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Diumenge, 23 de juliol 
A la 1 de la vesprada
Presentació a l’auditori Antonio José Ballester de la 
Casa de Cultura de la REVISTA DE FESTES DE SETEM-
BRE 2017, per Luis Fernando Pérez Picó, President de l’As-
sociació d’Estudis Monovers.

Divendres, 25 d’agost 
A les 2 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí. 

Dissabte, 26 d’agost 
A les 2 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí. 

Dilluns, 28 d’agost 
Inici dels campionats de Billar i Parxís a la Llar del 
Pensionista.

Divendres, 1 de setembre 
A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí. 
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Dissabte, 2 de setembre 
A les 11 del matí 
Gran Banyà i festa de l’espuma. Tobogan aquàtic ge·
gant al Barri de Borrasca. Els que vulguen participar hau-
ran 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 2016 i 2017 acompanyades 
per les autoritats, Junta Festera, la Colla El Xirivell i l’Agru-
pació 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 2017, al parc 
de l’Albereda. Participaran l’Agrupació Musical La Artística, 
la Coral Monovera Virgen del Remedio i la Colla El Xirivell. 
Al parc de l’Albereda. 

A continuació 
Sopar Homenatge a les Reines i Corts d’Honor 2017. Al 
parc de l’Albereda.

A les 11 de la nit
Concert de Nikone, presentant el seu nou disc Onirikone. A 
les Moreres. Produït per Master Producciones.

A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
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Diumenge, 3 de setembre 
A la 1 de la vesprada
Inauguració de l’Exposició del XLIX Concurs Interna·
cional de Fotografia “Festes de Setembre” i lliurament 
de premis al Kursaal Fleta. L’exposició romandrà oberta fins 
a la clausura el dia 24 de setembre. 

Dimecres, 6 de setembre 
“L’Alborà” 
A les 8 de la vesprada
Inauguració de la il·luminació extraordinària “Festes de 
Setembre 2017”. 

A les 11 de la nit
Entrada de bandes de Música pels tres costats de la ciutat: 
l’Agrupació Musical La Artística de Monòver, la Sociedad 
Musical La Lira de Montfort i la Unión Musical del Fondó 
dels Frares, que confluiran a la plaça de la Sala, a les 11:30 
de la nit, per a interpretar, totes juntes, el pasdoble Monòver. 

A les 11:45 de la nit 
Pregó de les Festes de Setembre 2017, a càrrec de la 
periodista Pilar Algarra, i Pregó Infantil a càrrec de la xique-
ta Alba María Galiano Mallebrera, guanyadora del concurs 
organitzat des de la Regidoria de Festes per a elegir el prego-
ner o pregonera infantil.

Acte seguit:
Inici oficial de les Festes de Setembre 2017, 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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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’Ho-
nor i públic en general, acompanyats per l’Agrupació Musical 
La Artística. 

A les 12:45 de la nit 
Gran Alborà, festa pirotècnica, a càrrec de Pirotècnia Ala-
cantina, des de l’ermita de Santa Bàrbera, que dóna inici a 
les festes. 

A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
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Dijous, 7 de setembre 
“La Vespra” 
A les 10 del matí 
Gran Concurs de Gatxamiga amenitzat amb xaranga, amb 
lliurament de premis. A la zona del col·legi Ricardo Leal. Ins-
cripcions 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 de la Sala, per a con-
tinuar pels carrers Major, Salvador Crespo, Segura, Major, 
Venta de Blai, Major i Sant Joan, per a finalitzar a la plaça 
de la Sala. 

A les 6 de la vesprada 
Tradicionals carreres amb vaca a l’antic camp de futbol 
“Les Moreres”. 

A les 7:30 de la vesprada
Concentració de Reines i Dames d’Honor, a la plaça del 
Cristo, vestides amb el típic vestit monover i acompanya-
des 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, a les 8 de la vesprada. L’itine-
rari a recórrer: Exconvent, Ronda de la Constitució, avingu-
da Comunitat Valenciana, carrer Sant Joan, carrer Teatre i 
Major fins a l’església de Sant Joan Baptista. 

A continuació 
Solemne Salve a la Mare de Déu del Remei, a l’església 
parroquial de Sant Joan Baptista. 
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En acabar la Salve 
Mascletà des del parc municipal El Salitre a càrrec de Piro-
tècnia Alacantina. 

De 10 a 2 de la nit
Barraca light per als menors de 16 anys. Sense begudes 
alcohòliques. Al solar ubicat al carrer Major, 132.

A les 12:30 de la nit
Actuació dels Movers, a la plaça de la Sala.

A partir de les 12 de la nit  
i fins a les 3 de la matinada
Parc infantil, a la plaça de la Sala.

A les 2 de la matinada
Remember “Con 8 no basta” i “Patio de Jonás”, amb 
DJ’s Antonio Javier i Nino. Actuació de Me and the reptils, 
a la plaça de la Sala.

A la 1 de la matinada
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
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Divendres, 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 Sindical.

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, on en pri-
mer lloc es presentarà el nano d’Azorín que s’ha realitzat 
amb motiu de la celebració de l’Any Azorín. Per a seguir pels 
carrers Luis Martí, Ricardo Leal, Saturnino Cerdá, Paulino 
Verdú, Lope de Vega, Doctor Maestre, Benjamín Palencia, 
Doctor Mas, Vázquez Díaz, Pancho Cossío, 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 de 
Kermans.

Jocs infantils, a l’Albereda.

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

De 5 a 7 de la vesprada
Jocs infantils, a l’Albereda.
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A les 6  
de la vesprada 
Tradicionals carreres  
amb vaca a l’antic camp 
de futbol “Les Moreres”.

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 par-
ticipació de l’Agrupació 
Musical La Artística i els 
Nanos i Gegants, acom-
panyats per la Colla El 
Xirivell. 

De 10 de la nit a 2 del matí
Barraca Light per als menors de 16 anys. Sense begudes 
alcohòliques. Al solar ubicat al carrer Major, 132.

A partir de les 12 de la nit  
i fins a les 3 de la matinada
Parc infantil, a la plaça de la Sala.

A les 12 de la nit
Actuació del Trio Monhauar, a la plaça de la Sala.

A la 1 del matí 
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí. 

A la 1:30 del matí 
Tributo a Mecano, pel grup Melissae, a la plaça de la Sala.
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Dissabte, 9 de setembre
A les 8:30 del matí 
Bou en corda al Barri Sindical.

A les 11:30 del matí
Visita a l’Asil d’Ancians d’autoritats, Corts d’Honor, Junta 
Festera, 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 la Sala, per a seguir 
pels carrers Luis Martí, Maestro D.Joaquín, Lope de Vega, 
Cuartel, Virgen del Carmen, Virgen de los Desamparados, 
Gabriel Miró, Maestro Chapí, Borrasca, Virgen del Carmen, 
San Roque i Major, per a finalitzar a la plaça de la Sala. 

De 12 del migdia a 3 de la vesprada
Vermut popular al parc de l’Albereda, amb l’actuació de 
Patrulla 66.

Jocs Infantils a l’Albereda.

A les 2:30 de la vesprada 
Mascletà diürna als voltants del parc de l’Albereda, a càr-
rec de Pirotècnia Alacantina.

A les 6 de la vesprada 
Tradicionals carreres amb vaca a l’antic camp de futbol 
“Les Moreres”. 

A les 7:30 de la vesprada 
Concentració de xarangues.
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A les 8  
de la vesprada
Desfilada Multicolor, pel 
següent itinerari: Major, 
Exconvent, Ronda Cons-
titució, Comunitat Valen-
ciana, Mestre D. Joaquín 
i Pare Juan Rico. Amb la 
participació de les Reines 
i les seues respectives Da-
mes d’Honor, comparses, 
penyes... 

De 10 de la nit 
a 2 del matí
Barraca Light per a me-
nors de 16 anys. Sense 
begudes alcohòliques. Al 
solar ubicat al carrer Ma-
jor, 132.

A les 10 de la nit
Festival de dj’s, Sr. Vidal i Josevi amb animació i la col·
laboració de Notenom, al parc de l’Albereda.

A les 12:30 de la nit
Actuació de l’Artistic Band, a la plaça de la Sala.

A la 1:30 de la matinada
Concert de Seguridad Social, al parc de l’Albereda. Entra-
da lliure.

A les 3 de la matinada
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
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Diumenge, 10 de setembre 
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’entre-
garan els premis a tots els quartelillos guanyadors. 

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

De 12 del migdia a 5 de la vesprada 
Jocs infantils al parc de l’Albereda.

De 12 del migdia a 2.30 de la vesprada 
Vermut popular al parc de l’Albereda, amb l’actuació de 
Dani Miquel.

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

A les 2:30 de la vesprada 
Paella gegant al parc de l’Albereda, organitzada per la Junta 
Festera.

De 3 a 5 de la vesprada
Sessió tardeo al parc de l’Albereda, amb Tony & The 
Rockheavyllies.

A les 6 de la vesprada 
Tradicionals carreres amb vaca a l’antic camp de futbol 
“Les Moreres”.
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A les 6 de la vesprada 
Actuació del mentalista Toni Bright, amb l’espectacle 
‘Volver a creer’, al Teatre Principal.

A les 8 de la vesprada
Parc infantil, a la plaça de la Sala.

A les 8 de la vesprada
Sarangollo Rock, amb les actuacions de Raïm, Pequeño 
Huracán i amics, Destino, i María Quiles, a la plaça de la Sala.

A les 12 de la nit
Gran traca que posarà fi a les Festes de Setembre 2017 i 
Traca infantil de caramels. A la plaça de la Sala.

Dissabte, 16 de setembre 
A la 1 de la vesprada
Inauguració de l’exposició “Balconades per Azorín”. Al 
carrer Salamanca. L’exposició romandrà instal·lada fins a l’1 
d’octubre.

Diumenge, 17 de setembre 
Des de les 9 del matí
Trobada estatal de randeres, al parc de l’Albereda, amb 
l’actuació del grup Tres fan ball. Amb el patrocini de l’Ex-
cma. Diputació d’Alacant.

A les 7 de la vesprada
Missa homenatge a la nostra patrona la Mare de Déu 
del Remei, cantada pel Cor Parroquial, seguida del tra-
dicional Besamans. A l’església parroquial de Sant Joan 
Baptista. 
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Divendres, 22 de setembre 
A les 7 de la vesprada 
Lectura de textos d’Azorín, a la Casa de Cultura, a càrrec 
de l’Asociación de Escritores Españoles. 

Dissabte, 23 de setembre 
A les 8:30 de la vesprada 
Festival de corals amb la Sociedad Elda Canta i la Coral 
Monovera Virgen del Remedio. Al Teatre Principal. 

Divendres, 29 de setembre 
A les 5 de la vesprada 
XXVIII Campionat “24 Hores de Galotxes per pare·
lles”, 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, 30 de setembre 
A les 6 de la vesprada 
Finals del XXVIII Campionat 24 hores de Galotxes per 
parelles, al Centre Esportiu Monòver.
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A les 8  
de la vesprada
Lliurament de trofeus 
del XXVIII Campionat 
24 hores de Galotxes 
per parelles, al Centre 
Esportiu Monòver. S’ofe-
rirà un vi d’honor per 
gentilesa de Bodegas Pri-
mitivo Quiles.

* La programació d’actes 
de les Festes de Setembre 
està, no obstant això, sub-
jecta a possibles modifica-
cions d’última hora. 

La Junta Festera  
de Monòver  
els desitja unes  
Bones Festes de Setembre 2017.
· Mª Amparo Maestre Díaz. Regidora de Festes
· Carles Maestre Galiano
· Reme Maqueda Bernabé
· Serafín Sánchez Riquelme
· Mª Dolores Díez Pina 
· Nicolás Vidal Poveda
· José Emilio Carbonell Prats
· Loreto Peinado Medrano
· María Corbí Prats
· Juanma Poveda Gomariz
· Estela Sánchez Riquelme
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