
En aquests dies, mentre busquem la frescoreta de les nits, 
asseguts a les cadires al carrer, buscant eixos bufits d’aire 
fresquet que tant s’agraeixen, és quan –ajudats per la 
tranquil·litat de la nit- venen al cap tantes i tantes coses. 

Penses que ja, sense adonar-nos-en, ha passat vora un any. 
La frescoreta de la qual us parlava abans és la que fa que ens 
tingam que posar una jaqueteta i ens recorda que estem 
ja en setembre. Setembre, el mes de les nostres festes. 
Pensaments i reflexions ens passen per la ment mentre 
gaudim d’aquests últims dies d’estiu: per què fem festes? 
A qui? Farien festes aquells primers pobladors del jaciment 
El Niuet? S’ajuntaven per celebrar el canvi d’estació o una 
bona collita? Com devien fer-ho? Totes les societats tenim 
en algun moment la necessitat d’ajuntar-mos i celebrar 
alguna cosa. 

Ara al setembre, alquerieres i alqueriers dediquem el 
mes a diverses activitats esportives i culturals, que es 
veuen arrodonides l’últim cap de setmana amb les festes 
patronals en honor a Sant Miquel. Enguany, no sé si per 
casualitat, si per una de tantes reflexions d’estiu, o si perquè 
ho mereixen, hi ha dos alqueriers que em venen al cap en 
el moment d’escriure aquest saluda. Podrien ser molts més, 
però en són dos: 

Per un costat, Paco Llopis, eixe fester que no falta a cap 
acte; un exemple que tots hauríem de seguir. 

Per altre costat, Cándido Ferrer, del qui us convide a 
repassar els seus escrits, on trasllada i contagia el seu amor 
pel nostre poble. És ara quan voldria acabar amb una de les 
seues frases: “lloverá o no lloverá, el temps ho dirà.”

Que la música, la llum i la pólvora de la festa ens acompanye. 
Des d’un nou any, un any més que ha passat, desitjar-vos 
salut i bones festes a tots.

El vostre veí i Alcalde

Jaume Pascual Pascual

Ens preparem per a viure les festes 
en honor al nostre patró sant Miquel i 
voldria aprofitar l’oportunitat que em 
dóna l’ajuntament de saludar-vos des 
d’aquestes línies i convidar-vos a gau-
dir d’ aquests dies de festa. 

En el context de l’Any de la Misericòrdia que estem vi-
vint a tota l’Església, el Papa Francesc ens convida a re-
descobrir aquesta paraula que tant ha de significar per a 
tots. El Papa ens parla d’ un Amor “entranyable”, és a dir, un 
amor que ix des del més profund de l ‘esser de l’home, un 
amor que ens porta al perdó sense límit, a la humilitat, a 
reconéixer en l ‘altre a un germà, a saber demanar i accep-
tar el perdó. 

Que aquests dies de festa en honor al nostre patró Sant 
Miquel siguen una oportunitat per a viure aquesta Miseri-
còrdia, aquesta acollida. En un món tan necessitat de per-
dó i humilitat, construïm família, fem poble, fixant la mira-
da en Aquell que ha donat la vida per nosaltres, en Aquell 
que ens estima fins a l’extrem, en Aquell que ens recorda 
sant Miquel que no hi ha ningú més gran: en Jesús, el Fill 
de Déu, l’únic que ens pot ensenyar el que significa esti-
mar de tot cor i sense condicions. 

Bones festes a tots.
Eduardo Rengel Albert
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FESTA DELS FADRINS

DISSABTE 3 DE SETEMBRE

09.00 h. DESPERTADA pels carrers del poble, 
amb la companyia de la banda de música. Es 
recomana dur alguna disfressa per amenitzar 
la cercavila.

10.30 h. ESMORZAR POPULAR al raconet del 
mercat, acompanyats per la banda de música.

12.00 h. CERCAVILA i refrescant remullada al 
llavador. 

14.30 h. DINAR a la plaça del País Valencià.

17.30 h. CAMPIONAT D’ONE WALL a càrrec 
dels Quintos.

21.30 h. SOPAR per a tots els que tinguen 
ganes de fer ambient de poble i festa.

01.00 h. AUTOBÚS a Gaianes.

SETMANA CULTURAL

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE

20.30 h. TEATRE a càrrec de TONI ALBÀ. 
A la plaça Miguel Hernández. Representaran 
l’obra AUDIÈNCIA I-REAL.

DISSABTE 10 DE SETEMBRE

09.00 h. CAMPIONAT DE COTOS. A la plaça 
del País Valencià
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09.00 h. Al llarg de tot el matí, MERCAT DE 
LA TERRA, productes tradicionals i artesanals, 

amb actuacions en directe. A la Plaça del País 

Valencià

11.30 h. TEATRE a càrrec de MARCEL EL 
MARCIÀ.

21.30 h. FESTINIU amb els grups: 

 • STROMBERS
 • JUNTXO SKALARI
 • AUXILI
 • LA FISTULA VALLCÀNIKA

DIVENDRES 16 DE SETEMBRE

23.00 h. JAZZ AMB LA MANCO  a càrrec de 

COSITAS BUENAS. A la plaça Miguel Hernández.

DISSABTE 17 DE SETEMBRE

19.30 h. RUTA DE CONTACONTES a càrrec 

d’Escola Valenciana.

21.00 h. CORREFOCS, a càrrec dels DIMONIS 
RAFOLINS.

00.00 h. CONCERT: 
 • ALL I OLI
 • SVA-TERS
 • EL DE MURO
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DIVENDRES 23 DE SETEMBRE

Al migdia, VOLTEIG DE CAMPANES.

19.00 h. PARTIDA DE PILOTA VALENCIANA DE 
PROFESSIONALS

21.00 h. VOLTEIG DE CAMPANES, encesa

de la traca i a continuació CERCAVILA.

01.00 h. Ball a càrrec de l’Orquestra 
MONTECARLO.

 DISSABTE 24 DE SETEMBRE

10.00 h. VOLTEIG DE CAMPANES i a continua-

ció DIANA.

12.00 h. SOLEMNE MISSA a SANT FRANCESC 

DE PAULA seguida d’una CERCAVILA.

18.30 h. GRAN ENTRADA DE MOROS I CRIS-
TIANS.

00.00 h. Ball a càrrec de SANTI BERTOMEU I 
PLAN B DJ 

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE

10.00 h. VOLTEIG DE CAMPANES i a continua-

ció CERCAVILA.

11.45 h. OFRENA DE FLORS a SANT MIQUEL 
ARCÀNGEL.

12.00 h. SOLEMNE MISSA MAJOR.

13.00 h. PROCESSÓ en honor al patró SANT 
MIQUEL ARCÀNGEL.

14.00 h. CERCAVILA i MASCLETADA.

19.00 h. PASSEIG a càrrec de la Filà VERDU-
GOS. En acabar CASTELL DE FOCS.

22.00 h. BARBACOA POPULAR amenitzat per 
la Xaranga LA KRIPTONITA amb CONCURS DE 
DISFRESSES. 

DILLUNS 26 DE SETEMBRE

10.00 h. VOLTEIG DE CAMPANES

11.00 h. GRAN FIRA per als xiquets a la plaça 
del País Valencià.

12.00 h. SOLEMNE MISSA en honor a SANT 
RAMON NONAT.

15.00 h. PAELLES per a tots a la plaça del País 
Valencià.

18.00 h. XOCOLATADA.
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