Monòver
en Festes

En Honor a la seua Patrona

la Mare de Déu del Remei

Programa d’Actes

Monòver

Festes Majors
2016

Diumenge, 24 de juliol
A la 1 del migdia

Presentació a l’auditori Antonio José Ballester de la Casa
de Cultura de la REVISTA DE FESTES DE SETEMBRE 2016,
per Jonatan Poveda Jover. Llicenciat en Història per la Universitat d’Alacant, actualment segueix els estudis de Doctorat
en Filosofia i Lletres i ha participat com a ponent a diferents
congressos, seminaris i cursos.

Divendres, 26 d’agost
A la 1 del matí

Barraques Populars, fins a les 7 del matí.

Dissabte, 27 d’agost
A la 1 del matí

Barraques Populars, fins a les 7 del matí.

Dilluns, 29 d’agost

Inici dels campionats de Billar i Parxís a la Llar del
Pensionista.

Divendres, 2 de setembre
A la 1 del matí

Barraques Populars, fins a les 7 del matí.
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Dissabte, 3 de setembre
A les 11 del matí

Gran Banyà. Tobogan aquàtic gegant al Barri de Borrasca. Els que vulguen participar hauran d’emportar-se els seus
flotadors o tables per deixar-se caure pel tobogan. Una experiència d’allò més divertida. Amb la col·laboració dels veïns
del Barri Borrasca.

A les 8 de la vesprada
Cercavila de les Corts d’Honor 2015 i 2016 acompanyades
per les autoritats, la Colla d’El Xirivell i l’agrupació musical La
Artística, des de l’Ajuntament fins al parc de l’Albereda.

A les 9 de la nit
Exaltació de les Reines i Dames d’Honor 2016, al parc de
l’Albereda. Participaran l’Agrupació Musical La Artística i la
Coral Monovera Virgen del Remedio.

A continuació
Sopar Homenatge a les Reines i Corts d’Honor 2016.

A la 1 del matí
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.

Diumenge, 4 de setembre
A la 1 del migdia

Inauguració de l’Exposició del XLVIII Concurs Nacional de
Fotografia “Festes de Setembre” i lliurament de premis al
Kursaal Fleta. L’exposició romandrà oberta fins a la clausura
el dia 25 de setembre.
03

mo
no
ver

Dimarts, 6 de setembre
“L’Alborà”
A les 5 de la vesprada
Activitats per als més menuts a la terrassa de Punt Jove.

A les 8 de la vesprada
Inauguració de la il·luminació extraordinària “Festes de
Setembre 2016”.

A les 10:30 de la nit
Entrada de bandes de Música pels tres costats de la ciutat: la
Banda de Música La Artística de Monòver, la Unión Lírica Pinosense d’El Pinós i la Sociedad Unión Musical de Crevillent,
que confluiran a la plaça de la Sala per a interpretar, totes
juntes, el pasdoble Monòver.

A les 11:45 de la nit
Pregó de les Festes de Setembre 2016, a càrrec de Maruja
Sotorres, qui va exercir com a mestra a Monòver durant molts
anys, i Pregó Infantil a càrrec del xiquet/a guanyador/a del I
concurs organitzat des de la Regidoria de Festes per a elegir
al pregoner o pregonera infantil.

A les 12 de la nit
Inici oficial de les Festes de Setembre 2016, amb volteig
general de campanes. Les banderes s’hissaran als acords dels
himnes interpretats per l’Agrupació Musical La Artística. Les
Reines de les Festes i l’Alcalde es dirigiran als assistents.
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Foto: Juan Gabriel Díez.

A continuació
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, iniciaran el seu recorregut festiu des de la plaça de la Sala pels
carrers Major, plaça de l’Exconvent i Sant Joan, per a tornar a
la plaça la Sala.

Seguidament
Visita a la nostra Patrona: Autoritats, Reines, Corts d’Honor
i públic en general, acompanyats per l’Agrupació Musical La
Artística.

A les 12:30 de la nit
Gran Alborà, festa pirotècnica, a càrrec de Pirotècnia Alacantina, des de l’ermita de Santa Bàrbera, que dóna inici a les festes.

A la 1 del matí
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.
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Dimecres, 7 de setembre
“La Vespra”
A les 9 del matí
Festa de la Gatxamiga. Passeig pel poble, acompanyats per
la xaranga, per a acudir al Concurs de Gatxamiga, a la zona
del col·legi Ricardo Leal.

A les 10 del matí
Gran Concurs de Gatxamiga amb lliurament de premis. Inscripcions fins a mitja hora abans.

A les 12 del migdia
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el seu recorregut festiu a la plaça la Sala, per a continuar
pels carrers Major, Salvador Crespo, plaça Mancebo, Cenia,
Joaquín Llorente, Cenia, plaça Mancebo, Cenia, Segura, Major
i Sant Joan, per a finalitzar a la plaça la Sala.

A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca als terrenys de la Rambla.

A les 7:00 de la vesprada
Concentració de Reines i Dames d’Honor, a la plaça del Cristo, vestides amb el típic vestit monover i acompanyades per
l’Agrupació Musical La Artística, la Colla El Xirivell, autoritats,
Junta Festera, convidats i públic en general, per a dirigir-se a
l’església parroquial de Sant Joan Baptista, en la qual se celebrarà la tradicional Ofrena de Flors i Fruits a la Mare de Déu
del Remei. L’itinerari a recórrer: Exconvent, Ronda de la Constitució, avinguda Comunitat Valenciana, carrer Sant Joan, carrer
Teatre i Major fins a l’església i parròquia de Sant Joan Baptista.
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Foto: Juan Gabriel Díez.

A continuació
Solemne Salve a la Mare de Déu del Remei, a l’església parroquial de Sant Joan Baptista.

En acabar la Salve
Mascletà des del parc municipal El Salitre a càrrec de Pirotècnia Alacantina.

De 10 a 2 de la nit.
Barraca light per als menors de 16 anys. Sense begudes alcohòliques. A les Moreres.

A les 12 de la nit
Primera revetlla de festes a la plaça de la Sala amb l’actuació de l’orquestra Vendetta.

A la 1 del matí
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.
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Dijous, 8 de setembre
“Dia de la Mare de Déu del Remei”
A les 8 del matí
Volteig general de campanes.

A les 8:30 del matí
Bou en corda al barri Borrasca, amenitzat amb xaranga.

A les 11:30 del migdia
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el seu recorregut festiu a la plaça la Sala, per a seguir pels
carrers Luis Martí, Ricardo Leal, Saturnino Cerdá, Paulino Verdú,
Lope de Vega, Major, Doctor Más, Vázquez Díaz, Pancho Cossio,
Trinitat, Església i Major, per a finalitzar a la plaça la Sala.

A les 12 del migdia
Solemne missa cantada, a l’església parroquial de Sant Joan
Baptista.

De 12 a 3 de la vesprada
Vermut popular al parc de l’Albereda amb l’actuació dels
Movers.
Jocs Infantils a l’Albereda.

A les 2:30 de la vesprada
Mascletà diürna als voltants del parc de l’Albereda.

A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca als terrenys de la Rambla.
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Foto: Arxiu El Veïnat.

A les 8 de la vesprada
Solemne processó de la nostra Patrona, la Mare de Déu del
Remei, que recorrerà l’itinerari tradicional, amb la participació de l’Agrupació Musical La Artística i els Nanos i Gegants,
acompanyats per la Colla El Xirivell.

De 10 a 2 de la nit.
Barraca Light per als menors de 16 anys. Sense begudes
alcohòliques. A les Moreres.

A les 12 de la nit
Segona revetlla de festes a la plaça de la Sala amb l’actuació d’Enemigos íntimos “Tributo a Sabina”.

A la 1 del matí
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.
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Divendres, 9 de setembre
A les 8:30 del matí

Bou en corda al Barri Borrasca, amenitzat amb xaranga.

A les 10:30 del matí
Cercavila per tots els quartelillos del poble acompanyats
per la xaranga, per finalitzar al parc de l’albereda on s’entregaran els premis als millors quartelillos.

A les 11:30 del matí
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell,
inicien el seu recorregut festiu a la plaça la Sala, per a seguir
pels carrers Luis Martí, Maestro D. Joaquín, Lope de Vega,
Cuartel, Virgen del Carmen, Óscar Esplá, Gabriel Miró, Juan
Ramón Jiménez, Maestro Chapí, Borrasca, Virgen del Carmen
i Major, per a finalitzar a la plaça de la Sala.

A partir de les 12 del migdia
Vermut popular al parc de l’Albereda, amb l’actuació
d’Aqustic Band i Tony & the Rockheavyllies.
Jocs Infantils a l’Albereda.

A les 2:30 de la vesprada
Mascletà diürna als voltants del parc de l’Albereda.

A les 2:45 de la vesprada
Paella gegant al parc de l’albereda, organitzada per la Junta
Festera.
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Foto: El Jardinet.

Tradicionals carreres amb vaca als terrenys de la Rambla.

A les 6 de la vesprada
Musical de la “Patrulla canina”. Al Teatre Principal.

De 10 a 2 del matí
Barraca Light per a menors de 16 anys. Sense begudes alcohòliques. A les Moreres.

A les 12 de la nit
Tercera i última revetlla de festes amb The Gafapasta, la
festa dels 80, a la plaça de la Sala.

A la 1 del matí
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.
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Dissabte, 10 de setembre
A les 11:30 del migdia

Visita a l’Asil d’Ancians d’autoritats, Corts d’Honor, Comissió de Festes, convidats i públic en general, acompanyats per
una xaranga per a animar el recorregut.

A les 11:30 del matí
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell,
inicien el seu recorregut festiu a la plaça de la Sala, per a
continuar pels carrers Luis Martí, Maestro D. Joaquín, Demetrio Poveda, Moncada, Luis Cernuda, Goya, Demetrio Poveda, Ricardo Leal, Divina Pastora, Avinguda de la Comunitat
Valenciana, Ponteareas, Julio Romero de Torres, Zurbarán,
Pablo VI, Daniel de Nueda, i Sant Joan, per a finalitzar a la
plaça la Sala.

De 12 a 3 de la vesprada
Vermut popular al parc de l’Albereda, amb l’actuació dels
Kermans.
Jocs infantils al parc de l’Albereda.

A la 1 de la vesprada
Mascletà infantil i Baby al parc de l’Albereda.

A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca als terrenys de la Rambla.

A les 7:30 de la vesprada
Concentració de xarangues a la plaça de la Sala.
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A les 8 de la vesprada
Desfilada Multicolor, pel següent itinerari: Major, Exconvent,
Ronda Constitució, Comunitat Valenciana, Mestre D. Joaquín
i Pare Juan Rico. Amb la participació de les Reines i les seues
respectives Dames d’Honor, comparses, penyes...

A les 12 de la nit
Tradicional Traca, que posarà fi a les Festes de Setembre
2016 i Traca infantil de caramels. A la plaça de la Sala.

A la 1 del matí
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.

Dissabte, 17 de setembre
A les 6 de la vesprada

Gran Prix. A la Plaça de Bous, organitzat per la Junta Major
de Confraries.

A les 9 de la nit
Sopar-ball de l’Associació Espanyola Contra el Càncer,
amenitzada amb música de discomòbil i ball. Al Casino de
Monòver.

Diumenge, 18 de setembre
A les 7 de la vesprada

Missa homenatge a la nostra patrona la Mare de Déu del
Remei, seguida del tradicional Besamans. A l’església parroquial de Sant Joan Baptista.
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Dissabte, 24 de setembre
A les 8:30 de la vesprada

Festival de corals amb la Societat Coral Beneixama i la Coral
Monovera Virgen del Remedio. Al Teatre Principal.

Divendres, 30 de setembre
A les 5 de la vesprada

XXVII Campionat “24 Hores de Galotxes per parelles”, a
les pistes del Centre Esportiu Monòver, durant la vesprada i nit.

A les 9:30 de la nit
Concurs de Gatxamiga, als jardins del Centre Esportiu Monòver, amb premis en metàl·lic. Patrocinat per Primitivo Quiles.

A les 11 de la nit
Lliurament de premis del Concurs de Gatxamiga, al Centre
Esportiu.

A continuació
Castell de focs, als jardins del Centre Esportiu.

Dissabte, 1 d’octubre
A les 6 de la vesprada

Finals del XXVII Campionat 24 hores de Galotxes per
parelles, al Centre Esportiu Monòver.

A les 8 de la vesprada
Lliurament de trofeus del XXVII Campionat 24 hores de
Galotxes per parelles, al Centre Esportiu Monòver. S’oferirà
un vi d’honor per gentilesa de Bodegas Primitivo Quiles.
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Foto: Juan Gabriel Díez.

* La programació d’actes de les Festes de Setembre està,
no obstant això, subjecta a possibles modificacions d’última hora.

La Junta Festera de Monòver els desitja
unes Bones Festes de Setembre 2016.
- Mª Amparo Maestre Díaz. Regidora de Festes
- Carles Maestre Galiano
- Reme Maqueda Bernabé
- Serafín Sánchez Riquelme
- Pilar Guarinos Albert
- Mª Dolores Díez Pina
- Cecilia Albert Maestre
- Nicolás Vidal Poveda
- José Emilio Carbonell Prats
- Estela Sánchez Riquelme
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