FESTES ATZENETA 2013
Amb aquesta aplicació et podràs descarregar la
programació de festes al teu mòbil per a estar al dia de tots
els actes i activitats. A més, podràs veure i pujar fotografies
de les festes de Atzeneta d´Albaida.
Recorda que per a descarregar l’aplicació tan sol has de
capturar aquest codi amb el teu camera del mòbil i guardarla en el teu telèfon.

aplicació compatible amb

:

Programa d´Actes
Dilluns 26 d’agost
21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.

Dimarts 27 d’agost
20:00 h. CAMPIONAT DE TRUC a la
piscina municipal.
21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.
22:00 h. Partides de JOCS DE TAULA
a la piscina municipal.

Dimecres 28 d’agost
21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.
22:00 h. Partida de TRIVIAL a la piscina
municipal.

Dijous 29 d’agost

Anys de la Campana de Sant Joan Baptista

Dilluns 2 de setembre
21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.

Dimarts 3 de setembre
19:00h. Conferència ‘Noves tecnologies
i tercera edat’ a la casa dels jubilats dins
del programa de formació dels nostres
majors de la Diputació de València
21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.

Dimecres 4 de setembre
19:00 h. TALLER-JOCS DEL MÓN per a
xiquets i xiquetes al Parc 9 d’Octubre.

20:00 h. CAMPIONAT DE TRUC a la piscina municipal.
21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.
22:00 h. Partides de JOCS DE TAULA a
la piscina municipal.

Organitzen: Regidories de Cultura i Festes de l’Ajuntament. Col.labora: SARC.
Diputació de València.

Divendres 30 d’agost

Dijous 5 de setembre

21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.

22:00h. Sopar de Quintes al parc 9 d’Oc- 19:30 h. CARRERA DE XIQUETS I XItubre organitzat pels festers del Crist 2013 QUETES al Parc 9 d’Octubre.
, els festers avisaran en temps el lloc de
Organitza: Club d’Atletisme d’Atzeneta.
venta dels tiquets.
22:00 h. FINAL DE FRONTENIS al PaveDissabte 31 d’agost
lló Municipal.
8:00 h. II VOLTA CICLOTURISTA “OMBRIA DEL BENICADELL”. Eixida des del
Parc 9 d’Octubre.

Diumenge 1 de setembre
9:30 h. X PUJADA A LA FONT FREDA
Dins del V CIRCUIT DE CARRERES POPULARS DE LA VALL D’ALBAIDA 2013
Inscripcions i més informació al lloc web:
http://www.mancovall.com/circuitvalldalbaida

-Concert de Campanes, al celebrar els 50

23:00 h. FINAL DE FUTBET al Pavelló
Municipal.

Divendres 6 de setembre
19:00 h. CONTACONTES: “LA MALETA
D’ANACLETA” a càrrec d’ALMUDENA
FRANCÉS per a xiquets i xiquetes al Parc
9 d’Octubre.
Organitzen: Regidories de Cultura i Festes de l’Ajuntament. Col.labora: SARC.
Diputació de València.

Dissabte 7 de setembre. Gran nit dels Festers 2013
20:30h. Presentació dels Festers 2013 amb les seues respectives acompanyants.
Aquets acte serà presentat per la Sra. Eva Nacher LLorens i el Sr. JuanVicente Nacher Llorens,
quinta i amic dels festers.
El mantenedor serà José Dura bataller (Joselito), un home volgut que ha viscut molts bons moments amb ells quan eren menuts.
22:30h. Sopar de Gala al Pavelló d’Esports, servit per ‘Salones MaCuina’, amenitzat per una discomovil.
01:00h. Gran revetlla amenitzada per l’Orquestra Vinilo al parc 9 d’Octubre

Diumenge 8 de setembre.
11:00 h Parc infantil per a tots els xiquets del poble al Parc 9 d’Octube.
horari: 11:00h a 14:00h i de 16:00h fins les 18:00h.
18:00 h. Missa de la festa del Beat José María Segura Penadés, amb imposició de panyoletes als
Juniors MD BJOMA.
19:00 h. Presentació de l’audiovisual i de la revista del Grup de Danses “La Lligassa” d’Atzeneta
al Centre Sociocultural. A continuació, presentació del treball “El Mirall Pautat. Recull d’expressions i parémies musicals en la tradició popular” d’Amparo Blas Núñez i Frederic Oriola Velló.
Tot seguit, tindrà lloc la inauguració de l’exposició de fotos del Grup de Danses d’Atzeneta i del
grups de la Vall d’Albaida al Museu de les Artesanies. (oberta els dies 13-14-15 i 27 de setembre
de 19 a 21 hores).
Després hi haurà sopar de baix braç al local de les Antigues Escoles per a aprendre la Jota d’Atzeneta que es ballarà per tots els balladors i balladores el dia de la Dansà.

Dilluns 9 de setembre (Primer dia de Novena)
20:00h. Missa de la Novena

Dimarts 10 de setembre (Segon dia de Novena)
20:00h Missa de la Novena

Dimecres 11 de setembre (Tercer dia de Novena)
20:00h Missa de la Novena

Dijous12 de setembre (Quart dia de Novena)
20:00h Missa de la Novena
23:00h Nit d’Entradetes, comença la festa dels Moros i Cristians 2013, amb la desfilada de les
filades per l’itinerari de costum.
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Divendres 13 de setembre (Quint dia de Novena)
Nit de l’Olla
20:00h Missa de la Novena, con Unció de Malalts
21:00h Passacarrera càrrec de les filades del poble per
l’itinerari de costum.
23:45h. Nit de l’Olla, desfilada de disfresses per l’itinerari
de costum, en acabar, espectacular discomobil al Parc 9
d’Octubre.

Dissabte 14 de setembre (Sisé dia de Novena)
Entrada de Moros i Cristians
12:00h. Entrada de bandes de música i imposició de les
distintes bandes commemoratives per part dels festers
2013 als respectius estandards de les filades.
17:00h. Missa de la Novena
19:00h. Entrada de Moros i Cristians. Farà l’obertura
d’aquest acte el grup de tambors i cornetes.
00:30h. Espectacular orquestra al parc 9 d’Octubre.

Diumenge 15 de setembre (Seté dia de la Novena)
Ofrena de flors a Sant Mateu
17:00h. Missa de la novena, amb benedicció a les Famílies
19:30h. Ofrena de flors al nostre patró Sant Mateu, a càrrec de les filades de Moros i Cristians
des de l’Ermita, passant per la Plaça del Calvari, carrers Sant Vicent,Sant Roc i El Bot, i Plaça de
l’Església
20:00 h. SAINET VALENCIÀ al Parc 9 d’Octubre, a càrrec del grup GAUDIM TEATRE de la Llosa
de Ranes. Organitza: Regidoria de Festes de l’Ajuntament. Col.labora: SARC. Diputació de València.

Dilluns 16 de setembre (Vuité dia de Novena)
12:00h. Confessions en la Parròquia
18:00h. Confessions en la Ermita
20:00h. Missa de la Novena

Dimarts 17 de setembre (Novè dia de Novena)
20:00h. Missa de la Novena
21:00h. Tradicional sopar popular de paelles al Parc 9 d’Octubre i lliurament de trofeus de la setmana esportiva.
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Dimecres 18 de setembre Festivitat de Sant Roc
12.00h. Volteig de Campanes,
20:00h. Missa solemne en honor de Sant Roc, tot seguit, processó per l’itinerari de costum.
22:00h. Sopar baix braç al carrer Sant Roc. Els festers del Crist de 2013 animen a tota la gent a
disfressar-se per al sopar.
23.30h. Gran Cabalgata de disfresses del Patronat, Carrers Alacant i Verge dels Desamparats,
estarà amenitzada pel grup de percussió Baketà. A continuació, festa al carrer Sant Roc.

Dijous 19 de setembre Festivitat de SANT MATEU, patró d’Atzeneta.
09:00h. Despertà amb trons per tot el poble a càrrec dels Festers del Crist
11:00h. gran espectacle, màgia, contacontes, jocs, tallers... al parc 9 d’Octubre per a tots els xiquets.
12:00h. Volteig general de campanes
20:00h. Missa Solemne de Sant Mateu, en acabar es realitzarà a
l’Ajuntament la tradicional alçada de banderes anunciant que les festes patronals ja han començat.
21:00h. Es realitzarà un passacarrer dels Festers del Crist per tot el
poble amb trons.
23:00h. A la Plaça del Calvari, Gran Espectacle musical ‘festa major’
amb actors de la serie de canal 9 l’Alquería Blanca.
01:00h. Gran Orquestra “Titanic” al Parc 9 d’Octubre, patrocinada
per UBESOL.

Divendres 20 de setembre Festivitat de la Verge del Roser
08:00h. Volteig general de campanes.
09:00h. Passacarrer a càrrec de la Unió musical d’Atzeneta.
12.00h. Missa Solemne de la Verge del Roser, seguidament, passacarer per tot el poble.
20:00h. Ofrena a la Verge del Roser per l’itinerari de costum, amb la participació de tot el poble
d’Atzeneta en general i presidida pels Festers del Crist 2013
20:30h. Processó de la Verge del Roser per l’itinerant de costum. En
arribar a la plaça del Calvari es dispararà un magnífic Castell de focs
d’artifici a càrrec de la Pirotècnia Aitana de Bèlgida. Tot seguit, el President de les Festes 2013 farà un sopar per als seus convidats.
23:30h. Donarà començament un Correfoc a càrrec d’Arm i Dam d’Aielo de Malferit, començarà en l’ajuntament i seguirà pels carrer Verge
dels Desemparats, Alacant per a finalitzar en el Patronat.
01:00h. Gran revetlla amenitzada per l’orquestra Euforia.

Dissabte 21 de setembre Solemnitat del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari
08:00h. Volteig de campanes.
08:30h. Despertà a càrrec de la Unió musical d’Atzeneta.
09:30h. Missa en la Ermita amb intencions
09:40h. Concentració de Festers i Clavariesses del Crist davant l’Ajuntament per iniciar el passacarrer fins l’Ermita
10:30h. Solemne Baixada del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari,obrirà la processó el grup
de tambors i trompetes ‘Ravaljussa’
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12:00h. Missa Solemne en honor al Santíssim Crist de la Fe i Mont Calvari, al finalitzar es realitzarà la tradicional “Plega” fins l’Ermita,
on es dispararà una magnífica Mascletà a càrrec de la Pirotècnia Aitana
de Bèlgida.
19:00h. Missa en la Parròquia amb
intencions
19:30h. Concentració de Festers del
Crist davant l’Ajuntament per iniciar
el passacarrer fins l’Església
20:00h. Processó. Pujada del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari des de l’Església fins l’Ermita, a
continuació, espectacular castell de
focs d’artifici a càrrec de la pirotècnia
Aitana de Bèlgida.
01:00h. Gran revetlla amenitzada per l´Orquestra Montecarlo

Diumenge 22 de setembre Festivitat del Crist de la Plaça
12.00h. Missa per tots els difunts de la festa
20:00h. Missa en honor al Crist de la Plaça , després la processó.

Dissabte 28 de setembre
XXXVI FESTA DE LES DANSES DE LA VALL D’ALBAIDA
17:30 h. PASSACARRER des del Patronat fins a la Plaça de l’Església acompanyats pel Grup de Dolçainers “La Lligassa” d’Atzeneta
18:00 h. TROBADA de Balladors/es a la Plaça de l’Església
18:30 h. INICI de la desfilada de Balladors/es des de la Plaça de
l’Església fins a la Plaça del Calvari.
-Concentració de Balladors/es a la Plaça del Calvari per a ballar la
Jota d’Atzeneta.
-Sopar de germanor al Pavelló Municipal.

Advertències: l’Organització es reserva el dret de canviar o suprimir qualsevol acte en dia i
hora que estime oportú, sempre amb el desig de complaure el poble i comptant amb la seua col.
laboració.

7
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