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Saluda
de l’Alcalde

C

om tots els anys en el mes de setembre, el nostre
poble es prepara per a celebrar les Festes
Patronals en honor al Santíssim Crist de la Fe i de
Moros i Cristians, amb la il·lusió d’aprofitar estes
dates per a aparcar la quotidianitat del dia a dia i
disfrutar d’esta trobada lúdica festiva amb alegria.
De nou Festes Patronals i de nou hi haurà
diferents opinions de les festes: si haguérem pogut fer,
si no haguérem hagut de fer,… Però del que estic
segur és de l’esforç de la gent que ha fet possible que
també enguany, a pesar de no haver-hi Comissió de
Festes, hi haja festes.
Com el vostre alcalde, em sent satisfet de
presentar-vos esta programació que amb tant d’esforç
i dedicació vos hem preparat, i que a pesar de la greu
situació econòmica en què ens trobem, l’organitzar
estes festes s’ha convertit en un gran repte, en el qual
les regidories de Festes i de Cultura s’han marcat com
a objectiu, satisfer tots els gustos més variats,
elaborant un programa d’activitats en què tinguen
cabuda la diversitat i la qualitat, encara que realitzant
ajustos i reduint gastos respecte a altres anys, perquè
l’austeritat no està renyida amb la diversió.
Vos convide, per tant, a participar activament de
tots estos moments de goig i de felicitat que ens
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esperen. Perquè la festa i la cultura creen germanor,
participació i alegria, símptomes saludables que, en
estos temps de crisi, no podem deixar d’aprofitar.
Vull agrair l’esforç de tots i cadascun dels
atzenetins i atzenetines que han col·laborat amb
les seues aportacions econòmiques i que han fet
possible estes festes. Agraïr com sempre a totes les
associacions, clubs, empreses i comerços un any més
la seua col·laboració desinteressada.
Ja per a acabar animar-vos a ser participatius en les
nostres festes patronals, a disfrutar d’elles i a viure-les
al màxim, però sempre des del respecte, la tolerància
i la igualtat. Donar la benvinguda als que ens tinguen
a bé visitar-nos, sense oblidar-nos dels veïns i veïnes
que ens han deixat per sempre.
Espere de tot cor que estos dies vos facen gaudir i
oblidar els problemes quotidians.
Bones festes a tots!
José Hermenegildo Descals Guerrero
L’Alcalde

Redescobrir
la Fe

C

elebrar les Festes en Honor al Santíssim Crist de
la Fe i Mont Calvari és un goig per a tots els fills
i filles d’Atzeneta d’Albaida. Durant aquests dies els
nostre poble s’engalana i s’ompli de devoció i d’amor
al Fill de Déu. Aquest any, de manera especial, viurem
la nostra festa a les portes al que el sant pare Benet
XVI ens convida: Redescobrir la fe.
Estem necessitats de reviure la nostra fe, en aquests
moments històrics en què els valors evangèlics, que
donem sentit a aquest mon, estan desapareixent per
la cultura de la mort que qüestiona la capacitat
racional i espiritual de l’home actual. No ens podem
apartar ni un instant de l’amor de Déu, que ens ajuda
a dipositar l’esperança i la fe en l’home i la dona de
tots els temps.
El començament de l’Any de la Fe coincideix amb
el record de dos grans esdeveniments que han marcat
el rostre de l’Església dels nostres dies: els cinquanta
anys passats des de l’obertura del Concili Vaticà II
i els vint anys de la promulgació del Catecisme
de l’Església Catòlica. Aquest bon any del Senyor
ens ha de portar a CELEBRAR, a VIURE i a
COMUNICAR millor la nostra FE.

Com a rector del vostre poble espere que junts
puguem celebrar i viure estos dies com un temps de
gràcia en el Senyor, d’encontre, d’amistat sincera i
profunda. Us demane, que tinguem especialment
presents a tots aquells que per diversos motius no
podran celebrar les nostres festes, bé perquè es troben
malalts, estan lluny o perquè gaudixen ja de l’amor en
plenitud de Crist, al cel.
Que el Santíssim Crist de la Fe i Mont Calvari ens
beneïsca a tots, especialment a les famílies del nostre
poble.
Vos desitge bones festes.
Mossèn En Javier J. Oriola Micó
Rector de Sant Joan Baptista
Atzeneta d’Albaida, 2012
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Clavariesses 2012
E

nguany és un any “diferent” per a les festes del
nostre poble. La principal raó és que no hi ha
festers, això ninguna de nosaltres ho havia conegut,
però, a més a més, fins a desembre tampoc hi havia
clavariesses. Això no podia ser, tots sabíem que al final
algú es decidiria a ser, i és ahí on entrem nosaltres.
Vam començar a “comboiarse”, primer dos, tres,
quatre, cinc i finalment, sis. No som una quinta ni
tan sols totes amigues, però ens unia una única raó i
era que el nostre Crist no es sentira sol tot un any
i la festa del seu dia es fera com sempre. És a dir,
que tinguera eixe grup de “xiques” (permeteu-nos
dir-ho així), que setmana a setmana s'encarregara de
mantindre l'ermita a punt per a tots aquells
que vullgen gaudir del benestar que comporta estar
davant la seua imatge, també, com no, de fer la
loteria amb la que tots heu col.laborat, com sempre,
gustosament.

I així, amb l'esforç de tots i un poquet més
d'algunes, el dia del Crist la festa es farà com sempre
i tornarem un any més a acompanyar-lo en la “baixà”
i la “pujà” a l'ermita amb les clavariesses al darrere.
No sabeu que de pressa ens ha passat este any
i ens falta el millor….. Són molts els sentiments i
emocions que ens desperta el Crist de la Fe i el Mont
Calvari als que hem nascut a Atzeneta i als que no, i
creguem que és un honor ser les clavariesses i així ho
intentarem viure amb tots vosaltres.
Per concloure, desitjar-vos a tots i a totes que
passeu unes bones festes i un feliç dia del Crist de part
de les clavariesses del Crist de la Fe i del Mont Calvari
2012.

Conxa Nácher, Pilar Durá, Emilia Calatayud, Rosa Calatayud, Mª Isabel Pla i Dora Nácher
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Organitza: Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida – Regidories d’Esports, Cultura, Educació i Festes
Col·labora: Servei d’Assistència i Recursos Culturals Sarc. Diputació de València

SETMANA CULTURAL I ESPORTIVA. Del dissabte 25 d’agost al dijous 6 de setembre.

Dissabte, 25 d’agost
IX PUJADA A LA FONT FREDA
18:00 h. PROVA XIQUETS
19:00 h. PROVA ABSOLUTA
Inscripcions i més informació al lloc web: http://www.mancovall.com/circuitvalldalbaida

Dilluns 27 d’agost - Divendres 31 d’agost
De 19:00 a 20:00 h. PLANETARI MÒBIL de la Fundació “La Caixa” al Centre Sociocultural.
Es tracta d’una xicoteta cúpula unflable amb capacitat per a una vintena de xiquets, que es convertix en un
planetari en què els ensenyen els conceptes bàsics sobre el cel i les estreles.
A partir de les 21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.

Dimarts, 28 d’agost
A partir de les 22:00 h. Partides de JOCS DE TAULA a la piscina municipal.
A partir de les 21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.

Dimecres, 29 d’agost
A partir de les 22:00 h. Partida de TRIVIAL a la piscina municipal.
A partir de les 21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.

Dijous, 30 d’agost
A partir de les 22:00 h. Partides de JOCS DE TAULA a la piscina municipal.
A partir de les 21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.

Dissabte, 1 de setembre
9:00 h. I VOLTA CICLOTURISTA “OMBRIA DEL BENICADELL”. Eixida des del Parc 9 d’Octubre.

Diumenge, 2 de setembre
19:30 h. ESPECTACLE A CÀRREC DELS JUNIOR D’ATZENETA al Centre Sociocultural.

Dilluns, 3 de setembre
20:00 h. Inauguració Exposició “FESTES I TRADICIONS. Passat i present” al Museu de les Artesanies.
L’exposició es podrà visitar fins el diumenge, dia 9 de setembre, en horari de 19 a 20 hores.
A partir de les 21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.
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Dimarts, 4 de setembre
19:00 h. TALLER-BINGO ATZENETA per a xiquets i xiquetes al Parc 9 d’Octubre.
A partir de les 21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.

Dimecres, 5 de setembre
19:00 h. CONFERÈNCIA “Educació dels sentits per a les persones majors” al Llar dels Jubilats.
19:00 h. TALLER DE MANDALES per a grans i menuts al Parc 9 d’Octubre.
A partir de les 21:00 h. ELIMINATÒRIES DE FRONTENIS I FUTBET al Pavelló Municipal.

Dijous, 6 de setembre
19:00 h. TALLER-GYMCANA MEDIEVAL per a xiquets i xiquetes al Parc 9 d’Octubre.
A partir de les 22:00 h. FINAL DE FRONTENIS al Pavelló Municipal.
A partir de les 23:00 h. FINAL DE FUTBET al Pavelló Municipal.

Divendres, 7 de setembre
19:00 h. TALLER DE MANDALES per a grans i menuts al Parc 9 d’Octubre.
22:00 h. SOPAR DE GERMANOR de moros i cristians.

Dissabte, 8 de setembre V Mostra d’Artesania
18:30 h. Cercavila Pregó de Festes. Des del Patronat, l’agutzil municipal recorrerà els carrers del poble i
anunciarà a tots els veïns i veïnes que les Festes Patronals de 2012 han començat i els convidarà a participar de
tots els actes. A continuació, cercavila des de l’ajuntament fins a la Plaça del Calvari amb presència de les
autoritats locals i acompanyada pel grup de dolçainers “La Lligassa” d’Atzeneta. En arribar a la Plaça del Calvari,
tindrà lloc el Pregó de Festes.
A partir de les 18:30 h, Obertura de la V Mostra d’Artesania. Tallers de manualitats i d’artesania per als menuts
a la plaça del Calvari. Exhibició d’artesania als estands del recinte.
21:30 h. Tancament de la Mostra.
22:00 h. Sopar de Fira al Parc 9 d’Octubre. Organitzat pels Festers i Festeres de Sant Antoni 2013.

Diumenge 9 de setembre
11:00 h. PARC INFANTIL per a tots els xiquets i xiquetes del poble al Parc 9 d’Octubre. (El parc infantil
estarà en funcionament pel matí, d’11 a 14 h., i per la vesprada, de 16 a 18 h.)
18:00 h. FESTA DEL BEAT JOSÉ MARIA SEGURA PENADÉS. MISSA amb imposició de panyoletes als
juniors MD BJOMA.
19:00 h. DANSÀ POPULAR a càrrec del Grup de Dances d’Atzeneta al Parc 9 d’Octubre.

Dilluns, 10 de setembre
PRIMER DIA DE NOVENA
20:00 h. MISSA DEL NOVENARI a l’ermita del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari.
~ 11 ~

Dimarts, 11 de setembre
SEGON DIA DE NOVENA
20:00 h. MISSA DEL NOVENARI a l’ermita del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari.

Dimecres, 12 de setembre
TERCER DIA DE NOVENA
20:00 h. MISSA DEL NOVENARI a l’ermita del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari.

Dijous, 13 de setembre
NIT D’ENTRADETES.
QUART DIA DE NOVENA
20:00 h. MISSA DEL NOVENARI a l’ermita del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari.
23:30 h. NIT D’ENTRADETES. Comença la festa de Moros i Cristians 2012, amb la desfilada de les filades
per l’itinerari de costum.

Divendres, 14 de setembre
QUINT DIA DE NOVENA. NIT DE L’OLLA.
20:00 h. MISSA DEL NOVENARI a l’ermita del
Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari, amb unció
de malalts. (Campanya de Cáritas)
20:30 h. PASSACARRER a càrrec de les filades del
poble per l’itinerari de costum.
00:00 h. NIT DE L’OLLA. DESFILADA DE
DISFRESSES de les filades del poble per l’itinerari de
costum. En acabar, actuació de l’ORQUESTRA
INDICE, al Parc 9 d’Octubre.

Dissabte, 15 de setembre
SISÉ DIA DE NOVENA. ENTRADA DE
MOROS I CRISTIANS.
12:00 h. ENTRADA DE BANDES DE MÚSICA i
imposició de les distintes bandes commemoratives per
part de la Regidora de Festes i de l’Alcalde de la
localitat.
17:00 h. MISSA DEL NOVENARI a l’ermita del
Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari.
19:00 h. ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS.
00:30 h. Actuació de l’ORQUESTRA INDICE, al
Parc 9 d’Octubre.
~ 12 ~

Diumenge,
16 de setembre
SETÉ DIA DE NOVENA. OFRENA
DE FLORS A SANT MATEU.
12:30 h. 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.
19:00 h. MISSA DEL NOVENARI a
l’ermita del Santíssim Crist de la Fe i del
Mont Calvari, amb benedicció als
Matrimonis Canònics (2011-2012) incloses les Bodes de Plata i d’Or
20:00 h. SAINET VALENCIÀ al Parc 9 d’Octubre, a càrrec del grup L’ALTET DE L’AIRE d’Agullent.

Dilluns, 17 de setembre
VUITÉ DIA DE NOVENA.
12:00 h. Confessions a la Parròquia.
18:00 h. Confessions a l’Ermita.
20:00 h. MISSA DEL NOVENARI a l’ermita del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari.
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Dimarts, 18 de setembre
NOVÉ DIA DE NOVENA.
20:00 h. MISSA DEL NOVENARI a l’ermita
del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari.

Dimecres, 19 de setembre
FESTIVITAT DE SANT ROC.
13:00 h. VOLTEIG GENERAL DE CAMPANES.
20:00 h. MISSA SOLEMNE en honor a Sant Roc.
Tot seguit, PROCESSÓ per l’itinerari de costum.
22:00 h. SOPAR DE BAIX BRAÇ al carrer Sant Roc.
23:30 h. Actuació d’un TRIO per a amenitzar la festa.

Dijous, 20 de setembre
FESTIVITAT DE SANT MATEU.
PATRÓ D’ATZENETA.
11:00-13:00 h. TALLERS PARTICIPATIUS per a tots
els xiquets i xiquetes del poble al Parc 9 d’Octubre, a
càrrec del grup TEMPS D’OCI.
13:00 h. VOLTEIG GENERAL DE CAMPANES.
14:15 h. PAELLA GEGANT al Parc 9 d’Octubre.
Venda de tiquets a l’ajuntament.
17:00 h. GRAN CAVALCADA DE DISFRESSES pels carrers Alacant, Desemparats, Plaça de l’Església, El
Bot, Sant Roc i Sant Vicent, amenitzada pel grup de percussió Baketà.
20:00 h. MISSA SOLEMNE en honor a Sant Mateu. En acabar, es realitzarà a l’Ajuntament la tradicional
Alçada de Banderes anunciant que les festes patronals ja han començat. Tot seguit, es realitzarà un
PASSACARRER per tot el poble a càrrec del Grup de Dolçainers, “La Lligassa” d’Atzeneta.
23:00 h. Al Centre Sociocultural, GRAN ESPECTACLE DE VARIATETS, amb l’actuació de Ramon Rosa
(Presentador i veu mediterrània)
Mac Laguer (Màgia còmica)
Lourdes Onrubia (Copla, finalista del programa “Alma de Copla”)
Regina Do Santos (Vedette, popular personatge de TV)
Miguel Valencia (humorista)
00:30 h. Actuació de l’orquestra ÓXIDO al Parc 9 d’Octubre.

Divendres, 21 de setembre
FESTIVITAT DE LA VERGE DEL ROSARI.
08:00 h. VOLTEIG GENERAL DE CAMPANES.
12:00 h. SOLEMNE MISSA en honor a la Verge del Rosari. En acabar, passacarrer per tot el poble a càrrec de
la Unió Musical d’Atzeneta.
20:00 h. OFRENA DE FLORS a la Verge del Rosari per l’itinerari de costum.
~ 14 ~

20:30 h. PROCESSÓ de la Verge del Rosari per l’itinerari de costum. En arribar a l’ajuntament, es dispararà
un CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI a càrrec de la Pirotècnia Europlá de Bèlgida i patrocinat per la
mercantil, UBESOL, S.L.
23:30 h. GRAN CORREFOCS a càrrec de la Colla de Dimonis-ARMIDAM d’Aielo de Malferit, pels carrers
Verge dels Desemparats, Alacant, finalitzant al Patronat.
00:30 h. Actuació de l’orquestra FREEDOM al Parc 9 d’Octubre.

Dissabte, 22 de setembre
FESTIVITAT DEL SANTÍSSIM CRIST DE LA FE I DEL MONT CALVARI.
08:00 h. VOLTEIG GENERAL DE CAMPANES.
08:30 h. DESPERTÀ a càrrec de la Unió Musical d’Atzeneta.
09:30 h. MISSA a l’Ermita.
09:30 h. CONCENTRACIÓ de Clavariesses del Crist i Autoritats davant l’ajuntament per a iniciar el
passacarrer fins l’ermita.
10:30 h. SOLEMNE BAIXADA EN PROCESSÓ del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari des de
l’Ermita fins l’Església.
En arribar a l’església, es celebrarà la SOLEMNE MISSA en honor al Santíssim Crist de la Fe i del Mont
Calvari. En acabar, tindrà lloc la tradicional “PLEGA” fins l’Ermita, on es dispararà una magnífica
MASCLETÀ a càrrec de la Pirotècnia Europlá de Bèlgida i patrocinada per la mercantil, UBESOL, S.L.
19:00 h. MISSA a l’Església amb intencions.
20:00 h. SOLEMNE PUJADA EN PROCESSÓ del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari des de
l’Església fins l’Ermita. A continuació, es dispararà un espectacular CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI a
càrrec de la Pirotècnia Europlá de Bèlgida i patrocinat per la mercantil, UBESOL, S.L.
00:30 h. GRAN ORQUESTRA al Parc 9 d’Octubre.

Diumenge, 23 de setembre
FESTIVITAT DEL CRIST DE LA PLAÇA
20:00 h. MISSA en honor al Crist de la Plaça. En acabar, SOLEMNE PROCESSÓ.
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