
Són diferents els moments en els que, durant els mesos 
d’estiu, pense en la salutació que escriuré per a convidar-
vos a viure plens de felicitat les properes festes del nostre 
poble. Siga de matí, de vesprada o de nit, és en estos dies 
de calor apegalosa quan he d’escriure sobre el paper 
eixa salutació. Amb el cap ja en allò que esdevindrà en 
unes setmanes, es troben a faltar eixos dies de � nals de 
setembre, amb l’oratge amable durant el dia que permet 
llargs passejos pel terme del poble, i la frescor de les nits 
que inclús fan necessària, a voltes, una jaqueta. Són dies 
de canvis, els de � nals de setembre, i no només ens canvia 
el semblant; guardem la roba d’un temps de l’any, hem de 
traure altra i preparar-nos per a l’estació vinent.

Voldria, parlant de canvis, no oblidar-me d’agrair –en 
nom meu i de l’equip que ens presentàrem a les eleccions-, 
la con� ança que depositàreu en nosaltres. Podeu estar 
segurs de que comptant sempre amb les vostres opinions, 
el nostre treball anirà constantment encaminat a fer del 
nostre poble un lloc millor. En estes primeres festes del 
nou equip de govern, hem fet un esforç per a que al llarg 
de tot el mes de setembre els veïns i tots aquells que 
vulguen acostar-se a L’Alqueria, puguen gaudir de diverses 
activitats i esdeveniments adreçats a gent de totes les edats. 
Esperem i desitgem que tots vosaltres també tingueu eixa 
il·lusió que provoca que tot un poble celebre amb alegria, 
germanor i comprensió generosa, els dies més grans que 
marca el calendari a este municipi.

Que des de l’esport, la música, el teatre, el circ, la llum, 
l’aroma i el color de la pólvora, es done pas també a la 
solemnitat de les marxes mores i l’alegria dels pasdobles, 
així com al respecte a les tradicions que marquen la festa al 
patró Sant Miquel.

Que les portes dels nostres cors estiguen sempre obertes 
per a rebre, com sempre s’ha fet a L’Alqueria, a tots aquells 
que vinguen a visitar-nos, i amb els que conjuntament 
gaudirem i participarem d’eixa paraula tan bonica que és 
la festa. 

És el que vull compartir i desitjar-vos, com a veí i alcalde.

Jaume Pascual Pascual

Ens preparem per a viure les festes 
en honor al nostre patró sant Miquel, 
i voldria apro� tar l’oportunitat que 
em dóna l’Ajuntament de saludar-vos 
des d’estes línies, per a convidar-vos a 
gaudir d’estos dies de festa.

Les festes patronals ajuden a fer memòria de qui som i 
d’on venim, a retrobar-nos amb els éssers volguts, omplir 
de goig i de festa els nostres carrers...  però voldria que 
no perdérem el sentit mes autèntic de la nostra festa 
patronal, que fem en honor del nostre patró i titular de la 
nostra parròquia, el arcàngel sant Miquel. 

Els nostres avantpassats ens han transmès esta devoció 
i han volgut que el nostre poble estiguera baix la seua 
protecció, i això te alguna cosa que dir-nos als cristians 
del segle XXI. 

Com sabeu, sant Miquel ens recorda la grandesa de 
Déu, que ha volgut a l’home � ns a entregar al seu � ll 
Jesucrist; ens recorda que no hi ha res més gran que Déu, 
que ha fet totes les coses i ens les ha entregat als homes 
per a que poguérem trobar-se en Ell i en els germans. 
Des d’aquest sentit profund de la vida i de les relacions 
amb els germans i amb el que ens envolta, vivim la nostra 
vida des d’una profunditat molt més gran: descobrim la 
grandesa del nostre ser home.

Apro� tem estos dies per a gaudir de tota la festa, però 
guardem un moment per al silenci i per a mirar a sant 
Miquel i demanar-li que ens ajude a descobrir que no hi 
ha res més gran que el nostre Déu.

Bones festes a tots.
Eduardo Rengel Albert
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FESTA DELS FADRINS
DISSABTE 5 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 11 DE SETEMBRE

23.00 h. JAZZ AMB LA MANCO a càrrec de 
INTOKABLES BIG BAND. A la plaça Miguel 
Hernández.

DISSABTE 12 DE SETEMBRE

10.00 h. TALLER DE PERCUSSIÓ, per als 
xiquets i xiquetes del poble.
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18.00 h. PASSACARRER amb els xiquets del 
taller i el grup de dolçainers i tabaleters El 
Marell.

19.00 h. Circ a càrrec de ARRITMADOS.

21.00 h. CORREFOCS a càrrec dels DIMONIS 
RAFOLINS.

01.30 h. ALBAES pels carrers del poble.

DIVENDRES 18 DE SETEMBRE

20.30 h. TEATRE a càrrec de LA DEPENDENT. 
A la plaça Miguel Hernández.

DISSABTE 19 DE SETEMBRE

09.00 h. CAMPIONAT DE COTOS.
A la plaça del País Valencià.

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 d’ EL BALL DE SANT 
VITO, amb l’espectacle LA SOPA DE PEDRES. 
A la plaça del País Valencià.

21.30 h. FESTINIU 2015 amb els grups:

 • LA PEGATINA
 • LOS CHIKOS DEL MAIZ
 • LA SEÑORA TOMASA
 • SVA-TERS
 • KING KONG BOY

FESTES PATRONALS
DIVENDRES 25 DE SETEMBRE

Al migdia VOLTEIG DE CAMPANES.

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 26 DE SETEMBRE

10.00 h. VOLTEIG DE CAMPANES
i a continuació DIANA.

12.00 h. SOLEMNE MISSA a SANT FRANCESC 
DE PAULA seguida d’una CERCAVILA.

18.30 h. ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS.

00.30 h. Ball a càrrec de l’Orquestra EUFÓRIA.

 
DIUMENGE 27 DE SETEMBRE

10.00 h. VOLTEIG DE CAMPANES i a continuació 
CERCAVILA.

12.45 h. OFRENA DE FLORS a SANT MIQUEL 
ARCÀNGEL.

13.00 h. SOLEMNE MISSA MAJOR.

14.00 h. CERCAVILA i MASCLETADA.

18.30 h. PROCESSÓ en honor al nostre patró 
SANT MIQUEL ARCÀNGEL.

20.30 h. PASSEIG a càrrec de la Filà VERDUGOS. 
En acabar CASTELL DE FOCS.

22.00 h. SOPAR DE BAIX BRAÇ amenitzat per 
la Xaranga LA KRIPTONITA amb CONCURS DE 
DISFRESSES. 

DILLUNS 28 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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