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Alegria, diversió, jocs, rises de 
xiquests, calor de la gent… Totes 
aquestes coses i moltes més són les 
que definixen les nostres festes. Són 
sentiments i sensacions que no 
apareixen marcats en un calendari 
però que cada veí o veïna del nostre 
poble coneix molt bé i sap que tornarà 
a viure com cada any.

Durant quatre dies el nostre poble es 
transforma i els seus carrers ens 
contagien l’alegria de la festa. Tenim 

des de la solemnitat de la Processó o la Misa en honor a la Verge del Remei, fins a les divertides carreres de la 
vaca o la música de les verbenes. Tot el món té un lloc en les nostres festes i amb eixa intenció estan fetes.

Per a la comissió de festes, este any no és un any més. Per a nosaltres és un any especial perquè ha arribat el 
moment de despedir-nos. Han sigut anys durs de treball però també d’una enorme satisfacció. En tot moment 
ens hem sentit acompanyats, d’una banda, per la inestimable ajuda de  l’Ajuntament de Monòver que ens ha 
facilitat el nostre treball; i d’altra banda, per les firmes col•laboradores que sempre ens han donat el seu suport. 
Però el principal motiu pel que nosaltres hem estat ací durant estos anys sou vosaltres: els veïns. Tot el nostre 
esforç ha tingut sentit gràcies a vosaltres, a la vostra ajuda i als ànims que sempre ens heu donat. 

Diem adéu amb un somriure i amb l’orgull de poder dir que durant uns anys hem tingut l’honor de treballar per 
al nostre poble, les Cases del Senyor.

Moltes gràcies a tots i bones festes!
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Salutacions del Rector
Es para nosotros el primer año que juntos podremos celebrar las fiestas que nuestro pueblo de Casas del 
Señor dedicamos a nuestra Patrona y titular, La Mare de Déu del Remei
Queremos agradecer a la comisión de fiestas la oportunidad que nos concedéis de poderos dirigir una 
palabras de saluda y felicitación a todos los vecinos.
También,  invitaros a vivir los días de fiesta con mucha alegría por tener una Madre, Maria del Remedio, 
Madre de todas y todos como modelo a seguir en nuestra pequeña y gran comunidad de les Cases. 
Ella es Madre del Remedio, o sea Madre de Jesús nuestro único Señor y Salvador, Él es la medicina de 
todos nuestros males. En los países Latino Americanos  a las medicinas les llaman “REMEDIOS”. Por eso 
os queríamos compartir que igual que Ella es Madre de la Medicina, del Remedio de nuestras vidas, 
nosotros debemos ser para  nuestra comunidad, Parroquia, Pueblo…., Padres y Madres del Remedio 
acercando la MEDICINA, el Señor, a toda persona humana. Ese sería un gran objetivo para todos 
nosotros: Acercar a Jesús a nuestros vecinos, familiares, amigos…. Para que se puedan ver remediados 
en todas sus preocupaciones, necesidad, contratiempos… que pudiéramos alumbrarles a Jesús el Hijo de 
María la Madre del Remedio.
Para ello estos días de fiestas pueden ser un signo de lo que queremos y esperamos para el futuro: Una 
fraternidad universal con un encuentro definitivo y feliz con el Señor donde superada toda dificultad 
podamos disfrutar de la presencia divina para siempre. Por eso haremos fiesta, compartiremos tiempo, 
bienes, comidas, expresiones festivas, el vermudet, la procesión y la misa mayor…. con la voluntad de 
tener siempre presente ese futuro de felicidad que esperamos y que queremos sea siempre fundamento 
de todo nuestro existir.
¡¡¡Un abraç ben fort i bones festes!!! 

Un abraç be fort i bones festes!

Enrique y Harold

Sacerdotes de la ParroquiaArcipestre de Monóvar 

FESTES2018
C A S E S  D E L  S E N Y O R

3



Alegria, diversió, jocs, rises de 
xiquests, calor de la gent… Totes 
aquestes coses i moltes més són les 
que definixen les nostres festes. Són 
sentiments i sensacions que no 
apareixen marcats en un calendari 
però que cada veí o veïna del nostre 
poble coneix molt bé i sap que tornarà 
a viure com cada any.

Durant quatre dies el nostre poble es 
transforma i els seus carrers ens 
contagien l’alegria de la festa. Tenim 

des de la solemnitat de la Processó o la Misa en honor a la Verge del Remei, fins a les divertides carreres de la 
vaca o la música de les verbenes. Tot el món té un lloc en les nostres festes i amb eixa intenció estan fetes.

Per a la comissió de festes, este any no és un any més. Per a nosaltres és un any especial perquè ha arribat el 
moment de despedir-nos. Han sigut anys durs de treball però també d’una enorme satisfacció. En tot moment 
ens hem sentit acompanyats, d’una banda, per la inestimable ajuda de  l’Ajuntament de Monòver que ens ha 
facilitat el nostre treball; i d’altra banda, per les firmes col•laboradores que sempre ens han donat el seu suport. 
Però el principal motiu pel que nosaltres hem estat ací durant estos anys sou vosaltres: els veïns. Tot el nostre 
esforç ha tingut sentit gràcies a vosaltres, a la vostra ajuda i als ànims que sempre ens heu donat. 

Diem adéu amb un somriure i amb l’orgull de poder dir que durant uns anys hem tingut l’honor de treballar per 
al nostre poble, les Cases del Senyor.

Moltes gràcies a tots i bones festes!

En un entorn privilegiat, a la 
vessant del Monte Coto, les 
Cases del Senyor celebren els 
seus dies grans, les festes en 
Honor a la Mare de Déu del 
Remei. Dies en què els veïns i 
veïnes d’aquesta meravellosa 
pedania obrin les seues portes 
per acollir als visitants, fent-nos 
sentir com a casa, dies en què 
els carrers s’omplin d’alegria, 
música, rialles, i és que les 
festes populars sols tenen sentit 
quan tots i totes en participen 
d’elles. 
Ara fa ja quatre anys em dirigia 
a vosaltres per primera vegada 
com a regidora de festes de 
l’Ajuntament de Monòver, un 
repte que afrontava amb 
respecte però a la volta amb 
moltíssima il•lusió. Durant 
aquests anys puc dir-vos que 
he aprés moltíssimes coses de 
les pedanies, he conegut a gent 

meravellosa i he intentat (espere haver-ho aconseguit) renovar la festa, amb nous aires, 
amb nous continguts. Evidentment aquesta tasca no hauria sigut possible sense la 
comissió de festes, un grup de gent que es mereixen tots els reconeixements, perquè 
han fet un enorme treball, perquè de manera desinteressada han invertit moltíssim 
temps de la seua vida per la festa i per la pedania de les Cases del Senyor. Xics i xiques 
vos aprecie moltíssim, ha sigut un enorme plaer treballar amb vosaltres i espere que 
puguem continuar treballant junts. 
Un any més compartiré amb tots vosaltres els dies de festa, tornaré a acompanyar-vos 
a les revetlles, a la processó, a la vaca, etc.
Espere que aquestes festes siguen, de nou, unes festes inoblidables, plenes de bons 
moments, i que les visqueu intensament.

Que passeu bones festes!

Salutacions de  la Regidora
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Salutacions de  l´Alcalde
Amb l’arribada del mes 
d’agost, les Cases del 
Senyor tornen a estar de 
festa. I ho fan, una volta més, 
en honor a la Mare de Déu 
del Remei, just quan l’estiu 
presenta les seues 
credencials amb més 
intensitat. 
Moments intensos amb els 
amics o la família, balls, jocs 
populars, vaques, espais 
habituals de la convivència 
quotidiana convertits en 
espais de festa, especials i 
singulars, carregats de 
significats i que passaran al 
record de cada una de les 
persones que al llarg 
d’aquests dies s’apropen a 
les Cases del Senyor per 
viure la festa, acompanyant a 
un magnífic grup de 
persones, els homes i les 
dones que ací viuen, que un 
any més obrin les portes de 
la seua casa, del seu poble i, 
vull pensar, del seu cor a 
qualsevol home i a qualsevol dona que desitge acompanyar-los-hi. 
Perquè açò siga possible, també un grup de persones de les Cases del Senyor, 
homes i dones compromesos i compromeses amb el seu poble, els seus costums 
i la seua festa, treballen de valent perquè les festes siguen un èxit. A ells i a elles 
vull reconéixer el seu esforç i la seua implicació. Com no, hem de destacar també 
el treball de María Amparo Maestre, regidora de festes de Monòver, per haver 
estat capaç de liderar aquest procés de renovació, modernització i promoció de 
les nostres festes, entre les quals es troben les de les Cases del Senyor. I, per 
últim, no voldria deixar de nomenar a Salvador Giménez, Xaulo, regidor de 
pedanies del nostre ajuntament, home de presència constant a les Cases del 
Senyor i a la resta de pedanies del nostre poble. Sense el seu treball, res seria 
com és. 

Us desitge, per tant, unes molt bones festes en honor a la Mare de Déu del Remei, 
carregades de música, de bon menjar, de moments únics. També d’apertura i 
solidaritat sinceres. Podeu comptar amb mi.
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Es para nosotros el primer año que juntos podremos celebrar las fiestas que nuestro pueblo de Casas del 
Señor dedicamos a nuestra Patrona y titular, La Mare de Déu del Remei
Queremos agradecer a la comisión de fiestas la oportunidad que nos concedéis de poderos dirigir una 
palabras de saluda y felicitación a todos los vecinos.
También,  invitaros a vivir los días de fiesta con mucha alegría por tener una Madre, Maria del Remedio, 
Madre de todas y todos como modelo a seguir en nuestra pequeña y gran comunidad de les Cases. 
Ella es Madre del Remedio, o sea Madre de Jesús nuestro único Señor y Salvador, Él es la medicina de 
todos nuestros males. En los países Latino Americanos  a las medicinas les llaman “REMEDIOS”. Por eso 
os queríamos compartir que igual que Ella es Madre de la Medicina, del Remedio de nuestras vidas, 
nosotros debemos ser para  nuestra comunidad, Parroquia, Pueblo…., Padres y Madres del Remedio 
acercando la MEDICINA, el Señor, a toda persona humana. Ese sería un gran objetivo para todos 
nosotros: Acercar a Jesús a nuestros vecinos, familiares, amigos…. Para que se puedan ver remediados 
en todas sus preocupaciones, necesidad, contratiempos… que pudiéramos alumbrarles a Jesús el Hijo de 
María la Madre del Remedio.
Para ello estos días de fiestas pueden ser un signo de lo que queremos y esperamos para el futuro: Una 
fraternidad universal con un encuentro definitivo y feliz con el Señor donde superada toda dificultad 
podamos disfrutar de la presencia divina para siempre. Por eso haremos fiesta, compartiremos tiempo, 
bienes, comidas, expresiones festivas, el vermudet, la procesión y la misa mayor…. con la voluntad de 
tener siempre presente ese futuro de felicidad que esperamos y que queremos sea siempre fundamento 
de todo nuestro existir.
¡¡¡Un abraç ben fort i bones festes!!! 

Un abraç be fort i bones festes!

Enrique y Harold

Sacerdotes de la ParroquiaArcipestre de Monóvar 
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19:00h
Volteig general de campanes anunciant el començament de les festes.

Volteo general de campanas anunciando el comienzo de las fiestas. 

23:00h
Xocolatada amb tonya per a tots (donades per Paquita, Monòver, tlf. 965 472 642).
Chocolate con toña para todos (dadas por Paquita, Monóvar, teléf. 965472642). 

00:05h
Tots a córrer la vaca!

¡Todos a correr la vaca!

09:00h
Concurs de gatxamigues

Concurso de gachamigas

19:00h
Vaca a la Plaça del Socarrat

Vaca en la Plaça del Socarrat

23:30h
Comença la marxa amb el grup FÁBULA (Tribut a Mecano).

A la mateixa hora els xiquets es podran divertir amb les atraccions infantils.
Empieza la fiesta con el grupo FÁBULA (Tributo a Mecano).

A la misma hora los niños se podrán divertir en las atracciones infantiles. 

02:30h
Gran xocolatada!

¡Gran chocolatada!

Divendres 10 d´agost
Viernes 10 de agosto

Dissabte 11 d´agost
Sábado 11 de agosto
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12:00h
Solemne Misa cantada per la Coral Monovera Verge del Remei i
oficiada pel sacerdot D. Enrique Abad Domenech. A continuació tindrà
lloc l’Ofrena a la nostra Patrona.
A la mateixa hora hi haurà cucanyes al recinte de la vaca per als xiquets.
Solemne Misa cantada por la Coral Monovera Verge del Remei y oficiada por el sacerdote D. Enrique 
Abad Domenech. A continuación tendrá lugar la Ofrenda a nuestra Patrona. 
A la misma hora habrá cucañas en el recinto de la vaca para a los niños. 

17:00h
Partida de pica i parxís al Centre de Convivència 

Partida de pica y parchís en el Centro de Convivencia.

18:00h
Contacontes per als més menuts

Cuentacuentos para los más pequeños

20.30h
La Banda de Música farà la seua entrada al poble

La Banda de Música hará su entrada al pueblo

21:00h
Sumptuosa processó amb la imatge de la Verge del Remei 

acompanyada per la Banda de Música.
Suntuosa procesión con la imagen de la Virgen del Remedio

acompañada por la Banda de Música. 

23:30h
Ballarem tota la nit amb el grup KALIMA i els xiquets gaudiran amb les atraccions.
Bailaremos toda la noche con el grupo KALIMA y los niños se divertirán con las atracciones. 

11:30h
Solemne Misa en honor a la Verge del Remei

i a tots els nostres difunts.
Solemne Misa en honor a la Virgen del Remedio y a todos nuestros difuntos.

Diumenge 12 d´agost
Domingo 12 de agosto

Dilluns 13 d´agost
Lunes 13 de agosto



FESTES2018
C A S E S  D E L  S E N Y O R

8

A les 09.00h
Concurs de gatxamigues

A les 19.00h
Vaca a la Plaça del Socarrat

A les 23.30h
Comença la marxa amb el grup “KALIMA”.

A la mateixa hora el xiquets podran divertir amb les atraccions infantils

A les 02.30h
Gran xocolatada

12:00h
Degustació de vins i embotits a càrrec de Bodega Santa Catalina del Mañán
i Carnisseria Faustino (Toti); tot ambientat amb la música d’ Aire Flamenco. 

A la mateixa hora també hi hauran cucanyes per als més xiquets.
Degustación de vinos y embutidos a cargo de la Bodega Santa Catalina del Mañán y

Carnicería Faustino (Toti); todo ambientado con la música de Aire Flamenco. 
A la misma hora habrá cucañas para los más pequeños.

19:00h
Seguim gaudint amb les carreres de la vaca

Seguiremos disfrutando con las carreras de la vaca.

23:30h
Actuació de l´orquestra Patrulla 66 i unflables per als xiquets

Actuación de la orquesta Patrulla 66 e hinchables para los niños.

01:00h
Tradicional Castell de focs artificials

Tradicional Castillo de fuegos artificiales. 

Dilluns 13 d´agost
Lunes 13 de agosto

Dimarts 14 d´agost
Martes 14 de agosto11.00h

“Gran banyà i Festa de la Espuma”
per als més menuts... i no tan menuts
(patrocinat per La Tercera Edat i Gurpo RECAR instalaciones).
“Gran banyà y Fiesta de la Espuma” para los más pequeños… y no tan pequeños
(patrocinado por la Tercera Edad y por el Grupo Recar Instalaciones). 

17:00h
La Xaranga farà la seua entrada i donarem el premi a la millor disfressa

La Charanga hará su entrada y daremos el premio al mejor disfraz.

A les 19.00h
Últimes carreres de la vaca

Últimas carreras de la vaca

A les 00:00h
Els xiquets tornaran a jugar a les “colxonetes” i Correrem la Traca, a 
continuació tindrem preparada la DISCO MÒBIL per acabar les festes.

Los niños saltarán en las colchonetas. Correremos la Traca y a continuación tendremos 
preparada la DISCO MÓVIL para terminar las fiestas. 


