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SALUTACIÓ DE
L’ALCALDE

Saluda de l’Alcalde Voro Femenia Peiró
Com a Alcalde em complau poder saludar-vos de nou en aquest llibre de festes. Per fortuna,
enguany ens retrobem per viure les nostres benvolgudes Festes Patronals, després d’un parèntesi
de dos anys ple d’incerteses, de complicacions, on he intentat estar al costat de la ciutadania
per alleujar en la mesura del possible, les dificultats d’aquesta crisi sanitària sense precedents.
Però la ciència i les vacunes ens han permés tornar d’alguna manera a una fràgil normalitat
i, amb prudència, anem a gaudir de tota la programació preparada amb il·lusió per les nostres
comissions de festes i l’Ajuntament.
Perquè som un poble fester on la gent ix al carrer per compartir vivències, admirar la tradició i
la creativitat que sols nosaltres bautxos, sabem conjugar per fer les millors festes de la comarca.
Des d’aquest Ajuntament, seguirem donant suport a tots els propostes culturals, esportives i
participatives que donen vida a l’Alqueria de la Comtessa i milloren el benestar de la ciutadania.
Vos desitge que passeu unes molt bones festes amb amics, familiars i visitants i vos done les
gràcies per treballar entre tots i convertir el poble de l’Alqueria en un lloc esplèndid per a viure.

Visca Sant Pere i Sant Pau!
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SALUTACIÓ DEL
REGIDOR DE FESTES

Saluda del regidor Cristian Rebolledo Siscar
Veins i veïnes de L’Alqueria és un honor per a mi saludar-vos per primera vegada al llibre de
festes.
Primerament, donar gràcies a les associacions i comisions de festes perquè sense la seua tasca
les festes no serien possibles.Des de l’ajuntament i com a regidor saben que disposen del nostre
recolzament per a donar-los suport i ajuda en allò que necessiten.
Enguany hi hauràn alguns canvis, sempre pensant en com afavorir a cada fester, perquè sense
la gent festera tampoc seria possible fer festes tal i com els bautxos sabem.
Després d’estos dos anys sense les nostres volgudes festes, espere que gaudim com nosaltres
sabem. Tots tenim gana de festes; de sentir la nostra banda pel carrer,l’olor a pòlvora, les nostres
tradicionals despertades, la germanor i el bon amient.
També m’agradaria recordar que cada veí i veïna gaudeix la festa d’una manera i cal respectarnos tots.
Finalment,desitjar-vos que gaudiu d’unes festes patronals plenes de vivències, retrobaments,
diversió i plenes d’emocions.
BONES FESTES.
VISCA SANT PERE I SANT PAU!
VISCA L’ALQUERIA!
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SALUTACIÓ DE LA
JUTGESSA DE PAU

Estimats veïns i veïnes.
Després d’estos dos llargs anys de pandèmia volem tornar a celebrar com cal les nostres Festes
Patronals dedicades als nostres patrons SANT PERE i SANT PAU.
En aquests moments d’alegria i de germanor, vull desitjar-vos a tots vosaltres unes festes plenes
de pau, unitat, alegria i respecte.
Espere que tots pugam gaudir d’aquestes festes tan entranyables per a nosaltres i tant esperades.
Vos anime des d’este xicotet escrit a que participeu en tots els actes programats, i que disfruteu
de tots i cadascun dels dies de festes.
Visquen les festes de l’Alqueria 2022!!
La Jutgessa de Pau,
Pilar Escrivá Monzó
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RECTOR PARRÒQUIA SANT PERE I SANT PAU
Muy queridos hermanos habitantes de L’Alqueria de la Comtessa:
Es de sobra sabido por todos que hemos pasado y aún pasamos tiempos difíciles en los que
el sufrimiento y el dolor se han hecho presentes en nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha
tratado de sobrellevar la situación lo mejor que ha podido, pero al mismo tiempo hemos tenido
que reconocer cuánto necesitamos de los demás para superar las dificultades del camino.
Sin lugar a duda somos seres sociales y por tal razón también necesitamos de los demás para
celebrar y compartir la alegría, y es en este punto en el que este tiempo de fiestas nos da la
oportunidad de hacer mucho más agradable nuestra vida y la de los demás.
Si ofrecemos lo mejor de nosotros mismos y apartamos del camino nuestras flaquezas y
debilidades humanas, si nos distanciamos del egoísmo y la amargura y miramos con amor a
nuestro alrededor, con toda seguridad que haremos de estas fiestas las mejores.
No permitamos que el mundo nos haga creer que es mejor caminar solos. Solos no se llega a
ninguna parte.
Evitemos ceder a la tentación de actuar de modo egoísta o superficial y vayamos contra la
corriente del individualismo que aísla, y nos vuelve egocéntricos y vanidosos, preocupados sólo
por la imagen o el propio disfrute y bienestar. ¡La vida es hermosa con los demás! En familia, con
los amigos y vecinos la vida es grandiosa.
A nuestros gobernantes locales agradezco en esta oportunidad su denodado esfuerzo, su
servicio y atención a esta comunidad y me uno a los esfuerzos e ilusiones de todos vosotros que
os preparáis para celebrar a nuestros amados san Pedro y san Pablo, apóstoles.
Gracias a toda la comunidad de L’Alqueria de la Comtessa por estos días de fiesta cívica y
religiosa que nos congregan como una sola familia.
Y cómo no agradecer a Dios, nuestro Padre, que nos regala la oportunidad de celebrar una vez
más estas fiestas locales.
Recibid mi afectuoso saludo y bendición.
César Augusto García Jiménez.
Sacerdote.
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REGINA
DE LES
FESTES
Estela Ruiz Pellicer
Guillem Fuster González

8

9

CORT D’HONOR
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FESTERS
Aitana Ciscar Santosjuanes i
Miquel Ramos Frasquet
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FESTERS
Alejandra Galera De Lamo
i Luis Cerdà Collante
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FESTERS
Laia Molines Barber
i Vicent Nicolás Garcia
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FESTER
Lluis Pellicer Giner
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festerets i
festeretes
Àfrica Rebolledo Escrivà
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festerets i
festeretes
Marcel Gregori Català

22

23

festerets i
festeretes
Candela Gregori Català

24

25

festerets i
festeretes
Erik Vidal Fernandez
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festerets i
festeretes
Paula Altur Mateos - Aparicio
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Salutació de les
Associacions
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AGRUPACIÓ SOCIALISTA
DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA
Estimada ciutadania,
Quin plaer poder tornar a escriure en aquest, el nostre llibre de Festes, poder saludar-vos i començar a
preparar els dies que més ens agrada celebrar: les Festes Patronals de l’Alqueria.
La gent, desprès de 2 anys de crisi sanitària i econòmica, té ganes de tornar a viure sense por, d’ajuntar-se,
d’obrir les portes de casa a familiars i visitants i de mostrar com sabem passar-ho bé. Les nostres ments
necessiten allunyar-se de les preocupacions i aquests dies de joia són l’ocasió perfecta.
L’agrupació socialista és conscient dels sacrificis que molts han hagut de fer en aquesta pandèmia, de la
difícil situació que ens ha tocat viure, però sempre hem estat al costat dels més desfavorits i esperem que
les mesures extraordinàries que ha pres el Govern del Botànic i el de Pedro Sánchez han pogut pal·liar els
principals problemes de la gent, evitant mals majors i sempre pensant en el bé general.
Creien fermament que tots els polítics no són igual, volem que la ciutadana seguisca confiant en els
servidors públics que treballen de manera incansable i honesta per millora el benestar de la ciutadania.
Aprofitem des d’ací per felicitar a la nostra companya Romina del Rey Tormos, que ha sigut nominada
Secretaria d’Innovació en la Executiva Nacional de Ximo Puig, és tot un orgull per a nosaltres i le desitgem
molta sort en aquest càrrec.
L’agrupació municipal socialista també ha renovat
càrrecs i forma un grup de companyes i companys
de totes les edats i professions, que seguiran
aportant les seus idees i experiències per fer de
l’Alqueria de la Comtessa, un poble sostenible,
saludable, tranquil i animat a la vegada, on done
ganes de viure.

L’Agrupació Socialista vos desitja que passeu molt
bones festes!
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GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS

L’Alqueria de la Comtessa

EL NOSTRE PATRIMONI
Tornen per fi, després de tres anys, les nostres festes patronals. Uns dies meravellosos per poder
potenciar i gaudir de les nostres tradicions i la nostra cultura festiva. Des de Més-Compromís enguany
volem també posar en valor el nostre patrimoni artístic, artesanal i arquitectònic. És per això que volem
il·lustrar aquest espai amb fotografies de llocs i monuments que, tot i que els veiem cada dia quan
caminem pels nostres carrers, pot ser no ens fixem de la seua bellesa i de la importància que té cuidar-los
i protegir-los. Podrieu localitzar on es troben aquestes meravelles?

I parlant de patrimoni, no podem oblidar-nos aquest 2022
de Joan Fuster i del centenari del seu naixement.
“(...) L’aire ressurrector
mourà demà
i eternament
les palmes alegrades,
com ara pel martiri,
per la victòria.”
Volem donar les gràcies a totes les persones que fan possibles les nostres festes i que d’alguna manera,
les han mantés vives en aquest temps. També agraïm als veïns i veïnes de l’Alqueria que treballen
contínuament per mantenir i cuidar el nostre patrimoni artístic, artesanal i arquitectònic.
SALUT I BONES FESTES!
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NUEVAS GENERACIONES - PARTIT POPULAR
Queridos vecinos y vecinas de L’Alqueria de la Comtessa:
Parece que fue ayer cuando escribíamos esta carta para nuestro querido libro de fiestas que nos recuerda
que vienen días de alegría música color y olor a pólvora pero es cierto que este año es diferente ,este
año es especial, este año SI podremos disfrutar de esos días que ansiamos cada año después de haber
pasado por un tiempo que nos hubiera gustado que hubiese sido una pesadilla pero que realmente fue
una tragedia mundial en primer lugar queremos acordarnos de todos nuestros vecinos y vecinas que en
este tiempo han dejado de estar con nosotros ya bien sea por enfermedades o bien sea por esta maldita
pandemia que de golpe y porrazo nos quitó la alegría la libertad y la ilusión cambiando radicalmente
nuestro día a día estamos seguros que todos ellos allí arriba celebraran estos días como solo los bautxos
saben.
Dicen que la vida es un camino de autenticas batallas y aunque no las venzamos nunca tenemos que
dejar de sonreír pues hagámoslo, hagamos que nuestras fiestas sean un motivo de alegría, sean nuevas
emociones, nuevas experiencias que queden grabadas en nuestro corazón disfrutemos de esos días que
nos hacen olvidarnos de la rutina diaria de nuestras penas y problemas, pongamos esa chispa otra vez que
se nos fue durante toda esta maldita pesadilla, disfrutemos con la familia con los amigos demostremos
que sabemos hacerlo que sabemos divertirnos siempre con educación y respeto con la gente con la que
convivimos.
Decíamos que las fiestas era alegría, emoción risas ,lagrimas esos mismos sentimientos son los que
vivimos aquella noche mágica de la elección de la Reina de fiestas 2022 en la cual estamos seguros que
se cumplió un sueño un sueño que se hará realidad.
Queremos dar también la enhorabuena a la Reina de fiestas del 2022 ESTELA RUIZ PELLICER que
junto a festers ,festeres y presidentes de las distintas comisiones harán que estas fiestas sean únicas e
irrepetibles.
Para acabar decir a todos Gracias, Gracias y Gracias a la REINA, FESTERS, AURORA, CRIST, LLUISOS,
COSTALERES DE AURORA, COSTALERS DEL CRIST Y CAMPANERS que con su forma tradicional de voltear
las campanas nos hacen vivir mas estas queridas fiestas y por supuesto a todas las personas que trabajan
esos días y que hacen posible el poder celebrar estos
días porque sin vuestra colaboración no podríamos
disfrutar de nuestras queridas fiestas patronales.
VIXCA SAN PERE I SANT PAU,VIXCA L´ALQUERIA
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ASSOCIACIÓ DE MOROS I CRISTIANS
Veïns i veïnes de l’Alqueria:
Hem estat 2 anys esperant les nostres festes Patronals i per fi han arribat. Celebrem-les com només
nosaltres sabem, al màxim, gaudint de cada vi d’honor, de cada revetla, de cada coet... rient-nos i divertintnos amb amics i familiars.
L’associació de Moros i Cristians hem tingut el plaer d’ajudar a la NOVA COMISSIÓ DE FESTES PATRONALS
en cada un dels seus actes, reunions, xarrades, esdeveniments i saben l’esforç que realitza per tal de que
tot estiga preparat i perfecte aquests dies de festes. Tot allò que fan es per a vosaltres, veïns i veïnes, i
sobre tot, per als majorals.
Des de l’associació de moros i cristians fem una crida a tota la gent que encara no forma part de cap
festa. Apunteu-vos al Crist, a l’Aurora, als Lluissos i com no, a alguna comparsa de moros i cristians. Amb la
vostra col·laboració ajudeu a que, tant les festes patronals com la festa de moros i cristians, siguen encara
millor i més grans.
Recordar-vos que, encara que aquest any no pugam disfrutar de la Capitania dels Pirates, les 4
comparses, Pirates, Alà Pedrà, Els Comtessos i Les Primitives, prendran els carrers de L’Aqueria. Volem
convidar-vos a tots i totes a que el dia de “moros i cristians”, 10 de Setembre, eixiu tots al carrer per a
veure i participar de l’entrada de les nostres comparses, mora i cristianes.
Esperem que passeu molt bones festes
VISCA SANT PERE I SANT PAU!!!
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CAMPANERS DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA
Estimats alquerians i alquerianes, “bautxos i bautxes”, ja estem ací de nou, després de 2 anys sense les nostres
benvolgudes festes Patronals.
No parlarem de la ... ( ¿? ) però això sí, vos demanem que continuem tenint precaució per a que no torne de nou.
Hem de passar pàgina als mals tràngols i recuperar les nostres costums, tradicions, alegries, il·lusions,... i les
nostres festes tenen tot això, per tant ara toca gaudir d’elles amb la mesura que cal.
Per a nosaltres l’any 2020 haguera representat un any d’actes i celebracions que no es dugueren a terme en la
seua totalitat. Havíem de celebrar el 20è aniversari com a campaners i recuperació del vol de “L’Olla”, així com el
200è aniversari de la campana xicoteta anomenada Inmaculada. Però sols pogueren realitzar el Cant de la Sibil·la,
un acte en el qual participaren 70 o 80 artistes dels diferents sectors: Cor Sant Blai de Potries, Cor de Benirredrà, Cor
de l’agrupació Escola Musical “ la Nova “ de L’Olleria, Escola de Música del Grau de Gandia, Ensemble de Menistrils
Ciutat de Gandia, Escola de Teatre Serrano de Gandia, Ballet Alicia Montava de Cocentaina, Dolçainers Corda Curta
de L’Alqueria de la Comtessa, Unió Musical Santa Cecília de L’Alqueria de la Comtessa, Campaners de L’Alqueria de
la Comtessa, La Sibil·la Mireia Marí Aguilar i la direcció artística de Juan Miguel Terrazas Samper.
Aprofitem per a donar les gràcies per la seua col·laboració de forma desinteressada als membres de La Unió
Musical Santa Cecília i en especial al nostre director Josep Barberà, també als dolçainers membres de la colla Corda
Curta, a la nostra amiga i companya que va presentar l’acte, Ana Mª Castellà.
Va ser el primer acte que vàrem celebrar, i quin acte..., ens sentim molt orgullosos de poder portar aquest
espectacle-tradició, del qual nosaltres formem part amb les campanes del Campanomobil, al nostre poble.
L’associació en aquest temps també ha tingut canvis, però com sempre continuem tenim ganes de seguir fent
camí i esperem que siga compartit amb tots vosaltres.
Hem fet una nova campana per al Campanomobil la qual s’anomena Sant Pere i Sant Pau.
Es clar que tornar a començar de vegades és un poc complicat, per
aquest motiu no hem de perdre la il·lusió de les festes, tradicions i
costums, per això volem fer una crida per a que participeu amb les
comissions festeres per a tindre de nou eixes festes tant sonades
i reconegudes arreu de la nostra comarca. ENDAVANT AMB FORÇA!
Volem com sempre donar les gràcies al nostre AJUNTAMENT per
el seu suport.
Per acabar, sabeu que com tots els anys, el primer vol de campanes
del dia de Sant Pere estarà dedicat a totes les persones que ens han
deixat, en aquests 2 anys d’absència, pel motiu que siga i també per
a pregar a DEU que paren totes les guerres del MÓN i les persones
pugam ser germans i respectar-nos uns als altres.
SALUT I BONES FESTES. DISFRUTEU!
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UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA

UNIÓ MUSICAL
SANTA CECÍLIA
L’ALQUERIA DE LA
COMTESSA

Estimats veïns i veïnes de l’Alqueria de la Comtessa:
Un any més, la Unió Musical Santa Cecília i la seua Escola de Música vol desitjar-vos a totes i tots que
gaudiu de les Festes Patronals del nostre poble. Com sempre, tothom espera les Festes ansiós perquè
durant aquestes, els Bautxos s’uneixen més que mai per gaudir de l’olor a pólvora, el bon temps, l’alegria
que desprenen els festers i festeres, etc. Però, les Festes no serien el mateix sense la música.
Aquests últims anys han sigut molt durs per a la nostra Banda. En l’any 2020, ens va deixar el nostre
director en Pep Barberà i Ferrer, creant un gran buit per a nosaltres i per al nostre poble.
Amb ell, començàrem la nova etapa de la Unió Musical a L’Alqueria de la Comtessa, allà pel 1985. Per
aquells anys, era un jove músic amb el seu primer gran projecte. Tots junts i, amb molt d’esforç, arribàrem
al que hui en dia som. Sempre estarem agraïts per la seua gran tasca com a mestre i director de la nostra
Escola i Banda.
Als seus inicis al nostre poble, sempre el va acompanyar son pare, en José Barberà i Cardona, que
malauradament ens ha deixat aquet any. El “Senyor Pepe”, com nosaltres el coneixíem, va formar part
de la nostra escola com a mestre i director de la banda jove. En alguns moments, ell també va dirigir la
Banda. Tots els seus alumnes el recordarem per la seua frase: ¿Qué es la música? La música es el arte de
bien combinar los sonidos con el tiempo.
En el 2021, vam començar un procés selectiu per ocupar la tasca de director del nostre benvolgut Pep.
En aquest procés, els músics escollirem al nostre actual director en Jaume Moscardó i Tudela, natural de
Benigànim, encetant aqueta nova etapa de la Unió Musical.
Com a fet històric, volem destacar que el nostre veí en Rubén Galera, va trobar l’acta de fundació de la
qual creguem que va ser la primera Banda del nostre poble. Es tracta de protocol notarial del notari de
Beniarjó, on trobem la data de fundació del 20 de febrer de 1841. En ella, apareixen el nom dels músics
fundadors i les normes per les quals es regien. Aquesta data suposa que la tradició musical de L’Alqueria
de la Comtessa és de 181 anys.
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TRANSCRIPCIÓ ACTA FUNDACIÓ 1841
Any 1841. Constitució de la banda de música de l’Alqueria de la Comtessa
Arxiu Històric de Gandia, DA-297, Protocol notarial de Francesc-Vicent Faus, de Beniarjó (1841), folis 39r-40v, 20
de febrero del 1841.
Obligación y Convenio.
Otorgado por los músicos de la Alquería de la Condesa y en el lugar de la Alquería de la Condesa a los veinte días
del mes de febrero de mil ochocientos cuarenta y uno. Ante mí, el excelentísimo real notario público, y testigos que al
final se nominarán, fueron presentes: Miguel Frasquet, Josef Ramires, Josef Serra, Visente Frasquet y Blasco, Salvador
Serra, Visente Catalá, Francisco Frasquet y Mur, Juan Catalá y Frasquet, Visente Serra, Joaquín Peyró, Antonio Barber,
Francisco Gracia, Joaquín Femenía, Visente Catalá y Francisco Gregori, componentes todos [de] la música de este
dicho lugar de la Alquería de la Condesa, vecinos del mismo a quienes doy fe [y] conozco. Y dijeron: que gustosos
todos de que su música tenga más tono, y a fin de lucirse de cada día más con sus tocatas, se han conformado y
convenido en observar y cumplir los pactos y capítulos siguientes:
1º. Queda nombrado por depositario de los fondos que se recojan por la música, como también para gastar cuanto
sea necesario en la misma a Antonio Vicente Peiró maestro molinero de esta vecindad.
2º. Están todos obligados en ir a la academia, los lunes y jueves de todas las semanas, los cuales deberán reunirse
al punto que señale al toque de las ánimas, y el que faltare por cada noche pagará un real de vellón diario, para el
fondo de la música.
3º. Tendrán obligación todos de ir al Rosario a tocar su instrumento todos los domingos hasta que se dispense, y
el que no asistiere pagará por cada vez también un real de vellón diario.
4º. En los días a tiempo que se halle en este pueblo el maestro designado para enseñarles, sea la hora que fuese, el
que no se personase con su instrumento al sitio que se señale al segundo toque del bombo, pagará dos reales vellón
por cada vez.
5º. El que rompiere el instrumento que tocare por su culpa, pagará su valor para con otro.
6º. El que en adelante quisiere salirse de dicha música, tendrá la obligación de poner otro en su lugar a contento
de los demás individuos y compañeros, y pagará ochenta reales vellón; y además tendrá la obligación de enseñar al
que reemplazare, lo que el supiese, hasta el mismo día de salirse.
7º. Siempre y cuando el que tuviese el nombre de maestro o fuese la cabeza de todos los músicos, y contratare en
ir a tocar a alguna parte, con tal que salga a cuatro reales de vellón diarios, y alguno no quisiere ir pagará otros cuatro
reales de vellón diarios, por cada día que estuviesen los otros tocando en la parte que hubiese maestro contratado.
8º. Y en fin, quedan obligados en obedecer al maestro o cabeza de los referidos músicos en todas las cosas y
casos pertenecientes a la música, y el que no lo hiciere por cada vez pagara dos reales vellón diarios, y todo para el
insinuado fondo. A cuya firmeza y cumplimiento de todo lo dicho, los otorgantes cada uno por lo que le toca, obliga
sus bienes, habidos y por haber; con poderío de justicias, renunciación de leyes, fueros y privilegios oportunos, con la
general del derecho en forma. Así lo dicen y otorgan, siendo testigos, José Ygnacio Barber y Francisco Gomar, ambos
labradores de este vecindario de la Alquería de la Condesa. Firmaron tres de dichos otorgantes, y no los demás
porque dijeron no saber, y a sus ruegos lo hizo un testigo y no el otro por la ante dicha razón. Doy fe.
[Signat:] Joaquín Peiró, Francisco Gregori, José Ramires, José Ygnacio Barber. Ante mí, Francisco Vicente Faus.
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COSTALERS DEL CRIST DE L’EMPAR
Un any més, el nostre poble es prepara per a celebrar i compartir l’alegria i la il·lusió
de les festes en honor al nostre patró Sant Pere i Sant Pau.
Des de l’associació dels Costalers del Crist volem donar l’enhorabona als nostres
festers i festeres per ser l’essència d’estes festes.
Aprofitem per a donar les gràcies a totes les altres associacions, col·lectius i particulars que
després de tot un any treballant, esforçant-se i lluitant, fan que siguen possible estos dies tan
entranyables.
Agrair també a tota la Corporació Municipal que
ens ajuda cada any amb la seua
col·laboració incondicional.
Només ens queda desitjar a tot el poble, amics,
familiars i visitants a viure estes festes amb la
intensitat, l’alegria, el respecte i la passió amb què
sabem fer-ho.
BONES FESTES!!!
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AMPA Col·legi Públic Sant Pere Apòstol
Estimat poble:
Des de l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Públic Sant Pere Apòstol, volem desitjar-vos que passeu
Bones Festes!
Després d’aquests últims anys tan complicats per a tots, per fi podrem gaudir d’unes festes com sempre
ho hem fet. Ens alegrem que les coses vagen pel bon camí i que entre tots estiguem aconseguint tornar
a la normalitat.
Gràcies al suport de totes les famílies sòcies de l’AMPA, la nostra associació ha pogut treballar per als
nostres xiquets i xiquetes, per a la nostra gent i per al benestar de tots i totes amb la finalitat de millorar
dia a dia. A la fi la unió ens fa forts i la constància, la paciència, les ganes i la bona actitud ens dóna els
millors resultats.
Aquest curs escolar a banda de subvencionar com sempre el material escolar, les agendes, i el finançament
dels autobusos per a les excursions, hem volgut recolzar el treball de les activitats artístiques i esportives
que es duen a terme al col·legi. Així hem col·laborat amb els professors de música i d’educació física.
Hem començat un projecte junt amb el col·legi i l’Ajuntament del nostre poble per fomentar l’activitat
esportiva i amb ella valors com la solidaritat, la tolerància, la responsabilitat, la igualtat. Hem oferit la
possibilitat de provar diferents esports d’una forma lúdica. Els nostres menuts han pogut aprendre i
practicar handbol, voleibol, bàsquet, ball, danses valencianes. També s’han realitzat dues gimcanes en
les que els xiquets han gaudit moltíssim. És un plaer poder treballar amb el col·legi i l’Ajuntament, anar
junts en la mateixa direcció, que no és una altra que vetlar pels nostres xiquets i xiquetes.
Gràcies com sempre pel recolzament i a seguir treballant
junts! Entre tots fem poble!
Bones festes patronals a tots i totes!
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AMES DE CASA TYRIUS DE L’ALQUERIA
Benvolguts veïnes i veïns,
Ara que ens retrobem als carrers per viure les nostres estimades Festes Patronals, volem
desitjar-vos que gaudiu de tota la programació preparada amb il·lusió per les comissions de
festes.
Des de la nostra Associació d’Ames de Casa Tyrius, hem intentat enguany tornar a la normalitat
organitzant amb responsabilitat, un dinar d’inici de curs a novembre, diversos tallers relacionats
amb la dietètica i la salut, un viatge a València per veure el Musical picant FULL MONTY, on vam
poder riure ben a gust. Un sopar de germanor amb música, un taller de rialles per passar un bon
ratet i berenar, un taller de primers auxilis i retrobar-se i fer coses junts.
Acabem aquest curs més limitat amb el tradicional dinar final per acomiadar-se fins setembre,
on esperem poder començar amb força totes les activitats possibles.
Sabeu que seguim treballant per organitzar activitats culturals i d’oci que siguen atractives
i ens permeten compartir bons moments i fer que els socis/socies isquen de casa, puguen
conviure, aprendre noves coses a través dels tallers i les xerrades.
Hem intentat col·laborar amb el nostre Ajuntament en l’organització de l’obra de teatre AMANT
A SOU perquè com sempre, des de la Regidoria de Benestar Social,ens recolzem en els projectes
que presentem a l’Ajuntament.
Esperem que s’animareu a fer part de la nostra associació i a gaudir de les iniciatives que
aportem, sempre pensant en les preferències dels nostres sòcies/socis.
MOLT BONES FESTES i millor estiu!
La Presidenta i la Junta Directiva
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
Els jubilats de l’Alqueria de la Comtessa estem molt contents de que un any més els bautxos
disfruten de les festes perquè són les millors de la safor, al menys per a nosaltres. Ens ho passem
molt bé perquè ací som molt festers i ens agrada molt el nostre patró Sant Pere i Sant Pau.
A tots els festers i festeres, els jubilats us desitgem molt bones festes.
Visca Sant Pere i Sant Pau.
La Presidenta i la Junta.
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ASSOCIACIÓ BAUTXOS TEATRE

Si pogueres ser algú diferent per un moment... Qui series?
Estimades veïnes i veïns, la funció acaba de començar, i nosaltres estem pletòrics de poder-vos saludar,
després de tot el que junts hem passat, així com d’agrair-vos la vostra calorosa abraçada sempre que hem
pujat a l’escenari per a actuar.
Com sabeu, fa 12 anys va nàixer BAUTXOS TEATRE, una associació amateur formada per un conjunt de
gent molt diferent però amb una cosa en comú: l’amor pel teatre. Complicitat, perseverança, alegria i
amistat són algunes de les qualitats que ens defineixen i que considerem essencials en aquesta xicoteta
gran família. Quantes aventures, rialles i anècdotes tenim per contar... Perquè nosaltres, per BAUTXOS
TEATRE, fem l’impossible per tal d’aconseguir els somriures més bonics i sincers del nostre públic.
De fet, la passió per aquest art és tan gran, que ni la pandèmia va aconseguir parar-nos. Amb el teatre “La
nova normalitat”, fet per una membre de l’agrupació i que podreu trobar a les reds socials, va ser l’excusa
perfecta per seguir-nos ajuntant i fent allò que més ens agrada fer: riure!, una assignatura on nosaltres
tenim matrícula d’honor.
Enguany, hem començat a treballar amb un nou director, Mariano, qui ens ha preparat 4 esquetxs de lo
més graciosos i que estrenarem per primera vegada per a vosaltres la setmana cultural del poble. Vos
esperem a totes i tots el 23 de juny!
I com ha quedat demostrat aquests últims anys de pandèmia, encara que no tot és fàcil i bonic i que les
situacions de la vida, així com les diferències entre nosaltres de vegades no faciliten el poder assajar ni
quedar, sempre fem lo impossible per coincidir! Si és que ens diem BAUTXOS TEATRE perquè volem que
el nom del nostre poble ressone per tot arreu però DIFÍCILS o QUEFEROSOS TEATRE també ens haguera
quedat molt bé.
Que el teatre ens encanta, és un
sentiment que no podem ocultar, i que
volem seguir alimentant-lo molts anys
més, és un somni que es farà realitat!
3, 2, 1... Llum!
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C.E. CONDE
Estimats i estimades veïns i veïnes de l’Alqueria de la Comtessa:
És un honor per al Club felicitar a tot el poble les festes patronals 2022 amb aquest escrit.
Després de dos anys tot el poble té ganes d’eixir a passejar amb Sant Pere pels carrers del poble, de
matinar per acompanyar a les xarangues, de disfressar-se, d’ajuntar-se amb els bautxos en el vi d’honor, i
moltes més coses que trobem a faltar, des de fa dos anys, quan juny està finalitzant .
Han passat tres anys des de l’últim escrit en aquests llibres per a festes i seguim treballant amb la
mateixa il·lusió perquè tots els veïns del poble puguen gaudir del futbol.
En aquests tres anys no hem pogut contar-vos que hem aconseguit 2 lligues més, i dos ascensos
en Infantils i Cadets, i que aquesta temporada tornem a ascendir a Cadet Preferent, quatre ascensos
consecutius, de la ja coneguda generació d’Or de l’Alqueria de la Comtessa.
Tampoc, la ilusionant temporada de l’any passat de l’Amateur que quasi aconseguix l’ascens de categoría.
I perssupost, no us hem pogut comptar, que els xiquets del poble van evolucionant i gaudint de l’esport
que més els agrada, el futbol.
Des d’ací volem convidar a tot el poble a baixar al camp a gaudir de jornades de futbol, del bon ambient
i la bona companyia.
Volem donar les gràcies a totes les empreses que ens han recolzat aquest any, moltes d´elles per segon
any consecutiu, i que estan sempre visibles a les lones que omplin les parets del camp de futbol, i que li
doneneixavida al recinte. Dir que sense elles seria molt complicat tindre tot el que tenim.
I com no, agrair a l’Ajuntament de l’Alqueria
de la Comtessa el seu suport incondicional a
cada activitat que volem realitzar.
Per finalitzar, dir-vos que esperem
que gaudiu d’una bona setmana plena
de diversió i alegria per a tot el poble.
AMUNT CONDE!!!
BONES FESTES PATRONALS 2022!!!
VISCA SANT PERE I SANT PAU!!!
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CLUB CICLISTA BAUTXOS
Veïnes i veïns del poble de L’Alqueria :
Un any més no pot faltar el nostre escrit, hem estat dos anys parats pel COVID-19.
Enguany ja hem pogut tornar a poder celebrar la XXII marxa popular , que tant ens agrada. Del club volem donar
les gràcies a totes aquelles persones que van acudir el passat dia 29 de Maig al poliesportiu, per a realitzar el
recorregut i també donar les gràcies a tots aquells que fan possible este esdeveniment esportiu.
Durant la pandèmia no ens deixaven eixir, però quan ens van deixar eixir a nivell local tots els ciclistes del nostre
poble vàrem eixir a entrenar fent un circuit per tot el poble i terme.
Entonces em vaig donar compte que hi ha moltíssima gent que ixiaen bici, sobretot uns jovesque els veiajo què
estaven molt bé físicament i que hui en dia estan realitzant carreres, duatlons, triatlons, etc... a un nivell tan alt que
inclús i tot fan algun que altre podium.
Des del C.C.BAUTXOS estem interessats en posar a la seua disposició el nostre club a estos jovents esportistes per
a que formen part de nosaltres i poder ajudar-los cara la federació de ciclisme.
Dins de les activitats del club són: les eixides setmanals; i els dissabtes de rutes de més kilometraje i diumenges
curtetes i esmorzar. Enguany volem destacar “les marxes nocturnes amb bici”, però no per rutes de carretera sinó
per rutes de muntanya, ja quèper si mateix són difícils pel dia per les dificultats muntanyoses, imagineu-vos per la
nit amb una llanternadavant que no il·lumina més de dos metres i un pilot posterior per als que van darrere poderse així guiar, però si el primer s’equivoca o cau tots els altres van darrere.
Per finalitzar aquest escrit, no pot faltar despedir-nos de vosaltres com cal i dir que el club està obert a qualsevol
proposta per a disfrutar d’allò que més ens agrada “LA BICICLETA”

¡ MOLT BONES FESTES !
EL SECRETARI: PASCUAL LOPEZ
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C.C. CAMALLAES
Estimats veïns i veïnes de L’alqueria de la Comtessa.
Aquest any, i de forma especial, ja que ho estàvem desitjant, ha arribat el moment de gaudir de les nostres
festes patronals, de l’amistat, la germanor i l’alegria que ens caracteritza.
Com ja hem dit en tantes altres ocasions, el C.C. CAMALLAES és més que un grup humà. Aquest grup
format per 55 membres és amistat, confiança, esforç, unió, il·lusió, divertiment i molt més. Ens definim
com un club dinàmic amb capacitat d’innovació i obert a noves propostes, on totes aquelles persones que
vulguen practicar esport estan convidades a formar part d’aquesta família, independentment de l’edat o
la condició física.
L’última temporada, 2019-20 al circuit de curses populars de la Safor-Valldigna, la secció femenina va ser
qui va donar més alegries al club, ja que va aconseguir proclamar-se guanyadora per clubs al IV Circuit de
Curses Popular de la Safor-Valldigna. Tot un repte que vam afrontar amb molta il·lusió i que aconseguirem
conjuntament amb l’esforç de cadascú dels membres del club. Tampoc volem oblidar-nos de l’altíssim
nivell dels nostres xics que ho aconseguiren l’edició passada.
Continuem amb nous projectes, noves metes i, per descomptat, preparant-nos per oferir-vos un any més
una nova edició de la Volta a peu al nostre poble, que aquest 2022 arribarà a la seua catorzena edició.
Des de l’organització volem agrair el suport incondicional de tot el veïnat que cada any es troba animant
els corredors al pas pels carrers, a l’ajuntament, a les autoritats i treballadors municipals, així com a
tots els voluntaris, voluntàries i espònsors que fan possible aquesta cursa. I és que la Volta a Peu a
L’Alqueria s’ha convertit en tot
un esdeveniment de referència al
Circuit, que ja compta amb més de
1200 participants.
Des del C.C. CAMALLAES us volem
desitjar unes bones festes i que
gaudiu molt!
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SOCIETAT DE COLOMBAIRES ST. PERE I ST. PAU
I tornem a la normalitat , a viure com abans de la pandemia , quasi 2 anys de restriccions de mobilitat i
contactes socials . Un temps sense poder gaudir de les nostres festes patronals . Sembla que aquest malson
, ha passat , i enguany sí podrem cel.Lebrar-les . Les festes del poble son , a la fí , dies d’esplai i on podem
trencar rutines quotidianes i on podem compartir moments d’alegria amb bona companyia . Esperem que
“ así sea “ i que tots les disfrutem com cal , amb respecte i cordialitat , pau i alegria .
Nosaltres comencem una nova etapa amb nou president i nova junta directiva , i amb noves incorporacions
de nous socis . Pernils
La temporada 2021-22 que ja s’acaba , amb els tradicionals concursos de nadal , reis , pernils , formatges
i altres . Amb la novetat de que els punts obtinguts en cada concurs per cada colom se sumaran per a
obtindre el títol de campió regular o de lliga de la temporada en curs amb el premi d’un trofeu i foto
enmarcada del colom per al record i arxiu historic del club .
Enguany , el concurs de sant pere , tindrá un carácter especial , ja que la inscripció dona dret a un ticket
per al dinar de la final , previst per al dissabte , dia 18 de juny , i la prova final del concurs , per al diumenge
dia 19 , amb el lliurament dels premis de regularitat i del dia . I , com no , amb la tradicional subasta del
concurs de sant pere .
A resaltar , la nombrosa participació de colombaires de la safor i d’altres comarques , que volen gaudir
d’un concurs , que any darrere any , va guanyant prestigi per el “bon fer” dels seus dirigents i socis del club
i , sobretot , per la bona armonia que exiteix en el club .
Aleshores , a seguir llaurant i gaudint de la nostra afició .
Bones festes , salut i sort que no falten .
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CLUB TAEKWONDO LA SAFOR - L’ALQUERIA
Aquest és un any de celebració per al nostre Club, fa 20 anys que el nostre Mestre Gustavo Díaz
Arenas va fundar el Club Taekwondo La Safor, una aventura que es va iniciar ací, en L’Alqueria
de la Comtessa, fruit de la il·lusió i ganes per acostar este art marcial a la gent del nostre poble.
Han sigut molts anys d’esforç i dedicació, per a aconseguir formar aquesta gran família, molts
bautxos han passat pel nostre Club i molts altres formen part activa actualment.
És un orgull per a mi haver sigut format pel Mestre Gustavo, iniciant-me com a alumne i anys més
tard convertint-me en Mestre i entrenador de L´Alqueria i més tenint en compte que enguany
podem enorgullir-nos de compartir que el nostre Mestre Gustavo Díaz s’ha proclamat medalla
de bronce mundial en el campionat del món disputat en Corea el passat mes d’abril. El Mestre
Gustavo és tot un exemple de constància, sacrifici i superació per a tots els alumnes i entrenadors
que formem part del Club Taekwondo la Safor.
Des d’ací m’agradaria agrair a tots alumnes, mares i pares, que continuen confiant en mi per a
formar-se en aquest art marcial que tants valors aporta i dels que tenim grans referents en el
Club, enhorabona a tots els nostres taekwondistas per seguir superant-se dia a dia i per continuar
incansablement lluitant pels seus objectius, sempre a fi d’aconseguir créixer i aconseguir la seua
millor versió disfrutant amb aquest meravellós esport.
¡Continuem sumant! ¡Per 20 anys més!
El Club Taekwondo la Safor vos desitja unes molt esperades i bones festes.
Salva Lorca Pla
Mestre del Club Taekwondo la Safor - l’Alqueria de la Comtessa
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ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS DE L’ALQUERIA
Ens han demanat un escrit per al llibre de festes d´aquest any 2022, i buscant per a poder escriure
alguna cosa apropiada, he trovat l´escrit que vaig preparar per al 2020, escrit que lògicament mai vam
entregar, ja que malauradament ja portem dos anys sense poder fer festes pel motiu que tots sabem.
Repassant aquell escrit m’he adonat de quant han canviat les coses, esta ple de queixes, malestar,
incertidumbre de no saber que seria del nostre futur.
Per sort tot això sembla que va quedant arrere i gràcies a la ciència i al saber estar del poble espanyol
ara quasi ja podem disfrutar de una certa normalitat, prova d´això és que tenim la sort de que ens
tornen a demanar un escrit per al llibre de festes d’enguany.
És una gran alegria que pugam tornar a disfrutar de les benvollgudes festes patronals que tan estimem
i celebrem amb tanta satisfacció i alegria.
Aquesta Asociació de caçazadors potser que imprudentment va celebrar el dia de la caça l’11 de juliol
passat amb la tradicional tirada de colom i el dinar de germanor, això si, complint totes les normes que
en aquells moments estaven en vigor.
La classificació de la tirada va ser la següent :
1r classificat: Paco Aragonés
2n classificat: Estanislao Rocher
3r classificat: Antonio Tormos
Volem donar les gràcies de tot cor a organismes i empreses que ens van ajudar en tan crític moment
colaborant amb trofeus per a la tirada, estes van ser:
Ajuntament de L´Alqueria, Parking de caravanas La Granja, Construcciones Calafat, Panaderia Rafael
Pons, Transports Transvernisa, Caixa Popular, Imprenta Rocher, Noecar, Bar Cuano, Sunclima i Armeria El
Jabali.
Esperem tindre unes festes molt sonades després de tanta restricció i malaltia, i que celebrem les
festes amb tota la força i alegria que pugam, dessitjan que mai més torne una cosa com la que hem passat.
BONES FESTES A TOTES I TOTS
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ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’AGRICULTORS
Cristóbal Aguado Laza
Presidente de AVA-ASAJA
Sumar para lograr precios justos
Una vez superado lo peor de la pandemia, volvemos a afrontar los días grandes de L’Alqueria de la
Comtessa con las fiestas en honor a San Pedro y San Pablo. Días de devoción, de alegría, de cercanía con
vecinos y visitantes. Días para tomar un alto en el camino que, como todos sabéis, no está siendo fácil
para el conjunto de la agricultura y mucho menos para la naranja.
Esta última campaña no ha sido buena, de hecho, ha sido una de las peores que se recuerdan. Los bajos
precios empezaron con la navelina y fueron extendiéndose a otras variedades más tardías. A pesar de
que la última reforma de la ley de la cadena alimentaria haya prohibido la venta a pérdidas, esta no se ha
cumplido porque las cotizaciones a pie de campo muchas veces no han cubierto los costes de producción,
que están disparados, mientras que, por el contrario, los otros eslabones de la cadena sí se han llevado
lo suyo.
Hay mucho trabajo por hacer para garantizar unos precios justos. Consciente de la necesidad de sumar,
el sector unió fuerzas como nunca el 25 de febrero en Valencia y, sobre todo, el 20 de marzo en Madrid,
en la que fue la manifestación agraria más multitudinaria en la historia de España. Entre las principales
reivindicaciones está, como no, el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, pero también la
preferencia comunitaria para que las importaciones, con estricta reciprocidad, solo nos complementen y
no nos sustituyan del mercado europeo; un seguro agrario que verdaderamente cubra todos los riesgos
climáticos, así como de ingresos; medidas contra la superpoblación de fauna salvaje; lucha contra los
robos, etc.
Existen, efectivamente, razones de sobra para sumar. La aprobación del tratamiento en frío a las naranjas
sudafricanas, tras una dura batalla en Bruselas, es el último ejemplo de lo que podemos conseguir si
vamos todos a una. En ese sentido animamos a todas las personas que viven de la agricultura a implicarse
bajo la organización agraria de referencia en la Comunitat Valenciana: AVA-ASAJA, que cuenta con una
delegación en L’Alqueria de la Comtessa encabezada por Vicente García Roig.
Pero ahora, llegadas estas fiestas tan entrañables, es momento de hacer ese paréntesis al que aludía
anteriormente, disfrutar y recargar pilas para sembrar un futuro digno.
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Programa
d‘actes
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SETMANA CULTURAL I ACTES FESTIUS

20

DILLUNS 20 DE JUNY
20:00 hores. Inauguració Exposició “Reines de festes”. Centre Parroquial.

21

DIMARTS 21 DE JUNY
19:30 hores. Casa de la Cultura. Audició de l’Escola de música.

22

DIMECRES 22 DE JUNY
19:00 hores. Casa de la Cultura. Acte de graduació dels alumnes del CEIP
Sant Pere Apòstol. Entrega del 14é Premi literari de Narrativa Curta.

23

DIJOUS 23 DE JUNY.
20:30 hores. Casa de la cultura.
Teatre a càrrec de l’Associació Bautxos Teatre “Débil, és la carn”.

24

DIVENDRES 24 DE JUNY
A partir de les 21:00 hores l’Ajuntament repartirá salmorra, vi i meló per
a tot el veïnat. Al mateix temps, els nostres carrers s’ompliran de música a
càrrec de les Dolçaines i Tabals de la Colla Corda Curta.
24:00 hores. Parc del Camp de futbol. Diversió i festa amb la discomovil
Montecarlo.

25

DISSABTE 25 DE JUNY
A les 21.00 hores. Cercavila i recollida de les Festeres i Festers del 2022 per
la Unió Musical Santa Cecília de l’Alqueria.
A les 22.00 hores. Parc del Camp de Futbol.
Acte de presentació de les Festeres i Festers del 2022.
Tot seguit. Plaça Major. Ball amenitzat per l’Orquestra Bahía.
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26

27

28

DIUMENGE 26 DE JUNY| Festa de les Carmeles
A les 12.00 hores. Solemne Missa.Tot seguit, una gran mascletà esclatarà.
Després la banda de música ens acompanyarà al carrer Sant Antoni per al vi
d’honor.
A les 22.00 hores. Solemne processó. La música és a càrrec de la banda de
l’Alqueria de la Comtessa.
Tot seguit, un extraordinari castell de focs d’artifici s’enlairarà.
A les 23:30 hores Correfocs a càrrec “Amics dels Reis Mags i Dimonis d’Aielo
de Malferit “. Recorregut de festes.

DILLUNS 27 DE JUNY
20.00 hores. Plaça Major.
Concert de la banda juvenil de l’Alqueria de la Comtessa y de la Banda
juvenil de Beniopa.
“XIX Campanya de Concerts d’Intercanvis 2022” FSMCV
A partir de les 24:00 hores. Al parc del Camp de Futbol.
Macro-Discomòbil DJ “Alex Esteban”.

DIMARTS 28 DE JUNY | Festa als nostres majors
13.00 hores. Esglèsia. Missa en sufragi dels difunts del poble.
14.00 hores. Dinar de germanor per a tots/es els/les majors.

*Cal apuntar-se prèviament a l’ajuntament des del dia 17 al dia 21 de juny.

24.00 hores. Plaça Major. Actuació de l’Orquestra Scream.
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Festa en honor
als nostres patrons

Sant Pere
i Sant Pau
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DIMECRES 29 DE JUNY
A les 8.00 hores. Despertà per la banda de l’Alqueria de la Comtessa. Es
convida a totes les associacions i veïns del poble a participar. En acabar hi
haurà esmorzar per a tots els assistents.

A les 11.00 hores. Recollida dels festers i festeres fins a l’ajuntament.
A les 12.00 hores. Solemne Missa als nostres Patrons. Tot seguit, una gran mascletà
esclatarà al camp de futbol. Després la banda de música ens acompanyarà al carrer
Sant Antoni per al vi d’honor, les autoritats, festeres i festers conviden a tots els
veïns i veïnes.
A partir de les 18.00 hores al pati de les escoles parc aquàtic.
En acabar la diversió es repartirà berenar als més menuts.
A les 20.45 hores recollida de les festeres i festers.
A les 21.45 hores. La comtessa de l’Alqueria Beatriu d’Urrea rendirà pleitessa a la
Regina de Festes.
A les 22.00 hores. Solemne processó als nostres patrons Sant Pere i Sant Pau. La
música és a càrrec de la banda de l’Alqueria de la Comtessa.
Tot seguit, un extraordinari castell de focs d’artifici s’enlairarà des del camí del
cementeri, a càrrec de la pirotècnica Borredà.
A les 1.00 hores. Gran revetlla amenitzada per la magnífica orquestra Platino a la
Plaça major.
*Aquest dia tots els tocs i voltejos de les campanes seran efectuats de forma tradicional per
l’Associació Campaners de l’Alqueria de la Comtessa.
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COMISSIÓ DE FESTES L’ALQUERIA DE LA COMTESSA
Veïns i veïnes, per fi ha arribat el moment de celebrar les nostres tan volgudes festes
patronals. Després de 2 anys de pandèmia, i ja sense restriccions, podem tornar a veure
passejar els nostres festers i majorals pels carrers d’Alqueria. Podem tornar a oldre la
pólvora de les mascletades, disfrutar de l’espectacle pirotècnic i ballar sense parar totes
les nits.
Enguany, les comissions de festes, Santíssim Crist de l’Empar, La divina Aurora i Sant
Lluís Gonçaga, ens hem unit en una única, COMISSIÓ DE FESTES. Creiem que junts, podem
fer que les nostres festes siguen moltíssim millor, sempre pensant en el be comú i en el
dels nostres majorals. Al cap i a la fi, gràcies al seu esforç podem seguir avant.
Aprofitem per informar a tots els veïns que, a partir d’enguany, el vi d’Honor serà
únicament i exclusivament per als majorals i l’acompanyant que desitgen portar. Volem
premiar l’esforç econòmic que fan i que millor manera de fer-ho que amb una picaeta per
a tots ells.
Els majorals són l’essència de les comissions
La comissió de festes, espera la comprensió per part de tots els veïns i veïnes.

Visca Sant Pere i Sant Pau
Visca El Santissím Crist de L’Empar
Visca la Divina Aurora
Visca San Lluís Gonçaga
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SANTÍSSIM CRIST DE L’EMPAR
DIJOUS, 30 DE JUNY
A les 8:00 h. La nostra DESPERTÀ! vos esperem a tots a la Plaça Major per a que pegueu
la volta al poble! Tot seguit, i una vegada finalitzat el recorregut, vos espera un gran ESMORZAR a la
mateixa Plaça.
FESTERS i FESTERETS, a les 11:00 h. estigueu preparats, perquè serà la vostra RECOLLIDA. Majoral
del Crist, ix a la porta de casa, i unix-te a l’arreplega. Tots junts anirem a casa de la PRESIDENTA
D’HONOR.
A les 12:00 h. celebrarem la solemne MISSA en honor al SANTÍSSIM CRIST DE L’EMPAR.
Seguidament, a les 13:00 h., es botarà foc a una gran MASCLETÀ, i posteriorment la banda de música
ens acompanyarà fins al Parc de l’Oest per a celebrar el VI D’HONOR PER ALS MAJORALS (únicament i
exclusivament). Atenció majoral, recorda posar-te la polsera, tu i el teu acompanyant.
A les 18:00 h., els aficionats als jocs de cartes no es podeu perdre la FINAL del ja clàssic CAMPIONAT
DE TRUC al Bar Ca Marxena.
Xiquets i xiquetes, agafeu el banyador perquè a les 18:30 h. a la Plaça Tirant Lo Blanc vos espera un
PARC AQUÀTIC.
A les 20:45 h. serà la segona RECOLLIDA de FESTERS i FESTERETS. Una vegada mes, els majorals del
Crist podran adherir-se a la cercavila i tots junts anirem a la casa de la PRESIDENTA D’HONOR.
Tot seguit, a les 22:00 h., donarem començament a la solemne PROCESSÓ en honor al SANTÍSSIM
CRIST DE L’EMPAR. Abans, els CAMPANERS del poble revoltejaran les campanes a mà, per a donar inici
a la processó.
A la finalització d’aquesta, la Pirotècnia BORREDÀ ens obsequiarà amb un GRAN CASTELL DE FOCS
D’ARTIFICI.
Per a arrodonir el nostre dia, a partir de les 00:30 h., vos hem organitzat una
REVETLA a la Plaça Major on podrem gaudir tots de L’ORQUESTA EUFORIA, fins
altes hores de la matinada.
La Comissió i la Presidenta d’Honor vos desitgen unes bones Festes i vos
donen les gràcies per la vostra col·laboració.
FESTERS, FESTERETS, POBLE EN GENERAL,
GAUDIU D’UNES BONES FESTES!
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Amparo Ángel Fuster
Avda Ausiàs March, 17

LA DIVINA AURORA
DIVENDRES, 1 DE JULIOL
A les 7:00 h. Rosari de l’Aurora.
A les 8:00h. Alça’t del llit que ens en anem a la Despertà.
Després ens espera un esmorzar de TORRADA per a xuplar-se els dits!!
A les 11:00 h. Recollida dels Festers i Festeres d’honor.
Atenció majorals, unix-te amb nosaltres a la cercavila i ens anirem tots junts a casa de la nostra
presidenta.
A les 12:00 h. Solemne Missa a la Divina Aurora.
Després de l’acte religiós, hi haurà una gran MASCLETÀ al Parking del Camp de Fútbol a
càrrec de la pirotècnia Hermanos Borredà.
Seguidament, la Banda de l’Alqueria, ens acompanyarà al PARC OEST per al VI D’HONOR.
Atenció majoral, recorda la teva polsera i la del teu acompanyant per a poder gaudir-lo. El vi
d’honor és ÚNIC I EXCLUSIVAMENT per als nostres Auroros i Aurores i festers i festeres d’honor.
A les 18:15 h. CAVALCADA acompanyada per la Banda de Música de L’Alqueria, que ens animaran a
ballar tota la vesprada.
A les 21:30 h. Recollida dels Festers i Festeres.
Vosaltres, els nostres majorals també podreu vindre amb nosaltres a la cercavila i seguidament a casa
la presidenta. Uneix-te amb nosaltres.
A les 22:30 h. Solemne processó a la nostra Verge.
A continuació, hi haurà un gran CASTELL de focs d’artifici a càrrec de Hermanos Borredà.
A les 00:15 h. Gaudirem d’un GRAN SOPAR al poliesportiu el qual estarà amenitzat per una gran
Discomòbil.
La Comissió i la Presidenta desitgem que EIXIU A VIURE LA NOSTRA
FESTA I GAUDIU DE TOTS I CADASCUN DELS DIES!!
SOM AUROROS I AURORES!!
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LORENA VEGA NEGRE
C/ Nou, 34

SANT LLUÍS GONZAGA
DISSABTE 2 DE JULIOL

Vine a la festa dels Lluïsos
LA PANDA T’ESPERA!!!
A les 08:00 tots a la plaça, Comença la despertà dels Lluïsos. Recorrerem els carrers del
poble amb la “XE QUIN!”. Anar amb samarreta blanca per si les mosques! Al finalizar vos espera
l’esmorzar
A les 11:00 Recollida dels festers i festeres. FORMES PART DE LA PANDA? Ix a la porta de casa,
i unix-te a l’arreplega. Tots junts anirem a casa del President d’Honor.
A les 12:00 Misa a Sant Lluís Gonçaga. En acabar, Gran Mascletà al parquing del camp de
futbol a càrrec de la pirotècnia Dragon.
Seguidament, la banda de música de L’Alqueria ens acompanyarà al Parc de l’Oest per a
disfrutar del Vi d’honor per als Majorals (únicament i exclusivament) Atenció majoral, recorda
posar-te la polsera, tu i el teu acompanyant.
De 17:00 a 19:30 els nanos disfrutaran del Parc Aquàtic. Posa’t el traje de bany, agafa el
berenar i vine al pati de les Escoles a pasar-ho xupi piruli!!!!
A les 20:15 Recollida dels festers i festeres. Una vegada mes, els majorals dels Lluïsos podrán
adherir-se a la cercavila. Es molt millor si disfrutem tots de la música, pels carrers del poble! El
President d’Honor ens espera en sa casa.
A les 21:30 Processó en honor a Sant Lluís Gonçaga. A continuació, Castell de Focs d’Artifici a
càrrec de la pirotècnia Dragon.
A les 00:00 acabem la nostra festa amb una Gran Orquesta, la Voltaje i
Remember Sonido Valencia. Tota una nit per pasar-ho be!!

“Lluïsos” festa, color i diversió, t’ho vas a perdre?”
El President d’Honor Emilio Ciges Alvarado, Avda. Ausiàs March 3, i tota
la comissió vos convidem a formar part de la Panda dels Lluïsos i gaudir de
la nostra festa .
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ANYS ENRERE

Consell de
xiquets i
xiquetes

Cursa, juliol.
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Dia mundial del medi ambient.

Dinar dones

Dia mundial del medi ambient.

Dia de la dona carrer pilota
Gimcana dia del llibre

Escola
d’estiu
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Hallowen
2021

Reis d’Orient
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Santa Cecilia banda de música

Setmana Cultural
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Setmana Esportiva
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L’Alqueria de
la Comtessa
EN FESTES

Ajuntament de
l’Alqueria de la Comtessa

