desitjos, els “auroros” vos desitgen unes bones festes del 2018.
Tots i totes som “auroros”!!!!

José Tormos Úbeda
President Auroros “la Divina Pastora”

José Tormos Úbeda
SALUDA DELS AUROROS 
“LA DIVINA PASTORA”
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FESTES 
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SANT ANTONI ABAT

SANTS DE LA PEDRA
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Sants de la Pedra
FESTA EN HONOR ALS 
SANTS DE LA PEDRA 
“ABDON I SENENT”

CLAVARI 
MAJOR
Salvador Claramunt Tormos

CLAVARIS
José Muñox Forner

Nacho Muñoz Martinez

Miguel López Balaguer

Vicente Oliver Cariñena

Juan Abdón Mollá Claramunt

Pedro Herráiz Serrano

Vicente Jesús Almenar Climent

David Muñoz Dolz

28 I 29 DE JULIOL DEL 2018
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PROGRAMA D´ACTES

DISSABTE 28 DE JULIOL

19.30 hores – Missa en sufragi dels confrares difunts.
20.30 hores –Trasllat dels Sants de la Pedra, des del domicili del Clavari Major fins a l’es-
glésia acompanyats de tabal i dolçaina.
22.00 hores - Sopar de germanor per als confrares a la plaça del Castell. Després hi haurà 
vetlada amenitzada amb música.  

DIUMENGE 29 DE JULIOL 

08.00 hores - Volteig de campanes.

20.00 hores - Missa solemne i sermó en honor dels Sants de la Pedra cantada  per la Coral 
Sinfónica Parroquial Santos Reyes d’Albalat dels Sorells.

21.00 hores -  Solemne processó per l’itinerari de costum acompanyats per la Unió Mu-
sical d’Albalat dels Sorells. En acabar, es realitzarà el sorteig dels clavaris de l’any 2019. A 
continuació els Sants de la Pedra es traslladaran fins al domicili del Clavari Major del 2019.
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Sant Antoni Abat
FESTA EN HONOR A SANT 
ANTONI ABAT

Esta festa va ser fundada l’any 1971 a Albalat dels Sorells. Des del 2015  
funciona com associació presidida per Jose Mª Orón Pichastor i la seua junta directiva.

El 2018  és el majoral ISAAC BARBA CABELLO.

COMISSIÓ
José Mª Orón Pichastor 

Daniel Ruix Garcés 

Bernardo Gallent Orts 

Faustino López Ramírez 

Arcadio Mahedero García 

David Tamarit Barba 

Isaac Barba Cabello 

Joaquín López González 

Fructuoso García Robles

Germán Martínez Belenguer 

Vte. José López Devis

Jorge Alfaro Ruix 

Javier Alfaro Ruix

26 I 27 DE GENER DEL 2019
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DISSABTE 26 DE GENER DEL 2019
20.00 hores - Trasllat de Sant Antoni Abat, des del domicili 
del carrer  Pere March núm. 19 a l’església, acompanyat per la 
comissió de Sant Antoni Abat, tabal i dolçaina.

DIUMENGE 27 DE GENER DEL 2019
20.30 hores - Volteig de campanes.
11.15 hores - Arreplegada dels membres de la comissió de 
Sant Antoni Abat, acompanyats per la Unió Musical d’Albalat 
dels Sorells.

12.00 hores - Missa solemne i homilia, cantada pel la Coral 
Sinfónica Parroquial Santos Reyes d’Albalat dels Sorells. 
13.00 hores - Benedicció d’animals.
14.00 hores - Repartiment de calderes.

La comissió de Sant Antoni Abat agraïx a l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, a 
Caixa Albalat i a tots els veïns i a totes les veïnes del poble la seua col·laboració 
i participació.

PROGRAMA D´ACTES
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FESTEJOS
TAURINS

PENYA TAURINA “EL POAL”

PENYA TAURINA “ALBALAT DELS SORELLS”

PENYA TAURINA “CENTRE 98”
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COMISSIÓ DE FESTEJOS 
TAURINS “EL  POAL“
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DIVENDRES 24  D’AGOST
18.00 hores - Desencaixonada del bou núm. 12  i 

guarisme 5 de la prestigiosa ramaderia de Jimé-

nez Pasquau  i un bou de la ramaderia de Pedro 

Peris del Puig. Per a continuar la vesprada hi haurà 

vaques a càrrec del ramader Pedro Peris del Puig.

24.00 hores - Embolada del bou de la vesprada i 

per a continuar embolada d´un bou de la ramade-

ria de Pedro Peris.
DISSABTE 25  D’AGOST
18.00  hores - Desencaixonada del bou núm. 

8 i guarisme 3 de la prestigiosa ramaderia dels 

Hdros. de  Jacinto Ortega i a continuació un 

bou de la ramaderia de Pedro Peris del Puig. 

Per a continuar la vesprada hi haurà vaques a 

càrrec del ramader Pedro Peris del Puig.

24.00 hores - Embolada del bou de la vesprada 

i per a continuar embolada d´un bou de la ra-

maderia de Pedro Peris.

La Comissió Taurina “ El Poal “ aprofita per agrair totes les entitats col·laboradores, empreses, 
veïns i veïnes que amb la seua inestimable ajuda, any darrere d´any junt amb nosaltres, fan que 
la nostra tradició perdure i així com també al nostre Ajuntament que, amb el seu suport i la seua 
ajuda incondicional, fan possible que tots junts puguem disfrutar un any més dels nostres bous 
al carrer.

                                                          Gràcies i molt bones festes
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PENYA TAURINA 
ALBALAT DELS SORELLS 
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DISSABTE 1 DE SETEMBRE
12.00 hores - Entrada de carretons per als més menuts. 
18.30 hores -  Gran desencaixonada dels bous “cerri-
ls” de les afamades ramaderies de La Quinta núm. 39 
de Palma del Río (Còrdova) i Gerardo Ortega núm. 42 de 
Santa Olalla del Cala (Huelva). A continuació exhibició 
d´un ramat de vaques a càrrec de la ramaderia Dani Ma-
chancoses de Picassent (València). 
21.00 hores -  Carretó embolat. 
24.00 hores - Embolada dels bous de la vesprada. 

DIVENDRES 31 D´AGOST
18.30 hores - Exhibició d´un bou i d´un ramat de va-
ques a càrrec de la prestigiosa ramaderia Alberto 
Granchel de Quatretonda (València). 
21.00 hores - Carretó embolat. 
24.00 hores -  Dos embolades de la ramaderia Alber-
to Granchel de Quatretonda (València). 

  La Penya Taurina Albalat dels Sorells agraïx a totes les entitats col·laboradores, veïns i veïnes, 
Ajuntament i a totes aquelles persones que han fet possible esta festa i convida tot el poble 
d´Albalat a participar i gaudir dels nostres festejos taurins. 
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PENYA TAURINA 
CENTRE 98 
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DISSABTE DIA 15 DE SETEMBRE
18.00 hores - Eixida de dos bous i vaques de la 
prestigiosa ramaderia de Hmns Belles (Torre d´en 
Besora).
21.00 hores – Eixida d’un carretó per als xiquets i 
per a les xiquetes.
24.00 hores - S’embolaran dos bous.

La Penya Taurina Centre 98 agraïx la col·laboració de l’Ajuntament i dels comerços, així com a 
Caixa Albalat i a tots els veïns i  a totes les veïnes que han fet l’esforç per a realitzar la festa dels 
bous al carrer a Albalat dels Sorells.

DIVENDRES 
DIA 14 DE SETEMBRE
18.00 hores - Solta de dos bous “cerrils” de les ra-
maderies de Gerardo Ortega núm. 44, G-4 i Domín-
guez Camacho núm.25, G-4. A continuació hi haurà 
vaques de la prestigiosa ramaderia Hmns Belles 
(Torre d´en Besora).
21.00 hores - Passacarrer d’una xaranga per tot el 
recorregut. A continuació es traurà un carretó per als 
xiquets i per  a les xiquetes.
24.00 hores – S’embolaran els bous de la vesprada.
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FESTES
MAJORS

PREGÓ DE FESTES

FESTA DE LES FILLES DE MARIA

FESTA DE SANT GIL

FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DELS DESEMPARATS

FESTA DEL SANTÍSSIM 
CRIST DE LES ÀNIMES
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PregóPREGÓ DE FESTES

El pregó de Festes és ja la tradicional presentació que dona començament a la setmana festiva a la nostra població. En-
guany comptem,  junt amb l’organitzador, l’Ajuntament de Albalat dels Sorells i la seua regidoria de Festes, amb el fet que 
les quatre clavaries que formen part de les festes de 2018 (Filles de Maria, Sant Gil, Mare de Déu dels Desemparats i Crist 
de les Ànimes) per primera vegada són comissions formades en la seua totalitat per dones veïnes de la nostra població.
El pregó anirà encapçalat pel nostre pregoner per a les Festes del 2018,  ISIDRO VIVÓ LÓPEZ.

  “Benvolgut poble d’Albalat dels Sorells, tinc el gran honor de poder dirigir-me a tots els veins, per 
dir-vos que enguany seré el vostre pregoner de festes. Espere i desitge poder estar a l’altura dels 
predecessors en aquest acte i que mereix el moment. Tal volta hi ha gent que no em conega, així que 
intentaré que al pregó em coneguen un poc més tot lo món. Sense més paraules, que agrair-los a 
tots aquells que han confiat en mi per fer el Pregó i al meu poble que tant vuic, dir-li que participen i 
disfruten de les nostres festes. Albalat, bona gent, bon Poble…el meu Poble.”

Salut per a tots, Isidro Vivó López

Pregoner de les festes del 2018 / ISIDRO VIVÓ LÓPEZ (Veí d’Albalat dels Sorells)

DIJOUS 30 D´AGOST DEL 2018
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ALBALAT
  L’Associació de Comerciants i Empresaris d’Albalat dels Sorells, des d’estes 

pàgines, vol aprofitar per a saludar a tots els veïns i veïnes i desitjar-los unes 
bones Festes Patronals.

  Des de la nostra Associació, volem agrair a tota la població que valora i reco-
neix tot el bé que el comerç i empreses locals aporten al nostre municipi. Les 

botigues i empreses del poble són molt més que punts de venda i de negoci. Suposen una ferramenta 
fonamental per mantenir i cuidar la vida social del nostre poble, i un servei que va més enllà de la mera 
transacció econòmica. Són també una relació humana i personal amb empatia i proximitat.
  Gràcies per seguir confiant en els comerços i les empreses d’Albalat.
  Seguirem treballant per oferir cada dia el millor de nosaltres a tots els albalatans i albalatanes.

DE LA GENT DEL POBLE PER A LA GENT DEL POBLE.
VIU ALBALAT COMPRANT AL COMERÇ LOCAL.

BONES FESTES 2018!

DIJOUS 30 D´AGOST
19.00 hores –Eixida de les distintes comissions de festes des de l’Espai Cultural acompanyades pel 
pregoner i la corporació municipal fins a la plaça del Castell. En el recorregut estaran acompanyats 
per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells.

20.00 hores - Començament del pregó de festes a la plaça del Castell a càrrec de Isidro Vivó López, 
acompanyat per totes les comissions de festes. Després se servirà una “picadeta” per als veïns i per 
a les veïnes amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Albalat dels Sorells.

PROGRAMA D´ACTES
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26 D´AGOST - DIUMENGE 2 DE SETEMBRE DEL 2018

Filles de Maria
FESTA DEDICADA A LA 
“IMMACULADA CONCEPCIÓ”

CLAVARIESSES
Marta Arán Pedrós
Laura Barragán Ramírez
Emma Cardells Fora
Elena Fambuena Campos
Paula García Carrasquero

Sandra García Rubio
Patricia González Grau
Marta Guijarro Jordá
Mari Carmen Puig Calero
Marta Rodríguez Casas
María Ros Montés

Mireia Santagueda Muñoz
Mónica Segura Castells
Gemma Terrén Alcácer
Marta Zaragozá Rubio
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DIUMENGE  26 D´AGOST
DIA DELS BOLLETS
10.00 hores – Arreplegada de les festeres acompanyades per la 
Unió Musical d’Albalat dels Sorells.
12.00 hores - Missa solemne en la qual es beneiran els bollets.
17.00 hores – Passacarrer per tot el poble per a repartir els bollets.  
Començarà el recorregut en l’escoleta infantil.
24.00 hores – Actuació de “la Jungla” al parc de l’Hort del Comte.

DIUMENGE  2 DE SETEMBRE
DIA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 
10.00 hores – Arreplegada de les festeres acompanyades per la Unió Musical d’Albalat dels 
Sorells.
12.00 hores – Missa solemne en honor a la Immaculada Concepció.
14.00 hores – “Mascletà” al parc de l’Hort del Comte d’Albalat a càrrec d’Europlá.
18.30 hores – Arreplegada de les festeres acompanyades per la Unió Musical d’Albalat.
20.30 hores - Solemne processó en honor a la Immaculada Concepció.
24.00 hores – Actuació de l’orquestra “La Fiesta’’ al parc de l’Hort del Comte d’Albalat. 
04.30 hores - Ambient musical (discomòbil).

PROGRAMA D´ACTES

Les Filles de Maria volem agrair l’ajuda rebuda per part de la població, de l’Ajunta-
ment i de la Policia Local. Des que començàrem en esta aventura, el nostre objec-
tiu ha sigut fer gaudir al poble d’Albalat dels Sorells. Per eixe motiu, i després del 
treball realitzat enguany, vos convidem a la nostra setmana de festes.
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Sant GilFESTA DEDICADA A 
SANT GIL ABAT
DIMARTS 4 DE SETEMBRE DEL 2018

CLAVARIESSES
María Álvaro Navarro
Rocio Barba Palomares
Gloria Barranquero Benavente
Neus Cebrián Miguel
Desirée Coín Romero
María Teresa Eres Royo

Azahara Estellés Arroyo
Lucy Felguera Gómez
María Teresa Fuentes Catalá
Beatriz García Tamarit
Arthi Gimeno Ruiz
Estefanía Juan Ortega
Lydia Lázaro Martí
Sarai Montaña Zanón

Marta Navarrete Mollá
Sheila Pérez La Piedra
Carla Reig Zaragozá
Marta Resa González
Mireia Royo Moreno
Amanda Tarral González
Mónica Terrasa Camacho
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DIMARTS 4 DE SETEMBRE

11.00 hores - Parc infantil per als més jóvens al Parc de l’Hort del 
Comte d’Albalat.
13.00 hores - Repartiment d’orxata per part de la comissió per a totes les per-
sones assistents.
16.00 hores – Continuaran els unflables perquè els disfruten tots 
I totes.
18.00 hores – inici de l’arreplegada de totes les clavariesses del 
Sant Gil per anar a l’església dels Sants Reis, acompanyades per 
la Unió Musical d’Albalat dels Sorells.
19.30 hores - Missa en honor a Sant Gil Abat a l’església dels 
Sants Reis.
20.30 hores - Solemne processó en honor a Sant Gil Abat amb 
les clavariesses. Anirà per l’itinerari de costum acompanyada de la 
Unió Musical d’Albalat.
24.00 hores - Vetlada musical al parc l’Hort del Comte d’Albalat a càrrec del grup Musical “Seven Crashers” d’es-
pectacles EXCELSIOR. Hi haurà sorpreses i diversió assegurada per a tots i totes. En el temps de l’actuació, les 
festeres de Sant Gil repartiran cervesa i sangria per a les persones assistents. Finalitzarà amb techno per als 
més valents!

PROGRAMA D´ACTES

Les festeres de Sant Gil volem donar les gràcies a totes les persones, famílies, Ajuntament, co-
merços d’Albalat, i entitats que han col·laborat tots el mesos perquè nosaltres puguem fer pos-
sible la Festa de San Gil. També volem desitjar a tot el poble d’Albalat unes bones festes i que 
gaudiu en harmonia i germanor!!

Visca Sant Gil 2018!!
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DesemparatsFESTA DEDICADA A LA MARE DE 
DÉU DELS DESEMPARATS
DIMECRES 5 DE SETEMBRE
DIVENDRES 7 DE SETEMBRE DEL 2018

CLAVARIESSES
Amparo Burgos Devís
Sònia Clemente Biot
Rosabel Enguídanos Ballester
M. Jesús Estellés Peralta
Beatriz Fernández García
Gema García Martínez
Amparo Hueso Martí
Consuelo Jávega Rodríguez
Amparo Manzaneque Soriano
Marta Orts Devís
M. José Ramón Pérez
Silvia Sansabas Galarza
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DIMECRES 5 DE SETEMBRE
6.45 hores - Disparada de les tradicionals salves.
07.00 hores - Rosari de l’Aurora pel recorregut de costum.
08.00 hores - Missa d’infants a la plaça del Castell, oferida pel nostre rector Rev. Sr. Joan Ruix Contelles 
i cantada per la Coral Sinfónica Parroquial Santos Reyes d’Albalat dels Sorells. 
Seguidament es farà el trasllat de la imatge fins a l’església.
09.30 hores -  Repartiment del tradicional xocolate al pati del Castell.
17.00 hores - Concentració al carrer Jaume I per a assistir a l’Ofrena a la Mare 
de Déu dels Desemparats.
17.30 hores -  Ofrena en honor a la Mare de Déu dels Desemparats.
19.30 hores  - Arreplegada de les clavariesses per tot el poble, acompanyades 
per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells.
20.30 hores - Solemne Processó a la Mare de Déu dels Desemparats per l’itinerari 
de costum, acompanyada per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells, el Grup de 
Danses, fallers i falleres.

DIVENDRES 7 DE SETEMBRE 
00.00 hores – Actuació de l’orquestra “Límite” al parc de l’Hort del Comte d’Albalat.

Les clavariesses de la Mare de Déu dels Desemparats volem donar les gràcies 
a l’Ajuntament i a totes les persones i entitats que han fet possible aquesta 
festa, i també molt especialment a les nostres clientes i als nostres clients.

PROGRAMA D´ACTES
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7-8 DE SETEMBRE / 2 DE DESEMBRE DEL 2018

Crist de les Ànimes
FESTA DEL SANTÍSSIM CRIST 
DE LES ÀNIMES

CLAVARIESSES
Amparo Blasco Vázquez
Cristina Esteve García

Lucía Lacruz Civera
Carmen Lull Villar

Vicen Ros Muñoz
Cristina Tamarit Saez 
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PROGRAMA D´ACTES
DIVENDRES  7 DE SETEMBRE “BAIXADA DEL CRIST”
19.30 hores - Missa del dia.

20.00 hores -  Salves al Santíssim Crist de les Ànimes i baixada en solemne 

processó des del cementeri fins a l’església dels Sants Reis. En finalitzar, hi 

haurà una cascada de focs d’artifici.

DISSABTE 8 DE SETEMBRE-FESTA AL “SANTÍSSIM 
CRIST DE LES ÀNIMES”
12.00 hores - Missa Solemne en honor al Santíssim Crist de les Ànimes, oficiada pel nostre 

rector Joan Ruix Contelles i cantada per la Coral Sinfónica Parroquial Santos Reyes d’Albalat 

dels Sorells.

20.00 hores - Missa de la vespra del diumenge.

20.45 hores - Salves i solemne processó del Santíssim Crist de les Ànimes per l’itinerari de 

costum. En finalitzar hi haurà sorpresa pirotècnica.

01.00 hores - Gran vetlada musical per a tots els assistents a càrrec de l’orquestra “Dr. YEKY-

LL.”  al parc de l’Hort del Comte d’Albalat patrocinada per l’Ajuntament.

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE “PUJADA DELS CRIST”
12.00 hores -  Missa solemne en honor al Santíssim Crist oficiada pel nostre rector Joan Ruix 

Contelles i cantada per la Coral Sinfónica Parroquial Santos Reyes d’Albalat dels Sorells.

13.00 hores - En finalitzar la missa, solemne processó per a acompanyar la imatge del Santís-

sim  Crist de les Ànimes al cementeri.
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TALLER DE FANALETS

SOPARS A LA FRESCA

“FOOD TRUCKS”

NIT DE PAELLES

EXHIBICIÓ DE BALL I DISCOMBIL

FESTA POPULAR DE LA “BANYÀ” I TORRADA

CAVALCADA DE DISFRESSES

26 D’AGOSTO
aL 6 DE SETEMBRE

FESTES
POPULARS

`
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Queda ja poc perquè comencen les festes patronals d’Albalat dels 
Sorells i, com tots els anys, l’Associació Cultural El Portalet vol 
felicitar tot el veïnat davant d’aquestes dates tan assenyalades.

 Com sabeu, la nostra Associació treballa per a fomentar 
la difusió de la cultura i tradicions valencianes dins l’àmbit local 
d’Albalat. I això no només és vetlar per preservar i difondre el 
nostre patrimoni local, sinó també portar esdeveniments i con-
tribuir a l’enriquiment de l’oferta cultural a l’abast de la gent. 
Així, en gener tinguérem el plaer d’organitzar una xarrada al 
pati del castell comtal amb els historiadors Frederic Aparisi, Vicent Baydal i Ferran Es-
quilache, membres del col·lectiu Harca. Amb ells parlàrem dels seus darrers llibres Fer Harca (2), històries 
medievals valencianes i Els valencians, des de quan són valencians? i tinguérem oportunitat, junt amb 
un bon grapat d’amics i amigues que ens acompanyaren, de conéixer moltes coses del nostre passat i la 
construcció de la nostra identitat com a poble.

 Igualment, hem col·laborat amb el nostre company Pablo Sanjuan en l’organització de l’exposi-
ció fotogràfica Fronteres, que es pogué visitar a l’Espai Cultural al febrer, una magnífica exposició que 
s’acompanyà d’un seguit d’activitats (cinefòrum i xarrades) on ens acompanyaren membres de diferents 
ONG, així com d’organitzacions com Nacions Unides, i representants polítics d’àmbit nacional per tal de 
tractar temes tan importants com la situació dels desplaçats, el paper de la dona als camps de refugiats 
de Palestina o les polítiques migratòries de la Unió Europea i d’Espanya.

 En paral·lel a aquestes activitats, hem mantingut en marxa el nostre projecte de recuperació de la 
memòria gràfica local. Entre gener i març, obrírem una segona campanya de recollida d’imatges, amb un 

FESTA DELS FANALETS DE L’ASSO-
CIACIÓ CULTURAL “EL PORTALET”



gran èxit de participació per part dels nostres veïns i veïnes. Volem aprofitar per a agrair de tot cor a 
tota la gent que ens ha obert la porta dels seus records i els ha compartit amb nosaltres. És la nostra 
intenció mirar d’organitzar una nova exposició fotogràfica on presentem una selecció de tot el nou 
material.

 I, com tots els anys, el diumenge 26 d’agost organitzarem el tradicional taller de fanalets per 
a tots els xiquets i xiquetes, al parc del Comte. Allà ens trobareu tallant i preparant els melons per a 
després recórrer en cercavila els carrers del poble.

 Albalatanes i albalatans, les festes ja han arribat. És moment de gaudir de bons moments i 
bona companyia, i deixar els nostres problemes a un costat. Són festes que ens identifiquen com a 
poble, que ens fan sentir part d’una comunitat alegre i optimista. És moment de celebració.

PROGRAMA D´ACTES
DIUMENGE 26 D´AGOST

19.00 h.  – Taller de Fanalets al parc 
de l’Hort del Comte d’Albalat organitzat 
per l’associació Cultural “el Portalet”. 
A continuació es farà un recorregut pel 
parc amb tabal i dolçaina. Posteriorment 
se’n lliuraran els premis. Els xiquets i les 
xiquetes hauran d’estar acompanyats pel 
pare i/o la mare per a la realització de l’ac-
tivitat.

Associació Cultural “el Portalet”
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SOPAR A LA FRESCA

Per a apuntar-se, cal que hi haja un mínim de 6 
persones per grup. 

En el cas que siga un grup de menys de 6 perso-
nes, podran apuntar-se també si es paga un total 
de 6 euros.

Les inscripcions seran fins al 30 d’agost a l’Espai 
Cultural. Sols cal especificar el nom i cognoms.

VINE A APUNTAR-TE A 

L’ESPAI CULTURAL  I  

PER 1€ PER PERSONA 

TINDRÀS EL TEU TIQUET 

PER A TOTA LA 

SETMANA.

DEL 2 AL 8 DE 
SETEMBRE (menys el 3 de 

setembre)  L’AJUNTAMENT DISPOSA DE 

TAULES I CADIRES PER A SOPAR DURANT 

TOTA LA SETMANA DE FESTES AL 

CARRER DE LA GRAN VIA DEL COMTE D’ALBALAT.
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Enguany les “FOOD TRUCKS”  fan parada 

en les festes d’Albalat!! 

Del 4 al 6 de setembre, disposarem de les fan-

tàstiques food trucks amb tot tipus de men-

jars per als sopars a la fresca.

Encarrega la taula i cadira per a tota la setmana 

i podràs demanar-te entrepans, hamburgue-

ses, creïlles, salxitxes, gofres… Tota una 
degustació que no et deixarà 
indiferent.

DEL 4 AL 6 
DE SETEMBRE

FOOD TRUCKS
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DILLUNS 3 DE SETEMBRE
NIT DE PAELLES

APUNTA’T A LA FESTA 
DE LES PAELLES PER 1E
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Per a començar amb la Festa Popular tindrem a partir de les 19.30 hores 
la “NIT DE PAELLES”  en la prolongació del carrer JAUME I.

L’Ajuntament disposa un lloc per a poder cuinar les paelles. A més, tot 
aquell apuntat podrà disposar de llenya, arròs, taules, cadires, postres, 
aigua, cervesa i sangria.

Per a la reserva de taula i obtenció dels ingredients caldrà la inscripció 
de grups de 6 persones, en cas d’apuntar-se grups de menys persones 
hauran de pagar els 6 euros mínims per a obtindre els ingredients.

LES INSCRIPCIONS SERAN FINS AL 30 D’AGOST  
A L’ESPAI CULTURAL.  
Cal especificar el nom i cognoms de cada inscrit.

En acabar el sopar, l’Ajuntament organitza una gran vetlada musical per a tots els assistents a 
càrrec de produccions “Excelsior”  amb l’Orquestra “Módena”. Esta ens donarà tota una exhi-
bició de rock, en la prolongació de Jaume I.

LA FESTA S’ALLARGARÀ FINS QUE EL COS RESISTISCA!
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DIMECRES 5 DE SETEMBRE

EXHIBICIÓ DE 
BALL I DISCOMOBIL 

A partir de les 21.00 hores es repartirà a totes les persones que 

tinguen tiquet de taula, i  per a acompanyar al sopar: cacaus, 

tramussos, papes i olives.

Per acompanyar a la festa de foodtrucks a partir de les 23.30 

hores la vetlada s’amenitzarà amb una “Exhibició de Ball” a 

càrrec de l’associació de ball “EL CASTELL” acompanyada del 

ritme de les millores cançons de l’estiu.

Després de l’exhibició hi haurà música de “DISCOMÒBIL” fins 

que la gent aguante.

NO T’HO POTS PERDRE!

`
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DIJOUS 6 DE SETEMBRE

FESTA DE LA “BANYÀ” 
I LA TORRADA

A partir de les 13.00 hores tindrà lloc la “FESTA POPULAR DE LA BANYÀ” al carrer de la Gran 

Via del comte d’Albalat,  en la zona de vianants.  Comptarem amb aigua, música i molta diversió!

Seguidament tindrà lloc el dinar de “TORRADA POPULAR” per a tota la població al parc de l’Horta 
del Comte d’Albalat. Les barres estaran habilitades a partir de les 13.45 hores.

PER A PARTICIPAR en la TORRÀ caldrà arreplegar el teu tiquet.
Per 1 euro tindràs:  Taula, cadira, Llenya i torrador per a fer la carn
PER A APUNTAR-SE, CAL QUE HI HAJA UN MÍNIM DE 6 PERSONES PER GRUP. 

EN EL CAS QUE SIGA UN GRUP DE MENYS DE 6 PERSONES,  
PODRAN APUNTAR-SE TAMBÉ SI ES PAGA UN TOTAL DE 6 EUROS.

LES INSCRIPCIONS SERAN FINS AL 4 DE SETEMBRE A L’ESPAI CULTURAL.  
Sols cal especificar el nom i cognoms de cada inscrit. 
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DIJOUS 6 DE SETEMBRE
A partir de les 18.00 hores pels carrers del nostre municipi la Cavalcada Popular.

Les comparses i carrosses inscrites participen en un CONCURS que serà qualificat per 
un jurat popular compost per 7 membres de diferents associacions del poble. El recorregut 
de la Cavalcada passarà per les portes del nostre Ajuntament, on seran valorades.
La trobada de comparses i carrosses tindrà lloc  al carrer Jaume I a les 18.00 hores per al 
començament del recorregut.

Per a participar en el concurs i optar a premi cal apuntar-se en grups mínims de 
6 persones, tant si es participa com a comparsa o com a carrossa. En el moment de 
passar per davant el jurat el número de comparsa haurà de ser totalment visible. Aquells 
que no hagen demanat número, podran participar dins del recorregut sense optar a premi.

ELS PREMIS PER A REPARTIR SERAN:
– 1r, 2n i 3r PREMI DE COMPARSES de 180,130 i 100 euros, a més de premis d’enginy i 
gràcia de 80 euros i accèssits de participació de 30 euros.

– 1r, 2n i 3r PREMI DE CARROSSES de 200,150 i 120 euros, a més de premis d’enginy i 
gràcia de 90 euros i accèssits de participació de 40 euros.

ELS PREMIS NO SERAN ACUMULABLES.

GRAN CAVALCADA 
DE DISFRESSES
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LES INSCRIPCIONS SERAN FINS AL 4 DE SETEMBRE A L’ESPAI CULTURAL. Cal especificar el 
nombre total de participants en cada comparsa  i el lema de participació.

Per finalitzar el dia de festa, a partir de les 22.30 hores  actuarà al parc l’Hort del Comte l’Or-
questra “Valencia” que té 12 components que faran una gran “Nit de Disfresses” perquè tots i 
totes disfruten amb la seua actuació.

1ER Premi Comparsa 2017

1ER Premi Carrossa 2017

2on Premi Comparsa 2017

2on Premi Carrossa 2017
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15 DE SETEMBRE
XXV Edició de la Nit de Rock d’Albalat

El Col·lectiu Jove d’Albalat es complau a saludar un any més al poble d’Albalat en estos dies en què les Festes 
Majors prenen tot el protagonisme. Tornem a tindre la nostra setmana gran i des del Col·lectiu desitgem que tot el 
poble puga gaudir de les festes amb alegria, germanor, iniciativa i molta música!! 

Enguany el Col·lectiu Jove està de celebració, ja que arribem a la XXV edició de la Nit de Rock d’Albalat, una fita 
històrica a la qual estem orgullosos d’arribar, perquè no és senzill que una associació arribe al quart de segle amb la 
mateixa força i espenta que des de la seua fundació allà per l’any 1994. 

  Hem tingut anys fantàstics, d’altres bons, altres no tan bons i alguns (molt pocs) roïns, però hem anat endavant i la 
Nit de Rock segueix complint anys, sempre mantenint l’esperit reivindicatiu i independent que l’ha caracteritzat.

  Com és habitual, volem agrair a totes les persones i entitats que han donat suport a la Nit de Rock durant estos 
meravellosos 24 anys, i sobretot a qui segueixen fent-ho amb el seu esforç i il·lusió. Sense ells i elles no hauria sigut 
possible perdurar en el temps, i hui som el resultat de tota eixa dedicació i treball.

  Volem també aprofitar este saluda per a dirigir-nos a tots els veïns i a totes les veïnes del poble, especialment a la 
gent jove, perquè s’animen a col·laborar amb el Col·lectiu Jove d’Albalat i en la Nit de Rock. Així esta gran festa, cap-
davantera i gran referent en la nostra terra, podrà anar a més cada any. Qualsevol iniciativa artística en qualsevol dels 
seus vessants és ben acollit, i intentarem fer-la possible perquè el poble la puga gaudir.

  Esta XXV edició de 2018 promet coses meravelloses, com demana el compliment de 25 anys. El Col·lectiu s’ha 
bolcat en la programació de més activitats, a part dels concerts, i estem segur que tant grans com menuts gaudiran 
moltíssim del que tenim preparat per a tots ells. Com cada any, els membres del Col·lectiu ens esforcem perquè el 
poble puga tindre una gran festa i totes les persones compartisquen amb nosaltres este gran dia on la música és la 
protagonista.
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Des de la primera edició de 1994 la Nit de Rock d’Albalat va en augment any rere 
any, i ést un dels festivals de música d’entrada lliure referent en terres valencianes, 
i sempre amb el ferm propòsit d’apostar per la música en valencià. 

Són molts els mitjans de comunicació que es fan ressò de la nostra Nit de Rock, i 
enguany també tindran motiu, ja que de nou tindrem un cartell de grups fantàstic. 
En esta edició actuaran:

RADIO RUDE (València) - DIÀSPORA (La Marina Alta) - CHARLY EFE (València) - 
MALDATS (València) - MAMÁ LADILLA (Madrid) - MALOS VICIOS (Castelló) - NÀ-
NETS (La Ribera Alta) - ZURAKAPOTE (València)

També com en les darreres edicions, la Batucada Borumbaia amenitzarà la nit, 
primerament amb una cercavila pel poble i després, entre grup i grup, en el recinte 
dels concerts.

I per a celebrar com toca estos 25 anys d’existència, el Col·letiu Jove ha organitzat 
un munt d’activitats paral·leles per a grans i pels més menuts. Es realitzaran el mateix dis-
sabte de matí en el recinte al costat dels paellers i comptarem amb la banda Pool Jazz i el seu espectacle Mini 
Jam, un concert didàctic per a xiquetes i xiquets on aprenen què és la música mentres es diverteixen. També tindrem 
jocs infantils, castells inflables, conta-contes, i molta música perquè els més menuts s’ho passen d’allò més bé!

Ja de vesprada, abans dels concerts, hi haurà una Gran Partida de Pilota Valenciana entre el Club de Pilota Balatans 
i el Club de Pilota de Godella i un Torneig de cartes del joc valencià “La Fallera Calavera”, un joc molt divertit i al que 
es pot apuntar qui vulga, contactant a algú del Col·lectiu.

També indicar que NÀNETS, el grup que obrirà de la XXV Nit de Rock, és un grup orientat també a xiquetes i xiquets, 
on toquen cançons molt conegudes de rock dels anys 50 i 60, en valencià i amb temàtica infantil. Serà a les 19 hores 
en el recinte dels concerts.

Per a arrodonir el dia, també hi haurà diversos Food Trucks amb alimentació variada, per a poder menjar alguna cosa 
i recarregar forces.

Per tot açò volem aprofitar este saluda per a convidar a tot el poble d’Albalat que acudiu el dissabte 15 de setembre al 
Parc de Cantavella (junt els paellers) per a gaudir d’este dia que promet ser fantàstic, ple de grans activitats, bon rotllo 
i sobretot bona música.

US ESPEREM !!! SALUT I ROCK’N’ROLL.

COL·LECTIU JOVE D’ALBALAT
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PROGRAMACIÓ FESTES 2018

DISSABTE 28 DE JULIOL: “FESTA DELS SANTS DE LA PEDRA”

19.30 hores – Missa en sufragi dels confrares difunts.

20.30 hores –Trasllat dels Sants de la Pedra, des del domicili del Clavari Major fins a 

l’església parroquial acompanyats de tabal i dolçaina.

22.00 hores - Sopar de germanor per als confrares a la plaça del Castell. Després hi 

haurà vetlada amenitzada amb música.  

DIUMENGE 29 DE JULIOL: “FESTA DELS SANTS DE LA PEDRA”

08.00 hores - Volteig de campanes.

20.00 hores - Missa solemne i sermó en honor dels Sants de la Pedra cantada  per la 

Coral Sinfónica Parroquial Santos Reyes d’Albalat dels Sorells. En acabar es realitzarà 

la solemne processó per l’itinerari de costum acompanyada per la Unió Musical d’Al-



49

balat dels Sorells. Finalment, es realitzarà el sorteig dels clavaris de l’any 2019. A con-

tinuació els sants de la Pedra es traslladaran fins al domicili del Clavari Major del 2019.

DIVENDRES 24 D’AGOST: FESTEJOS TAURINS DE LA PENYA “EL POAL”

18.00 hores - Desencaixonada del bou núm. 12  i guarisme 5 de la prestigiosa ramade-

ria de Jiménez Pasquau  i un bou de la ramaderia de Pedro Peris del Puig. Per a conti-

nuar la vesprada hi haurà vaques a càrrec del ramader Pedro Peris del Puig.

24.00 hores - Embolada del bou de la vesprada i per a continuar embolada d´un bou de 

la ramaderia de Pedro Peris.

DISSABTE 25 D’AGOST: FESTEJOS TAURINS DE LA PENYA “EL POAL”

18.00  hores - Desencaixonada del bou núm. 8 i guarisme 3 de la prestigiosa ramaderia 

dels Hdros. de  Jacinto Ortega i a continuació un bou de la ramaderia de Pedro Peris 

del Puig. Per a continuar la vesprada hi haurà vaques a càrrec del ramader Pedro Peris 

del Puig.
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24.00 hores - Embolada del bou de la vesprada i per a continuar embolada d´un bou de 

la ramaderia de Pedro Peris. 

DIUMENGE 26 D’AGOST: DIA DELS BOLLETS I DELS FANALETS

10.00 hores – Arreplegada de les festeres acompanyades per la Unió Musical d’Albalat 

dels Sorells.

12.00 hores - Missa solemne en la qual es beneiran els bollets.

17.00 hores – Passacarrer per tot el poble per a repartir els bollets. Començarà el re-

corregut en l’escoleta infantil.

19.00 hores – Taller de Fanalets al parc de l’Hort del Comte d’Albalat organitzat per 

l’associació Cultural “el Portalet”. A continuació es farà un recorregut pel parc amb ta-

bal i dolçaina. Posteriorment se’n lliuraran els premis. Els xiquets i les xiquetes hauran 

d’estar acompanyats pel pare i/o la mare per  a la realització de l’activitat.

24.00 hores – Actuació de “la Jungla” al parc de l’Hort del Comte.

DILLUNS 27 D’AGOST – DIMECRES 29 D’AGOST: CAMPIONAT DELS  
JOCS DE TAULA
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DIJOUS 30 D’AGOST: DIA DEL PREGÓ

19.00 hores – Eixida de les distintes comissions de Festes des de l’Espai Cultural 

acompanyades pel pregoner Isidro Vivó López i la corporació municipal. En el recorre-

gut estaran acompanyats de la Unió Musical d’Albalat dels Sorells fins a la plaça del 

Castell.

20.00 hores – Començament del pregó de festes a la plaça del Castell a càrrec d’Isidro 

Vivó, acompanyat per totes les comissions de festes. Després se servirà una “picade-

ta” per als assistents amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants i Empresaris 

d’Albalat dels Sorells.

DIVENDRES 31 D’AGOST: FESTEJOS TAURINS DE LA PENYA “ALBALAT”

18.30 hores - Exhibició d’un bou i d’un ramat de vaques a càrrec de la prestigiosa ra-

maderia Alberto Granchel de Quatretonda (València). 

21.00 hores - Carretó embolat. 

24.00 hores - Dos embolades de la ramaderia Alberto Granchel de Quatretonda ( 

València). 
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DISSABTE 1 DE SETEMBRE: FESTEJOS TAURINS DE LA PENYA “ALBALAT”

12.00 hores - Entrada de carretons per als més menuts. 

18.30 hores -  Gran desencaixonada dels bous “cerrils” de les afamades ramaderies de 

La Quinta núm. 39 de Palma del Río (Còrdova) i Gerardo Ortega núm. 42 de Santa Olalla 

del Cala (Huelva). A continuació exhibició d´un ramat de vaques a càrrec de la ramade-

ria Dani Machancoses de Picassent (València). 

21.00 hores -  Carretó embolat. 

24.00 hores - Embolada dels bous de la vesprada. 

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE: DIA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ

10.00 hores – Arreplegada de les festeres acompanyades per la Unió Musical d’Albalat 

dels Sorells.

12.00 hores – Missa solemne en honor a la Immaculada Concepció.

14.00 hores – “Mascletà” al parc de l’hort del comte d’Albalat a càrrec d’Europlá.

18.30 hores – Arreplegada de les festeres acompanyades per la Unió Musical d’Albalat 

dels Sorells.
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20.30 hores - Solemne processó en honor a la Immaculada Concepció.

21.00 hores – Repartiment taules i cadires per als “Sopars a la Fresca”.

24.00 hores – Actuació de l’orquestra “La Fiesta’’ al parc de l’Hort del Comte d’Albalat. 

04.30 hores - Ambient musical (discomòbil).

DILLUNS 3 DE SETEMBRE: “NIT DE LES PAELLES”

19.30 hores - Repartiment dels ingredients de la “Nit de les paelles” en la prolongació 

del carrer Jaume I.

24.00 hores - Vetlada musical a càrrec de produccions “Excelsior” amb l’Orquestra 

“Módena” en la prolongació de Jaume I.

DIMARTS 4 SETEMBRE – DIJOUS 6 DE SETEMBRE: FOOD TRUCKS

DIMARTS 4 DE SETEMBRE: FESTA DE SANT GIL ABAT

11.00 hores - Parc infantil per als més jóvens al Parc de l’Hort del Comte d’Albalat.

13.00 hores - Repartiment d’orxata per part de la comissió per a totes les persones 

assistents.
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16.00 hores – Continuaran els unflables perquè els disfruten tots i totes.

18.00 hores – inici de l’arreplegada de totes les clavariesses del Sant Gil per anar a 

l’església dels Sants Reis, acompanyades per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells.

19.30 hores - Missa en honor a Sant Gil Abat a l’església dels Sants Reis. En acabar la 

missa, es realitzarà la solemne processó en honor a Sant Gil Abat amb les clavariesses. 

Anirà per l’itinerari de costum acompanyada de la Unió Musical d’Albalat.

21.00 hores – Repartiment taules i cadires per als “Sopars a la Fresca”.

24.00 hores - Vetlada musical al parc l’Hort del Comte d’Albalat a càrrec del grup Mu-

sical “Seven Crashers” d’espectacles EXCELSIOR. Hi haurà sorpreses i diversió asse-

gurada per a tots i totes. En el temps de l’actuació, les festeres de Sant Gil repartiran 

cervesa i sangria per a les persones assistents.

DIMECRES 5 DE SETEMBRE: FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS

06.45 hores - Disparada de les tradicionals salves.

07.00 hores - Rosari de l’Aurora pel recorregut de costum.

8.00 hores - Missa d’infants a la plaça del Castell, oferida pel nostre rector Rev. Sr. Joan 
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Ruix Contelles i cantada per la Coral Sinfónica Parroquial Santos Reyes d’Albalat dels 

Sorells. Seguidament es farà el trasllat de la imatge fins a l’església.

09.30 hores -  Repartiment del tradicional xocolate al pati del Castell.

17.00 hores - Concentració al carrer Jaume I per a assistir a l’Ofrena a la Mare de Déu 

dels Desemparats.

17.30 hores -  Ofrena en honor a la Mare de Déu dels Desemparats.

19.30 hores  - Arreplegada de les clavariesses per tot el poble, acompanyades per la 

Unió Musical d’Albalat dels Sorells.

20.30 hores - Solemne Processó a la Mare de Déu dels Desemparats per l’itinerari de 

costum, acompanyada per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells, el Grup de Danses, 

fallers i falleres.

21.00 hores – Repartiment taules i cadires per als “Sopars a la Fresca”. Es repartirà a 

totes les persones que tinguen tiquet de taula, i  per a acompanyar al sopar: cacaus, 

tramussos, papes i olives.

23.30 hores - Exhibició de ball a càrrec de l’associació de ball “El Castell”. Després de 

l’exhibició hi haurà música de “DISCOMÒBIL”.
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DIJOUS 6 DE SETEMBRE: DIA DE LA FESTA POPULAR

13.00 hores – Festa Popular de la “Banyà” al carrer de la Gran Via del Parc de l’Horta 

del Comte d’Albalat. Seguidament tindrà lloc el dinar de “Torrada Popular” per a tota la 

població al parc Comte d’Albalat. 

13.45 hores – S’obriran les barres de la “torrada popular”.

18.00 hores - Cavalcada Popular pels carrers de la població.

21.00 hores – Repartiment taules i cadires per als “Sopars a la Fresca”.

22.30 hores  - Actuarà al parc l’Hort del Comte d’Albalat l’Orquestra “La Valencia” per a 

realitzar una “Nit de Disfresses”.

DIVENDRES 7 DE SETEMBRE: “BAIXADA DEL CRIST”

19.30 hores - Missa del dia.

20.00 hores -  En acabar la missa es faran les salves al Santíssim Crist de les Ànimes 

i la baixada en solemne processó de la imatge des del cementeri fins a l’església dels 

Sants Reis. En finalitzar, hi haurà una cascada de focs d’artifici.
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21.00 hores – Repartiment taules i cadires per als “Sopars a la Fresca”.

00.00 hores – Actuació de l’orquestra “Límite” al parc de l’Hort del Comte d’Albalat or-

ganitzada per les festeres de la Mare de Déu dels Desemparats.

DISSABTE 8 DE SETEMBRE: FESTA AL “SANTÍSSIM CRIST DE LES ÀNIMES”

12.00 hores - Missa Solemne en honor al Santíssim Crist de les Ànimes, oficiada pel 

nostre rector Joan Ruix Contelles i cantada per la Coral Sinfónica Parroquial Santos 

Reyes d’Albalat dels Sorells.

20.00 hores -  Missa de la vespra del diumenge.

20.45 hores - Salves i solemne processó del Santíssim Crist de les Ànimes per l’itine-

rari de costum. En finalitzar hi haurà sorpresa pirotècnica.

21.00 hores – Repartiment taules i cadires per als “Sopars a la Fresca”.

01.00 hores - Gran vetlada musical per a tots els assistents a càrrec de l’orquestra “Dr. 

YEKYLL”  al parc de l’Hort del Comte d’Albalat patrocinada per l’Ajuntament.
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DIUMENGE 9 DE SETEMBRE: CONCERT DE FESTES

12.00 hores – Missa votiva de Sant Jaume apòstol, copatró d’Albalat dels Sorells.

20.00 hores – Concert de final de festes de la Unió Musical d’Albalat dels Sorells al parc 

de l’Hort del Comte d’Albalat.

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE: FESTEJOS TAURINS DE LA PENYA “CENTRE 98”

18.00 hores - Solta de dos bous “cerrils” de les ramaderies de Gerardo Ortega núm. 44, 

G-4 i Domínguez Camacho núm.25, G-4. A continuació hi haurà vaques de la prestigio-

sa ramaderia Hmns Belles (Torre d’en Besora).

21.00 hores - Passacarrer d’una xaranga per tot el recorregut. A continuació es traurà 

un carretó per als xiquets i per  a les xiquetes.

24.00 hores – S’embolaran els bous de la vesprada.

DISSABTE 15 DE SETEMBRE: FESTEJOS TAURINS DE LA PENYA “CENTRE 98”

18.00 hores  - Eixida de dos bous i vaques de la prestigiosa ramaderia de Hmns Belles 

(Torre d´en Besora).
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21.00 hores – Eixida d’un carretó per als xiquets i per a les xiquetes.

24.00 hores - S’embolaran dos bous.

DISSABTE 15 DE SETEMBRE: XXV NIT DE ROCK

11.00 hores -  Activitats per als més menuts al parc de l’Hort del Comte.

21.00 hores – Cercavila amb la batucada “Borumballa”.

22.00 hores – XXV Nit de Rock al parc de Cantavella (junt els paellers).

DIUMENGE  2 DE DESEMBRE: “PUJADA DEL CRIST”.

12.00 hores -  Missa solemne en honor al Santíssim Crist oficiada pel nostre rector 

Joan Ruix Contelles i cantada per la Coral Sinfónica Parroquial Santos Reyes d’Albalat 

dels Sorells.

13.00 hores - En finalitzar la missa, solemne processó per a acompanyar la imatge del 

Santíssim  Crist de les Ànimes al cementeri.
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DISSABTE 26 DE GENER DEL 2019: FESTA EN HONOR A SANT ANTONI ABAT

20.00 hores - Trasllat de Sant Antoni Abat, des del domicili del carrer  Pere March núm. 

19 a l’església, acompanyat per la comissió de Sant Antoni Abat, tabal i dolçaina.

DIUMENGE 27 DE GENER DEL 2019: FESTA EN HONOR A SANT ANTONI

08.30 hores - Volteig de campanes.

11.15 hores -  Arreplegada dels membres de la comissió de Sant Antoni Abat, acom-

panyats per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells.

12.00 hores - Missa solemne i homilia, cantada per la Coral Sinfónica Parroquial San-

tos Reyes d’Albalat dels Sorells. 

13.00 hores - Benedicció d’animals.

14.00 hores - Repartiment de calderes.
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