Programa
Festes Patronals
i de
Moros i Cristians
Montaverner 2009

DEL 3 AL 14 D'AGOST
CAMPIONATS ESPORTIUS D'ESTIU. Futbol Sala, Volei,
Tennis, Frontennis, Truc, Escacs, Bàsquet, Tennis Taula, Dards i
Trivial són algunes de les activitats esportives en les quals
participar a les nits d'estiu.

DEL 16 AL 21 D’AGOST
Exposició de l’artista Rafael Amorós en el hall de l’Auditori.
La inauguració tindrà lloc el diumenge 16 d’agost a les 20.00
hores. L’horari d’obertura de l’exposició serà tots els dies de
20.00 hores a 24.00 hores.

DILLUNS 17 D'AGOST
A les 23:00 hores al poliesportiu municipal sessió de
CINEMA. Es projectarà la pellícula Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de cristal.

DIMARTS 18 D'AGOST
A les 23:00 hores hores hi haurà correfocs pels carrer
cèntrics del poble a càrrec de la Colla de Dimonis de Bellús.

DIMECRES 19 D'AGOST
A les 22:00 hores Sopar de Germanor a la Plaça Major.
DIJOUS 20 D'AGOST
A les 23:00 hores a l’Auditori Municipal hi haurà una
representació teatral a càrrec del Grup de Teatre La Taleca
d’Otos que interpretaran el sainet “La prova de l’ou”.

DIVENDRES 21 D’AGOST
A les 23:30 hores a l’exterior de l’Auditori hi haurà un
concert de rock a càrrec del grup “Deskarriados”

DISSABTE 22 D’AGOST
A les 23.30 hores. Presentació a la plaça Major, proclamació
de la Regina de festes 2009, Paula Fernández López, i la seua
Cort d’Honor.
En acabar la presentació hi haurà una discomòbil a
l’esplanada de l’Auditori.

DIUMENGE 23 D’AGOST
A les 22.30 hores tindrà lloc la NIT DE LES PAELLES en el
lloc de costum. Esperem la vostra participació.
Amenitzarà la vetlada el grup TRÍO JEM.
Una vegada acabat el sopar, a les 3:00 hores de la
matinada, aproximadament, “GRAN CORDÀ”.

DILLUNS 24 D’AGOST
Des de les 10:00 h., fins les 14:00 h a la Plaça Major podreu
trobar el PARC INFANTIL de la Diputació de València.
Entreteniment garantit per als més menuts amb atraccions
unflables, tobogan d’aigua, tricicles i jocs de la Wii.
A les 20:00 hores tindrà lloc el trasllat de la Mare de Déu
de Loreto des de l’Ermita de Colata fins a l’Església.

Acte seguit Ofrena de flors a la qual està convidat tot el
poble a participar amb l’acompanyament de la Unió Musical de
Montaverner.
A la 24:00 hores de la matinada tindrà lloc el primer acte de
les comparses de Moros i Cristians: LA NIT DE L’OLLA.

DIMARTS 25 D’AGOST
A les 19:00 hores Entrada de bandes de música.
A les 20:00 hores GRAN ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS.
Una vegada entrada la nit, a les 24:00 hores ens
refrescarem amb la música de l’Orquestra “GLITTER”.

DIMECRES 26 D’AGOST
A les 8:00 hores Diana a càrrec de les comparses.
Després totes les comparses pujaran al cementeri on es
dispararan unes salves per a tots els festers difunts.
A les 12:00 hores missa solemne en honor a la Mare de Déu
de Loreto. Al finalitzar la missa tindrà lloc el besamans.
Al finalitzar la missa hissada de banderes i collocació dels
estandards de les comparses al castell.
A les 21:00 hores processó de la Mare de Déu de Loreto.
L’acte comptarà amb l’acompanyament
Artístico-Cultural de Montaverner

de

la

Banda

Una vegada acabada la processó es dispararà un castell de
focs artificals.
A les 24:00 hores l’espectacular orquestra TITANIC posarà
la música per a que tots i totes ballen i es divertisquen.

DIJOUS 27 D’AGOST
A les 8:00 hores "DESPERTÀ DE TRONS"
A les 12:00 hores missa en honor al Santíssim Crist de la
Paciència. Després cercavila de la Regina de festes i la seua Cort
d’Honor pels carrers del poble. A continuació Gran "Mascletà".
A les 18:30 Ambaixades i disparada de trabucs

A les 21:00 hores processó en honor al Santíssim Crist de la
Paciència.
L’acte comptarà amb l’acompanyament de la Banda
Artístico-Cultural de Montaverner
A les 24:00 hores de la matinada, actuarà l'orquestra
COYOTE

DIVENDRES 28 D’AGOST
A les 19:00 hores missa en honor als Sants Patrons Sant
Joan i Sant Jaume.
A les 20:00 hores trasllat de la Mare de Déu de Loreto a
l’Ermita de Colata. Participaran en el trasllat els cabuts dels
Xirimiters de Castelló de la Ribera.
L’acte comptarà amb l’acompanyament
Artístico-Cultural de Montaverner

de

la

Banda

A les 24:00 hores de la matinada tindrà lloc la RETRETA,
últim acte de les festes de Moros i Cristians.
A la 1:00 hores de la matinada, ens acomiadarem de les
festes del 2009 amb l'orquestra "EUFORIA"
BONES FESTES!

