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Estimats veïns i veïnes,

les Festes Majors se’ns presenten, any rere any, 

com una magnífica oportunitat perquè els al-

balatans i les albalatanes gaudim junts: totes 

i tots units en els preparatius i, sobretot, en la 

celebració.

Tenim al davant uns dies de tradició, festa i 

devoció. Hi ha altres esdeveniments culturals 

al nostre calendari, però les Festes Majors són 

les de totes les persones, les que ens defineixen com a poble. Com sempre, darrere 

d’aquesta programació està la feina de moltes persones implicades, festers i festeres, 

clavaries, associacions, penyes i altres entitats que col·laboren, a tots i totes vos vull 

agrair el vostre treball i implicació per organitzar tots i cadascun dels actes que hi ha 

programats. Gràcies per fer de les d’Albalat dels Sorells unes grans festes.
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Nicolau Josep ClaramuntSaluda de l’Alcalde
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També cal recordar i agrair a tots el veïnat que ha contribuït econòmicament a 

finançar les festes amb la compra de loteries, cartons, rifes i la voluntat. Moltes 

gràcies a tots i totes.

De la mateixa manera vull expressar la meua gratitud a aquelles persones que no 

veieu ací, que no apareixen en les fotos, però que sense ells les festes no podrien 

portar-se a terme. Em referisc a totes i cadascuna de les persones que treballen a 

l’Ajuntament. Gràcies a la seua feina, dedicació diària, proximitat, i a la seua gestió 

discreta i eficaç, els veïns i veïnes podem gaudir a Albalat d’uns serveis municipals 

de qualitat.

Res més, en nom de tota la corporació i en el meu propi, vos anime que aquests 

dies deixeu de banda els maldecaps i aparqueu les preocupacions. 

És hora d’eixir al carrer, de gaudir al costat de familiars, amistats, veïns, veïnes i  

persones conegudes, de rebre la gent d’Albalat que està fora i torna per festes, 

d’acollir els visitants i forasteres. Participeu de tots els actes que s’han programat i 

fem com diu el poeta Vicent Andrés Estellés “No et limites a contemplar aquestes 

hores que ara venen, baixa al carrer i participa...”

Veïnat d’Albalat dels Sorells, molt bones festes!!!

Nicolau  Claramunt Ruiz

Alcalde d’Albalat dels Sorrells



Benvingudes les Festes Parroquials d´enguany!

Als dies 27-28 de juliol, en que un grup ha portat endavant la festa 
als Sants de la Pedra (Sants Abdó i San Senent), s´ajunten en-
guany cinc grups per a “festejar” els dies que cada any dedica a la 
nostra Parròquia a les Festes Patronals:

- Són les xiques “Filles de Maria” que ens recorden els dos 
diumenges seguits (25 d´agost, dia dels Bollets; i 1 de se-
tembre, dia dedicat a la Puríssima).

- Són, a continuació, un grup que fa la festa a la Mare de Déu 
del Roser (el dilluns 2 de setembre).

- El grup que farà la festa a Sant Gil, Abat, pendrà el relleu pel 
dimarts 3 de setembre.

- La Mare de Déu dels Desemparats ocuparà la nostra atenció i devoció el dimecres 4 de setem-
bre. El grup de la festa a la Mare de Déu també ha estat preparant-se, com els altres grups.

- Després del parèntesi del dijous 5, el divendres i el dissabte els dedicarem al Santíssim Crist 
de les Ànimes. El grup d´enguany per a la festa del Crist prepararà el divendres la “Baixà” i el 
dissabte la Misa i la processó.

Benvinguts tots i totes a posar al nostre Senyor, a la Mare de Déu i als sants en el centre de les nos-
tres vides. És senzillament i planament el sentit de fer festes religioses d´una forma gran i solemne 
una volta a l´any.Bones Festes!
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Joan Ruix Contelles
“Salva” del Senyor Rector
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ACTES RELIGIOSOS- FESTES MAJORS (2019)
• FESTA DELS SANTS DE LA PEDRA: 
Dissabte 27 de juliol.- Després de la Missa, que serà a les 19.30 hores, anirem a per els Sants a la casa del 
clavari major.
Diumenge 28 de juliol.-Missa de diumenge, a les 9.00 hores.  A les 20 hores, Missa Solemne del Sants Abdó 
i Senent i, a continuació, la processó.

• FESTA DE LES FILLES DE MARIA:
Diumenge 25 d´agost será la “Missa dels Bollets” a les 12.00 hores.
Diumenge 1 de setembre: A les 9.00 hores: Missa de diumenge. A les 12.00 hores: Missa Solemne a la Purís-
sima. A les 20.30 hores: Processó de la Mare de Déu.

• FESTA A LA MARE DE DÉU DEL ROSER
Dilluns 2 de setembre: A las 19.30 hores: Missa a la Mare de Déu del Roser.A continuació processó.

• FESTA DE SANT GIL ABAT:
Dimarts 3 de setembre: A les 19.30 hores: Missa al sant abat. A continuació processó.

• FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL DESAMPARTS:
Dimecres 4 de setembre: A les 7.00 hores, rosari cantat. A les   8.00 hores: Missa Solemne, a la plaça del 
Castell. A les 20.30 hores: Processó de la Mare de Déu.
Dijous 5 de setembre. A les 9.00 hores: Missa del dia.
Divendres 6 de setembre: A les 19.30 hores, Missa del dia i, a continuació, trasllat del Santísim Crist de les 
Ánimes des del cementeri al temple parroquial.

• FESTA AL SANTÍSSIM CRIST DE LES ÀNIMES:
Dissabte 7 de setembre: A les 12.00 hores: Missa Solemne al Santíssim Crist. A les 20.00 hores: Missa de la 
vesprada de diumenge.  A les 20.45 hores: Processó solemne del Santíssim, Crist.
Diumenge 8 de setembre: A les 9.00 hores: Missa de diumenge  A les 12.00 hores: Missa votiva de Sant 
Jaume, Apòstol. (copatró d´Albalat)

Joan Ruix Contelles
Rector de l’església dels Sants Reis d’Albalat dels Sorells
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Saluda de l’Associació 
Cultural El Portalet 

 Com tots els anys, l’Associació Cultural El Portalet, vol sumar-se als actes amb els quals el poble d’Albalat 
celebra les seues festes patronals. Enguany, a més, ho fem d’una manera molt especial i sentida, atés que també 
commemorem els 20 anys de l’associació cultural el Portalet. Dos dècades dedicades a la defensa i la difusió del 
patrimoni i les tradicions del nostre poble. Dos dècades difonent i defensant la cultura del poble valencià.

 El camí recorregut ha estat llarg i ple de moments emocionants. Hem publicat una compilació del cant 
de l’Aurora, amb les veus dels “Auroros” que al llarg de cent anys, i per tradició oral, han conservat aquesta joia 
del cant polifònic religiós del nostre poble. També, en uns principis, potenciàrem la festa de Sant Antoni, repre-
sentant les temptacions de l’Abat, amb la col·laboració dels dimonis de Massalfassar i el grup de teatre “A Espen-
tes i Redolons”, i després al voltant de la foguera torràvem el sopar, completant amb una nit de conta-contes per 
adults. Hem fet recitals de poesia valenciana i presentacions de llibres d’escriptors en llengua valenciana. Però el 
fet més extraordinari i del que ens sentim completament satisfets, va estar el concert de Pep Gimeno “Botifarra” 
amb el Cor de l’escola del Castell, un concert anomenat “Botifarra al Cor” que, amb l’assessorament i promoció 
del mecenes de l’horta Lluís Planes, poguérem portar endavant amb gran èxit de públic. En fi, han estat vint anys 
de treball per la cultura i les tradicions del nostre poble, i com no, donant a conéixer el nostre patrimoni, amb 
visites guiades al Palau dels Comtes, visites per l’horta i el seu sistema de reg tradicional, visites al molí de fari-
na amb la col·laboració de Vicent Marco, visita a les diferents alqueries de l’horta, especialment a la de Burgos. 
També s’han organitzat múltiples conferències: al voltant del cavall i la seua influència en l’agricultura tradicional, 
al voltant de Jaume I en l’any del seu aniversari a càrrec de Manel Alonso, del significat històric del 9 d’Octubre 
amb Mateu Rodrigo, al voltant de la festa de Sant Antoni a càrrec d’Àlvar Montferrer, i tantes altres.

I tants i tants moments que hem viscut al vostre costat, acaronant-nos amb la vostra assistència, i fent-nos gau-
dir del plaer, per fer quelcom de profit pel nostre poble.  
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 Moments que culminen amb l’alegria de veure al nostre president Josep Antoni Ros com a pregoner de 
les festes d’Albalat. Un reconeixement a una llarga carrera a la persona que més ha treballat i espentat per donar 
vida a aquesta associació i a tot el que representa.

 El darrer any ha estat un any de treball intens. Així, després d’haver fet una segona campanya de recolli-
da d’imatges per a la constitució de l’Arxiu de Memòria Gràfica d’Albalat, ja ho tenim tot enllestit per poder oferir 
a la població la segona exposició d’imatges històriques del poble, que s’inaugurarà just després d’acabades les 
festes d’enguany, l’11 de setembre.

 En paral·lel, hem encetat un programa d’eixides mensuals, “Excursions en Família”, que ha tingut una 
molt bona acollida entre la població. Eixides variades, sempre amb un marcat caràcter cultural, però amb pers-
pectives molt diverses, per tal que puguen arribar a un espectre ample de la població: passejades històric-cul-
turals com la visita al castell i barri jueu de Sagunt, excursions de muntanya a entorns naturals com ara al castell 
de Castro, a la serra d’Espadà o rutes arqueològiques com les dedicades a visitar la cova del Bolomor a Tavernes 
de la Valldigna o la visita als abrics d’art rupestre del barranc Moreno de Bicorp, entre d’altres. Programa que, 
després de la parada estiuenca, es reprendrà a partir del mes de setembre, mantenint el seu caràcter mensual.

 Una altra activitat que cal destacar és el taller de redacció de dècimes que tingué lloc a finals del mes de 
març. Dirigit per Josemi Sánchez, notable versador i especialista en el cant d’estil, els i les assistents pogueren ini-
ciar-se en la construcció d’aquestes estructures poètiques tan tradicionals i que es mantenen vives al nostre poble 
dins dels actes que acompanyen la representació sacramental de l’ENCONTRE, el diumenge de Resurrecció.

 I com no, com tots els anys, el diumenge anterior a l’inici de les festes, tindrem el nostre tradicional TA-
LLER DE FANALETS. El diumenge 25 d’Agost, a les 19.00 hores, al parc de l’Hort del Comte d’Albalat organitza-
rem, com ja hem fet un grapat d’anys, el taller on xiquets i xiquetes (i també majors) poden fer el seu fanal amb 
un meló d’Alger. Esperem RETROBAR-VOS allí, com sempre, en mig d’un ambient lúdic i festiu, acompanyats per 
les cercaviles de tabals i dolçaines.

 El PORTALET fa 20 anys, tan viu i actiu com el primer dia. I en un any tan especial per a nosaltres volem 
desitjar a tota la població BONES FESTES, plenes d’harmonia i germanor.
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FESTES DE LES 
CONFRARIES

SANT ANTONI ABAT

SANTS DE LA PEDRA
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Sants de la Pedra
FESTA DELS SANTS 
DE LA PEDRA

CLAVARI 
MAJOR
Juan Soler Balaguer

CLAVARIS
José Tormos Ubeda

Antonio Mollá Tamarit

Domingo Montalt Badía

Vicente Badía Ruix

Carlos Garcés Vázquez

Manuel Royo Alonso

Inmaculada Carbonell Navarro 

Gregorio Gil García de León

 José A. Martí García

27 I 28 DE JULIOL DEL 2019
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PROGRAMA D´ACTES
DISSABTE 27 DE JULIOL

19.30 hores – Missa en sufragi dels confrares difunts.

20.30 hores - Trasllat dels Sants de la Pedra des del domicili del Clavari Major fins a l’es-
glésia acompanyats de tabal i dolçaina.

22.00 hores – Sopar de germanor per als confrares a la plaça del Castell. Després hi haurà 
una vetlada amenitzada amb música.

DIUMENGE 28 DE JULIOL 

8.00 hores - Volteig de campanes.

20.00 hores – Missa solemne i sermó en honor als Sants de la Pedra cantada per la Coral 
Sinfónica Parroquial Santos Reyes d’Albalat dels Sorells.

21.00 hores – Solemne processó per l’itinerari de costum acompanyada per la Unió Mu-
sical d’Albalat dels Sorells. En acabar, es realitzarà el sorteig dels clavaris de l’any 2020. A 
continuació es traslladaran els Sants de la Pedra fins al domicili del Clavari Major de l’any 
2020.
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Sant Antoni Abat
FESTA EN HONOR A SANT 
ANTONI ABAT

Esta festa va ser fundada l´any 1971 a Albalat del Sorells. Des del 2015, funciona  
com a associació presidida per Jose M.ª Orón Pichastor i la seua junta directiva.

El 2019 és el Clavari Major Fructuoso García Robles. 

FESTERS
José Mª Orón Pichastor

Daniel Ruix Garcés

Bernardo Gallent Orts

Faustino López Ramírez

Arcadio Mahedero García

David Tamarit Barba 

Joaquín  López González

Isaac Barba Cabello

Fructuoso García Robles

Jorge Alfaro Ruix

Javier Alfaro Ruix 

25 I 26 DE GENER DEL 2019
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DISSABTE 25 DE GENER DEL 2020
20.00 hores - Trasllat de Sant Antoni Abat, des del domicili 
del carrer Jaume 1, núm. 22 a l´església, acompanyat per la 
comissió de Sant Antoni Abat, tabal i dolçaina.

DIUMENGE 26 DE GENER DEL 2020
20.30 hores - Volteig de campanes.

11.15 hores - Arreplegada dels membres de la comissió de 
Sant Antoni Abat, acompanyats per la Unió Musical d´Albalat 
dels Sorells.

12.00 hores - Missa solemne i homilia, cantada per la Coral 
Sinfónica Parroquial Santos Reyes d´Albalat dels Sorells.

13.00 hores - Benedicció d´animals.

14.00 hores – Repartiment de calderes.

PROGRAMA D´ACTES
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FESTEJOS
TAURINS

PENYA TAURINA “EL POAL”

PENYA TAURINA “ALBALAT DELS SORELLS”

PENYA TAURINA “CENTRE 98”
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COMISSIÓ DE FESTEJOS 
TAURINS “EL  POAL“
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DIVENDRES 23  D’AGOST
18.00 hores -  Desencaixonada del bou núm. 24  i guaris-

me 5, de la prestigiosa ramaderia de Hrs.de Don Jacinto 

Ortega  i un bou de la ramaderia de D.Pedro Peris del Puig. 

Per a continuar, vesprada de vaques a càrrec del ramader 

D. Pedro Peris del Puig.

24.00 hores -  Embolada del bou de la vesprada i per a 

continuar embolada d´un bou de la ramaderia de D. Pedro 

Peris.

DISSABTE 24  D’AGOST
18.00 hores - Desencaixonada del bou núm. 33 i Guarisme 5,de 

la prestigiosa ramaderia de Hrs.de Don Jacinto Ortega. A con-

tinuació, un bou de la ramaderia de D.Pedro Peris del Puig. Per 

a continuar, vesprada de vaques a càrrec del ramader D. Pedro 

Peris del Puig.          

20.30 hores -  Embolada d’una vaca de la ramaderia de D. Pedro 

Peris del Puig.

24.00 hores -  Embolada del bou de la vesprada. Per a continuar 

embolada d’un bou de la ramaderia de D.Pedro Peris. 

La Comissió Taurina “ El Poal “ aprofita per agrair totes les entitats col·laboradores, empreses, 
veïns i veïnes que amb la seua inestimable ajuda, any darrere d´any junt amb nosaltres, fan que 
la nostra tradició perdure i així com també al nostre Ajuntament que, amb el seu suport i la seua 
ajuda incondicional, fan possible que tots junts puguem disfrutar un any més dels nostres bous 
al carrer.                                                              Gràcies i molt bones festes
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PENYA TAURINA 
ALBALAT DELS SORELLS 
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DISSABTE 31 D´AGOST
12.00 hores - Entrada de carretons per als més menuts.
18.30 hores - Gran desencaixonada dels bous “Pesador” 
número 50 guarisme 4 i “Puntera” número 28 guarisme 
5 de l’afamada ramaderia de D.Celestino Cuadri de Tri-
gueros (Huelva). A continuació exhibició d´un corral de 
vaques a càrrec de la ramaderia Dani Machancoses de 
Picassent (València). 
21.00 hores - Carretó embolat.
24.00 hores - Embolada dels bous de la vesprada.

DIVENDRES 30 D´AGOST
18.30 hores  - Vesprada de vaques a càrrec de la 
prestigiosa ramaderia d’Alberto Granchel de Quatre-
tonda (València).
21.00 hores - Carretó embolat.
24.00 hores  - Dos bous embolats d’Alberto 
Granchel. 

  La Penya Taurina Albalat dels Sorells agraïx a totes les entitats col·laboradores, veïns i veïnes, 
Ajuntament i a totes aquelles persones que han fet possible esta festa i convida tot el poble 
d´Albalat a participar i gaudir dels nostres festejos taurins. 
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PENYA TAURINA 
CENTRE 98 
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DISSABTE DIA 14 DE SETEMBRE
18.00 hores - Bous i vaques de la prestigiosa ra-
maderia Hmns Belles 
(Torre d’en Besorá).
21.00 hores - Carretó per als xiquets i per a les 
xiquetes.
00.00 hores - Embolada de dos bous.

La Penya Taurina Centre 98 agraïx la col·laboració de l’Ajuntament i dels comerços, així com a 
Caixa Albalat i a tots els veïns i  a totes les veïnes que han fet l’esforç per a realitzar la festa dels 
bous al carrer a Albalat dels Sorells.

DIVENDRES 
DIA 13 DE SETEMBRE
18.00 hores - Solta de dos bous “cerrils”, bou nú-
mero 50 g-4 i bou número 124 G-4 de la prestigiosa 
ramaderia El Pilar. A continuació, vaques de la pres-
tigiosa ramaderia Hmns Belles (Torre d´en Besorá).
21.00 hores - Xaranga per tot el recorregut. A conti-
nuació, carretó per als xiquets i per a les xiquetes.
00.00 hores - Embolada dels bous de la vesprada.
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FESTES
MAJORS

PREGÓ DE FESTES

FESTA DE LES FILLES DE MARIA

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER

FESTA DE SANT GIL

FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DELS DESEMPARATS

FESTA DEL SANTÍSSIM 
CRIST DE LES ÀNIMES
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PregóPREGÓ DE FESTES

 Estimats veïns i veïnes, és per a mi un honor incommensurable, el poder adreçar-me a vosaltres, 
per a fer-vos saber, (com deia abans el ban de l’agutzil), que aquest any seré jo, amb la meua humil 
persona, qui vos pregone l’inici de les nostres Festes Majors.

 És una gran responsabilitat el tindre a tanta gent estimada del meu poble davant meu, esperant 
unes paraules en les quals vos convide a gaudir dels dies de joia i festa, així com de tradició i respecte 
als actes religiosos, que són el fonament de les nostres festes. Volguera no defraudar a ningú, faré el 
que podré, pensant, amb respecte a tots els que han estat pregoners abans que jo.

 També volguera expressar el meu sincer agraïment, a les persones que han cregut en mi per a 
tan important esdeveniment, intentaré estar a l’altura de les seues expectatives, i les de tots vosaltres, 
estimats amics/amigues  i veïns/veïnes  del meu poble.

 Visca Albalat en festes!!! Poble com aquest, en són parits ben pocs!!!

 Salut i bones festes!!!

JOSEP ANTONI ROS MUÑOZ
( President de l’ Associació Cultural El Portalet d’Albalat )

DIJOUS 29 D´AGOST DEL 2019
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19.00 hores –Eixida de les distintes comissions de festes des de l’Espai Cultural acompanyades pel 
pregoner i la corporació municipal fins a la plaça del Castell. En el recorregut estaran acompanyats 
per la Xaranga UMA.

20. 00 hores - Començament del pregó de festes a la plaça del Castell a càrrec de Josep Antoni Ros 
Muñoz, acompanyat per totes les comissions de festes. Després se servirà una “picadeta” per al 
veïnat. 

PROGRAMA D´ACTES
Isidro Vivó, pregoner del 2018
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25 D´AGOST - 1 DE SETEMBRE DEL 2019

Filles de María
FESTA DEDICADA A LA 
“IMMACULADA CONCEPCIÓ”

CLAVARIESSES
Ariadna Aranda Soriano 

Andrea Ballesta Pastor 

Mireia Barba Barranquero 

Aurora Gajete Casillas

Sara Gómez Gómez 

Laura López Vázquez 

Yashira Mirasol Ramos 

Mireia Muñoz Martínez 

María Ortega Echevarría 

Patricia Pérez Gallent 

Sandra Simó Ruix
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DIUMENGE  25 D´AGOST
DIA DELS BOLLETS
10.00 hores – Arreplegada de les festeres acompanyades de tabal i dolçaina.
12.00 hores -  Missa solemne i benedicció dels bollets.
17.00 hores -  Passacarrer de repartiment dels bollets pels carrers del nostre poble acompanyades 
per la “XARANGA A BANDA DE LA BANDA”. Començarà el recorregut en l’escoleta infantil.
24.00 hores -  Actuació de “MOAR by Fercho Energy” al Parc de l’Hort del Comte  d’Albalat.

DIUMENGE  1 DE SETEMBRE
DIA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 
10.00 hores - Arreplegada de les festeres acompanyades per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells.
12.00 hores - Missa solemne en honor a la Immaculada Concepció.
14.00 hores - “Mascletà” a càrrec de la pirotècnia “Hermanos Caballer”.
18.30 hores - Arreplegada de les festeres acompanyades per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells.
20.30 hores - Solemne processó en honor a la Immaculada Concepció.
24.00 hores - Actuació de l’orquestra “LA PATO” al parc de l’Hort del Comte  d’Albalat.

PROGRAMA D´ACTES

Les Filles de Maria d’Albalat dels Sorells 2019 volem agrair a totes aquelles persones que han 
fet un esforç per col·laborar tots els mesos amb la nostra festa, als comerços, a la Policia 
Local, i a l’Ajuntament.
Vos esperem a tots als actes que tenim programats i de segur que gaudirem tots junts unes 
festes d’alegria i germanor.

Visquen les Filles de Maria 2019! Moltes gràcies.
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Mare de Déu roserFESTA DE LA MARE 
DE DÉU DEL ROSER

DILLUNS 2 DE SETEMBRE DE 2019

CLAVARIS
Rubén Blasco Alfonso
Rubén Gómez Aliaga
Raul Mahedero Sarrión

Carles Devís Sánchez
Aitor Mansilla Morello
Vicent Gil Serrano
Óscar Vera García
Sergi García Lacruz

Alejandro Bolea Alarcón
Raul Marco Piñol
Victor Tamarit Tomas
Xiqueta del Vers:
Carla Ferrer Chicano
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DILLUNS 2 DE SETEMBRE

11.00 – 14.00 hores  - Unflables infantils

16.00 – 18.00 hores – Unflables infantils.

18.00 hores – Repartiment d’orxata.

19.30 hores – Missa dedicada a la Mare de Déu del Roser. A continuació es realitzarà la processó.

23.00 hores -  Actuació de l’orquestra “Máxima” al Parc  de l’Hort del Comte  d’Albalat.

PARTIDES DE PILOTA VALENCIANA 
(REGIDORIA D’ESPORTS – CLUB DE PILOTA D’ALBALAT)
17.30 - Partida de pilota valenciana entre membres del club al carrer Magraners.

18.30 -  Partida de pilota d’exhibició entre Fageca, Naxo i Adrián de Museros contra José Salvador, Salva,  
Massamagrell i Muedra al carrer de Magraners.

PROGRAMA D´ACTES

La Clavaria agraïx les famílies i persones, Ajuntament, comerços d’Albalat i totes entitats  que han 
col·laborat per a fer possible la festa de la Mare de Déu del Roser del 2019. 
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Sant GilFESTA DEDICADA A 
SANT GIL ABAT

DIMARTS 3 DE SETEMBRE DEL 2019

CLAVARIS
Román Tormos Claramunt
Víctor Muñoz Alcobendas
David Rubio Barba
Álvaro Montouto Ortigosa
Mario Serrano Navarro

Francesc Rausell Vàzquez
Salvador Desco Martí
Jose Ros Guijarro
Enrique Cardells Solves
Vicente Gimeno Gimeno
Isaac Moreno Moyano
Ricardo Ruix Rubio

Gaspar Tamarit Tormos
Christian Banderas Serrano
Alejandro Carreres Camacho
José Palau Redolat
Alfredo Llopis Blasco
Fran Martí Capsí
Marcos Andrés Sarrión
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DIMARTS 3 DE SETEMBRE

10.30 – 13.30 hores - Parc infantil per al xiquets al Parc de l’hort del Comte d’Albalat.

16.00 – 18.00 hores - Parc infantil per als xiquets al Parc de l’hort del Comte d’Albalat.

18.00 hores -  Inici de l’arreplegada dels clavaris de Sant Gil Abat per anar a l’Esglesia dels Sants Reis,  
acompanyats per la Unio Musical de Albalat dels Sorells.

19.30 hores - Missa en honor a Sant Gil Abat a l’Església dels Sants Reis.

20.30 hores - Solemne processó en honor a Sant Gil Abat, acompanyada de la Unió Musical d’Albalat.

24.00 hores - Vetlada musical amenitzada per l’orquestra ‘’VÉRTIGO’’ .

PROGRAMA D´ACTES

Els clavaris volem agrair a totes les persones, famílies, Ajuntament, comerços d’Albalat i entitats  
que durant tot l’any han col·laborat de qualsevol manera per poder fer possible la festa de Sant Gil 
Abat. Volem aprofitar per a desitjar unes bones festes a tot el poble!!!
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Desemparats
FESTA DEDICADA A LA MARE DE DÉU 
DELS DESEMPARATS
DIMECRES 4 DE SETEMBRE
DIVENDRES 6 DE SETEMBRE DEL 2019

CLAVARIS
José Vicente Abiétar Guijarro
Sergio Alarcón Medina
Miguel Ángel Camacho Gavilán
Rosa Catalá Fontestad
Vicent Claramunt Burgos
Sergio Córdoba Flores
Salva Cortina Muñoz

Beatriz García Ortigosa
Ana Isabel González Vivó
Rubén Ibáñez Mengod
Paco Loro Muñoz
Eva Mallols Ros
Eva Mena Prósper
Juan Antonio Morales López
Mari Carmen Oliver Martí
José Miguel Orón Lavilla

Santiago Ortiz Zurriaga
María Eugenia Ros Urios
Beatriz Rubio López
Pedro Salvador Sanz
Raquel Terrasa Camacho
José Tormos Martí
Tomás Rafael Tormos Muñoz
Josep Manuel Torres Prieto
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DIMECRES 4 DE SETEMBRE
6.45 hores.- Disparada de les tradicionals salves.
7.00 hores.- Rosari de l´Aurora pel recorregut de costum.
8.00 hores.- Missa d´Infants a la Plaça del Castell, oferida pel nostre rector Rev. Sr. Joan Ruix Contelles i 
cantada per la Coral Sinfónica Parroquial Santos Reyes d´Albalat dels Sorells.
9.30 hores.- Repartiment del tradicional xocolate per part de la comissió al pati del Castell per a totes les 
persones assistents.
11.00 hores.- Parc infantil per als més joves al Parc de l´Hort del Comte d´Albalat.
16.00 hores.- Continuaran els unfables per a totes les xiquetes i tots els xiquets.
17.00 hores.- Concentració al carrer Jaume I per assistir a l´Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats.
17.30 hores - Ofrena en honor a la Mare de Déu dels Desemparats.
19.00 hores - Arreplegada de les clavariesses i clavaris per tot el poble, acompanyats per la Unió Musical 
d´Albalat dels Sorells.
20.30 hores- Solemne processó a la Mare de Déu dels Desemparats per l´itinerari de costum, acom-
panyada per la Unió Musical d´Albalat dels Sorells, el Grup de Danses i els representants de les falles del 
nostre poble.

DIVENDRES 6 DE SETEMBRE 
0.30 hores.- Vetlada musical al carrer Jaume I a càrrec de l´orquestra SCREAM de Montecarlo Repre-
sentaciones.

Les clavariesses i els clavaris de la Mare de Déu dels Desemparats volem donar 
les gràcies a l´Ajuntament d´Albalat dels Sorells i a totes les persones, famílies, 
comerços i entitats que han col·laborat tots estos mesos per fer possible entre 
tots la festa. També volem desitjar a tot el poble unes bones festes en harmonia i 
germanor. Gràcies!

PROGRAMA D´ACTES



34

6-7 DE SETEMBRE / 1 DE DESEMBRE DEL 2019

Crist de les Ànimes
FESTA DEL SANTÍSSIM CRIST 
DE LES ÀNIMES

CLAVARIS
Javier Ortega Vico

Óscar Muñoz Blanch

Francisco Gil García de León

Lola García Mallols

Pepa García Mallols

Vicente García Martí

Javier Muñoz Blanch

Juan Fora Muela

Vicente Costa Grafiada

Rafael Tormos Muñoz

Yolanda Ibáñez Cañadas

Vicente García Mallols
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PROGRAMA D´ACTES
DIVENDRES 6 DE SETEMBRE
20.00 hores -  Concentració dels clavaris per a acudir al cementeri amb el nostre rector. A 

continuació, baixada en solemne processó del Santíssim Crist de les Ànimes fins a l’església 

acompanyat per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells. En el trajecte, hi haurà focs d’artifici.

DISSABTE 7 DE SETEMBRE
11.00 hores - Replegada  dels clavaris per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells.

12.00 hores - Missa solemne en honor al Santíssim Crist de les Ànimes a càrrec del nostre 

rector Joan Ruix Contelles i cantada pel Coral Sinfónica Parroquial Santos Reyes d’Albalat dels 

Sorells.

20.00 hores - Replegada dels clavaris per a la processó.

20.30 hores – Processó.

23.30 hores - Gran espectacle musical amb Frecuencia Musical.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE “PUJADA DEL CRIST”
12.00 hores -  Missa solemne en honor al Santíssim Crist oficiada pel nostre rector Joan Ruix 

Contelles i cantada per la Coral Sinfónica Parroquial Santos Reyes d’Albalat dels Sorells.

13.00 hores – En acabar la missa, solemne processó per a acompanyar la imatge del Santís-

sim Crist de les Ànimes al cementeri.



20 DE JULIOL
AL 6 DE SETEMBRE

FESTES
POPULARS
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- NIT DE ROCK
- TALLER DE FANALETS
- INSCRIPCIONS DE FESTES
- CAMPIONATS DE JOCS DE TAULA
- SOPARS A LA FRESCA
- VETLADA MUSICAL
- FESTA DE L’AIGUA
- CAVALCADA POPULAR
- NIT DE LES PAELLES
- CONCERT DE FESTES
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   Bones a totes !!

   El Col·lectiu Jove vol desitjar unes Festes Majors fantàstiques a tot el po-
ble d’Albalat, i que els vertaders protagonistes, els ciutadans, tinguen unes 
festes plenes d’alegria, germanor, iniciativa i molta música !! 

   Com a novetat, la 26na edició de la Nit de Rock d’Albalat es va celebrar 
per primera vegada en l’estiu, ja que vam decidir modificar la data per mo-
tius organitzatius, permetent-nos viure el Festival amb el millor oratge i les 
piles ben carregades. 

   Esperem que el passat 20 de juliol moltes de vosaltres vinguereu a gaudir 
amb nosaltres. Hem superat el quart de segle amb molt d’esforç, passió per 
la música i molta voluntat. Voluntat d’oferir en Albalat un esdeveniment cul-
tural de grans dimensions que siga atractiu no sols per a la gent del poble 
sino per a gent d’altres localitats. I creiem que ho hem aconseguit, ja que 

centenars de persones acudeixen any rere any a la Nit de Rock, gaudint grans i menuts 
d’una bonica jornada de música, ball, diversió i mirada crítica.

   Com és habitual, volem agrair a totes les persones i entitats que han donat suport a 
la Nit de Rock durant aquests darrers 26 anys, i sobretot als qui segueixen fent-ho amb 
el seu esforç i il·lusió. Sense elles no hauria segut possible perdurar en el temps, i hui 
som el resultat de tota eixa dedicació i treball.

   Volem també aprofitar este Saluda per a dirigir-nos a tots els veïns i veïnes del po-
ble, especialment a la gent jove, perquè s’animen a col·laborar amb el Col·lectiu Jove 
d’Albalat i en la Nit de Rock. Així esta gran festa, capdavantera i gran referent en la 
nostra terra, podrà anar a més cada any. Qualsevol iniciativa artística en qualsevol 
de les seues vessants és ben acollida, i intentarem fer-la possible perquè el poble 

la puga gaudir.
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   Esta 26na edició de 2019 promet coses meravelloses. Seguirem amb la programació 
de més activitats, a part dels concerts, i estem segur de que tot el mon que s’acoste 
durant la jornada a l’esdeveniment trobarà activitats del seu gust. 

   Com cada any, els membres del Col·lectiu ens esforcem per a que el poble puga tindre 
una gran festa i totes les persones compartisquen amb nosaltres este gran dia on la 
música és la protagonista.

   Des de la primera edició de 1994 la Nit de Rock d’Albalat ha apostat per la música i la 
cultura en valencià. 

   Són molts els mitjans de comunicació que es fan ressó de la nostra Nit de Rock, i este 
any també tindran motiu donat que de nou tindrem un cartell de grups fantàstic. En esta 
edició actuaran: LA FÚMIGA, MALOS VICIOS, METALL I SO, KUZU i KOSTRA-
MORFOSIS.

   També com en les darreres edicions, la Batucada Borumbaia amenitzarà la 
nit, primerament amb una cercavila pel poble i després, entre grup i grup, en el 
recinte dels concerts.

   També seguirem amb les activitats paral·leles per als més menuts. Es realit-
zaran el mateix dissabte pel matí en el recinte al costat dels paellers i comptarem 
jocs infantils, conta-contes, i molta música perquè els més menuts s’ho passen 
d’allò més bé!

   Ja de vesprada, abans dels concerts, hi haurà una Gran Partida de Pilota 
Valenciana entre el Club de Pilota Balatans i un gran contrincant, a més d’un 
Torneig de cartes del joc valencià “La Fallera Calavera”, un joc molt divertit al que es pot 
apuntar qui vulga contactant a algú del Col·lectiu o enviant un missatge al Facebook de la Nit de Rock.

   Per a arrodonir el dia, també hi haurà diverses FoodTrucks amb alimentació variada i opció vegana per a poder men-
jar alguna cosa i recarregar forces.

Us esperem !!!

Salut i Rock’n’Roll.
Col·lectiu Jove d’Albalat
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TALLER DE FANALETS DE 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 
“EL PORTALET”

PROGRAMA D´ACTES
DIUMENGE 25 D´AGOST

19.00 h.  – Taller de Fanalets al parc de l’Hort del Comte d’Albalat 

organitzat per l’associació Cultural “el Portalet”. A continuació 

es farà un recorregut pel parc amb tabal i dolçaina. Posterior-

ment se’n lliuraran els premis. Els xiquets i les xiquetes hauran 

d’estar acompanyats pel pare i/o la mare per  a la realització de 

l’activitat.
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4343

SOPAR A LA FRESCA

Per a apuntar-se, cal que hi haja un mínim de 6 
persones per grup. 

En el cas que siga un grup de menys de 6 perso-
nes, podran apuntar-se també si es paga un total 
de 6 euros.

Les inscripcions seran fins al 28 d’agost a l’Espai 
Cultural. Sols cal especificar el nom i cognoms.

VINE A APUNTAR-TE A 

L’ESPAI CULTURAL  I  

PER 1€ PER PERSONA 

TINDRÀS EL TEU TIQUET 

PER A TOTA LA 

SETMANA.

DE L´1 AL 7 DE 
SETEMBRE (menys el 6 de 

setembre)  L’AJUNTAMENT DISPOSA DE 

TAULES I CADIRES PER A SOPAR DURANT 

TOTA LA SETMANA DE FESTES AL 

CARRER DE LA GRAN VIA DEL COMTE D’ALBALAT.
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VETLADA MUSICAL
ACTUACIÓ DIVINA’S LYRIC-POP

DIMECRES 4 DE SETEMBRE DEL 2019
24.00 h.  – El parc de l’Hort del Comte acollirà el 4 de setembre l’actuació del grup músico-vocal 

Divina’s Lyric-Pop. Està format per quatre excel·lents cantants. Són actrius i músiques que es 

transportaran màgicament a aquells moments viscuts de les meravelloses dècades dels 70, 80 i 

90. La lírica i el Pop es fusionaran en harmonia i el seu resultat serà un xou musical  original.
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FESTA DE L’AIGUA
DIJOUS 5 DE SETEMBRE
Al llarg del matí l’aigua i els jocs seran els protagonistes de la festa popular.

A la gran via del Comte d’Albalat hi haurà activitats aquàtiques des de les 12.00 les 14.00 hores.

No cal apuntar-se per a participar-ne.
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DIJOUS 5 DE SETEMBRE
A partir de les 18.00 hores pels carrers del nostre municipi la cavalcada popular.

Les comparses i carrosses inscrites participen en un CONCURS que serà qualificat per un 
jurat popular compost per 7 membres de diferents associacions del poble. El recorregut de 
la Cavalcada passarà per les portes del nostre Ajuntament, on seran valorades.
La trobada de comparses i carrosses tindrà lloc  al carrer JAUME I a les 18.00 hores per al 
començament del recorregut.

Per a participar en el concurs i optar a premi cal apuntar-se en grups mínims de 
6 persones, tant si es participa com a cómparsa o com a carrossa. En el moment de 
passar per davant el jurat el número de comparsa haurà de ser totalment visible.
Aquells que no hagen demanat número, podran participar dins del recorregut sense optar 
a premi.

PREMIS DE LA CAVALCADA:
– 1r, 2n i 3r premi de comparses de 180€, 130€ i 100€, a més de premis d’enginy i gràcia 
de 80 euros i accèssits de participació de 30€.

– 1r, 2n i 3r premi de carrosses de 200€, 150€ i 120€, a més de premis d’enginy i gràcia 
de 90 euros i accèssits de participació de 40€.

ELS PREMIS NO SERAN ACUMULABLES.

GRAN CAVALCADA 
DE DISFRESSES
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LES INSCRIPCIONS SERAN FINS AL 3 DE SETEMBRE A L’ESPAI CULTURAL. Cal especifi-
car el nombre total de participants en cada comparsa  i el lema de participació.

En acabar la cavalcada, hi haurà espai per a 
un mosset.  L’Ajuntament prepararà entre-
pans al parc de l’Hort del Comte en acabar 
la cavalcada amb la col.laboració de l´asso-
ciació de comerciants d´Albalat dels Sorells. 
Totes les persones que desitgen un entrepà 
hauran d’adquirir un tiquet a l’Espai Cultural 
abans del 3 de setembre. El preu és d’1 euro.   
Per finalitzar el dia de festa, a partir de les 
22.00 hores  actuarà al parc l’Hort del Comte 
l’Orquestra “Módena” que faran una gran “Nit 
de Disfresses” perquè tots i totes disfruten
amb la seua actuació.

1ER Premi Comparsa 2018 1ER Premi Carrossa 2018



48

DIVENDRES 6 DE SETEMBRE
NIT DE PAELLES

APUNTA’T A LA FESTA 
DE LES PAELLES PER 1        E
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La Nit de les Paelles s’iniciarà en acabar l’acte de la  
baixada del Santíssim Crist a l’església.

L’Ajuntament disposa un lloc per a poder cuinar les paelles. A més, 

tot aquell apuntat podrà disposar de llenya, arròs, taules, cadires, 

postres, aigua, cervesa i sangria. El repartiment es farà al magatzem 

municipal el divendres 6 de setembre de 12.00 a 16.00 
hores.

Per a la reserva de taula i obtenció dels ingredients caldrà la  

inscripció de grups de 6 persones. En cas d’apuntar-se 

grups de menys persones hauran de pagar els 6 euros mínims 

per a obtindre els ingredients.

LES INSCRIPCIONS SERAN FINS AL 3 DE SETEMBRE A L’ESPAI CULTURAL.  
Cal especificar el nom i cognoms de cada inscrit.

En acabar el sopar, la clavaria de la Mare de Déu dels Desemparats oferirà per a tota la població 

l’actuació de l’orquestra “Scream” de Montecarlo Producciones.



CONCERT DE FESTES

ACTUACIÓ DIVINA’S LYRIC-POP
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20.00 hores – Concert de final de festes de la Unió Musical d’Albalat dels Sorells al parc de l’Hort 

del Comte dirigida per Enrique Soria.
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ARTICLES DE
FESTES

- ALBALAT AL VILLAMARÍN
- CENTENARI DE LA REFORMA 
   DE L’ERMITA DEL CRIST
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ALBALAT AL 
VILLAMARÍN

Per huitena vegada en 100 anys d´història va tornar a 

passar. El València, un vell general de la competició, 

tornà a ser campió de la Copa del Rei, al Benito Villa-

marín de Sevilla.

Després d´11 anys plens d´obscurantisme, amplia-

cions de capital, venda del club, innumerables entre-

nadors i canvi de propietat…a la fi arribà un nou projec-

te que ens ha fet somiar.

Una nova generació de valencianistes ha tornat a veure 

al València campió. La Copa del Rei 2019 tornà a unir a 

milers d´aficionats al voltant del més important: l´escut. 

Els valencianistes vam tornar a demostrar a Sevilla el 

seu compromís amb l´equip, el compromís amb l´es-

cut de la rata penada, l´amor per un SENTIMENT que 

no es pot explicar i tot això que ens fa grans.
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Com que no podia ser d´altra manera, Alba-

lat dels Sorells, com tantes vegades abans, 

va tindre representació a la final de Sevilla. 

Les generacions canvien, però el sentiment 

valencianista del nostre poble sempre està 

present a les grans fites del nostre equip.

Des del primer moment, isquérem a per la 

victòria, els gols de Gameiro i Rodrigo om-

pliren d´il·lusió la graderia valencianista. 

Després tocà patir, normal…però què és una 

victòria del València sense patir? 

Amb el xiulet final, la bogeria inundà el fons 

nord del Villamarín. Abraçades, plors i emocions a flor de 

pell, perquè el gegant havia despertat i tornavem a ser 

CAMPIONS l´any del Centenari. 

Albalat dels Sorells  i la Penya Valencianista l´Empastre 

Taronja estigué allí per a contar-ho.

Salva López

AMUNT VALÈNCIA!!
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ANIVERSARI DE LA 
RESTAURACIÓ DE LA 
CAPELLA DEL CRIST DE LES 
ÀNIMES LLUIS MESA

La devoció del Santíssim Crist de les Ànimes té a Albalat dels 

Sorells un valor especial. La causa no n’és que formara part 

del patronatge antic de la població(1), com unes altres advo-

cacions. Tampoc ho és que tinguera una capella pròpia en la 

primitiva o actual església(2), sinó la donació d’una talla per 

part d’un particular, Manuel Lorente González(1807-1870) 

per a la capella del cementeri(3). Es pot dir, doncs, que no su-

posa una imatge pensada per al municipi ni per a ser ubica-

da en l’església. Eixe fet fa que el cementeri i la seua capella 

Imatge i anda processional  del Santíssim Crist de les Ànimes de 1930 (TORMOS CAPILLA, Juan Bautista Estudi Musicològic 
als Gojos del Santíssim Crist de les Àni. Meliana: Ajuntament d’Albalat dels Sorells, 2006, p.17.).
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siga l’espai natural d’un Crist que el rector Josep 

Beltran va nomenar, en rebre-la el poble, de les 

Ànimes.

   L’estudi d’eixa devoció crea dos interrogants 

que no són fàcils de contestar. El primer és el 

naixement del cementeri i el segon el de la ca-

pella del recinte. Pel que fa al primer, se sap que 

es va construir en la primera meitat del segle 

XIX(4). Cal tindre en compte que el 1816 es va 

fer el trasllat fins allí, en virtut de les órdens del 

govern que obligaven al trasllat dels cemente-

ris des dels temples fins a uns llocs diferenciats, 

per qüestions higièniques. Poc de temps des-

prés, es faria una ermita primitiva per a acollir 

les cerimònies religioses del recinte. No obstant 

això, no cal pensar que la construcció tinguera les característiques de 

l’actual. En la reixa de forja del mig òcul, apareix l’any 1871, la qual cosa 



56

significa que en esta data es va completar la que 

existia anteriorment. Precisament, en eixa cronolo-

gia, hi va ser traslladada la talla del Crist i va ser 

soterrat el seu propietari en la mateixa capella, tal 

com ho demostra la làpida que allí es troba.

   La capella del cementeri i la seua evolució, doncs, 

està íntimament relacionada amb el Crist de les 

Ànimes. Eixe és el motiu pel qual la data del 2019, 

dins de la història del Crist d’Albalat és important, 

ja que  se celebra el centenari de la primera res-

tauració coneguda de la capella. Per descomptat, 

no n’és la primera. Al llarg de la història ha tingut 

diferents remodelacions. La més recent fou realitzada el 2006. Com esmenta Miquel Hurta-

do, es van llevar el revestiment de taulellets de les parets laterals, i es recuperaren les quatre 

pilastres que conformaven els dos arcs formers de la volta de canó. L’espadanya no existia 

originàriament però es va mantinde. L’ermita estava coronada  amb una creu de pedra. El que 

es va fer és optar per la conservació però adaptant-la als órdens neoclàssics, propis del temps 

de la seua creació.(5). 
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Diario de Valencia, 2 d’agost de 1919. p.5.

El centenari que se celebra ara fou destacat pel 

programa d’actes organitzats. De fet la premsa 

se’n va fer ressò. Sembla que la restauració de 

l’ermita s’acabà el mes de juliol d’eixe any. Es 

va decidir, per eixe motiu, fer una festa extraor-

dinària el primer cap de setmana d’agost, els 

dies 2 i 3. El dissabte s’iniciaren les activitats 

amb l’entrada a la població de la banda militar 

de Guadalajara, mentrimentres es realitzava un 

volteig general. A les 10 de la nit, a la plaça del 

Castell, la qual rebia ja eixa denominació  es van 

fer diferents representacions teatrals, concreta-

ment quatre obres còmico-melodramàtiques. 

S’alternaren amb les composicions musicals 

interpretades per la banda.

La festa grossa va fer-se el diumenge 3 d’agost. 

A l’alba es va organitzar la diana, el volteig i la 

disparada de morterets. La missa solemne fou 
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a les deu del matí. Hi van cantar 30 professionals del Patronat de Salvador Giner. El sermó va 

estar a càrrec del doctor Joaquín Guimerà Roca. Posteriorment es va disparar una traca pels 

carrers principals de la vila. La processó general va eixir de l’església a les huit  i es va acabar 

en el cementeri. Allí es van cantar els primers gojos, ja que els actuals amb lletra de Josep 

Maria Bayarri són de 1922. En finalitzar, es disparà un “grandioso castillo de fuegos artificiales 

confeccionado por el pirotécnico de Godella”.

De tots eixos festejos es desprén que la festa es va celebrar el mes d’agost quan el Crist de 

les Ànimes ha estat festejat amb la resta de festivitats a partir del primer diumenge d’octubre 

fins al 1972. També es descobrix que no existia una entitat musical en la localitat, pel fet que 

vinguera una banda de fora. El més important és que la data de 1919,  té un significat destacat 

perquè és la restauració més antiga que es coneix de l’ermita. Confiem que si fa 100 anys no 

passà desapercebuda i es feren festes extraordinàries, el 2019 siga també recordada amb la 

dimensió que es mereix. 

Crist de les Ànimes
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Las Provincias, agost 1919.

Diario de Valencia, agost 1919.
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 Les festes són perquè les gaudim des del respecte totes les persones.

 En festes no to val. No seguix sent no.

 Lligar amb algú no t’obliga a arribar més enllà dels límits que tu decidisques.

 Ni l’alcohol ni le drogues justifiquen una actitud o una agressió sexual.

 Les teues formes de vestir o de ballar no li donen dret a ningú a tocar-te o a assetjar-te.

 Fer acudits o comentaris sexistes i/o tolerar-los perpetua el masclisme.

 Insistir és assetjar. Assetjar és agredir. No és no.

 Si presències una agressió masclista: escolta, acompanya i acudix al punt violeta del festival  

 l/o utilitza els recursos del punt 10.

 Si et sents assetjada o pateixes una agressió sexista cerca ajuda en els recursos del punt 10.

 Punt Violeta 900.58.08.88 Centre Dona 24h - 016 ministeri - 112 emergències  

 062 guàrdia civil - 091 policia nacional - 092 policia local

PER UNES FESTES 
LLIURES D’AGRESSIONS 
SEXISTES
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