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Festes de Setembre

Del 6 al 10

Mon ver

Programa d’Actes



Diumenge, 22 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 SETEMBRE 2018, 
per David Vera Verdú, mestre, membre de diferents for-
macions culturals i col·laborador en diverses formacions 
musicals de la comarca.

Divendres, 24 d’agost 
A les 2 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí. 

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

Divendres, 31 d’agost 
A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.

Dissabte, 1 de setembre 
A les 11 del matí 
Gran banyà i festa de l’espuma. Tobogan aquàtic gegant 
al Barri de Borrasca. Els que vulguen participar hauran 
d’emportar-se els seus flotadors o taules per deixar-se 
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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 2017 i 2018 acompanya-
des per les autoritats, Junta Festera, la Colla 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 2018, al parc de 
l’Albereda. Participaran l’Agrupació Musical La Artística, la 
Coral Monovera virgen del remedio i la Colla el Xirivell. 

A continuació 
Sopar Homenatge a les reines i Corts d’Honor 2018.

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

Diumenge, 2 de setembre 
A la 1 de la vesprada
Inauguració de l’Exposició del L Concurs Internacional de 
Fotografia “Festes de Setembre” i lliurament de premis al 
Kursaal Fleta. L’exposició romandrà oberta fins a la clau-
sura el dia 20 de setembre. 
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Dimarts, 4 de setembre 
Inici dels campionats de Parxís a la Llar del Pensionista.

Dimecres, 5 de setembre 
A les 8 de la vesprada
Presentació del llibre El visigodo, de Luis Barberà, a la 
Casa Museu Azorín.

Dijous, 6 de setembre 
“L’Alborà” 
A les 8 de la vesprada
Inauguració de la il·luminació extraordinària “Festes de 
Setembre 2018”. 

A les 11 de la nit
Entrada de bandes de Música pels tres costats de la ciu-
tat: l’Agrupació Musical La Artística de Monòver, la Soci-
edad Musical La Esperanza de Sant Vicent del Raspeig i 
la Sociedad Unión Musical Algueñense de L’Alguenya, que 
confluiran a la Plaça de la Sala, a les 11 de la nit, per a 
interpretar, juntes, el pasdoble Monòver. 
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A les 11:30 de la nit 
Pregó de les Festes de Setembre 2018, a càrrec del biò-
leg Alberto Yáñez Boyer, i Pregó Infantil a càrrec d’Amàlia 
Sabater Díez, guanyadora del concurs organitzat des de la 
regidoria de Festes.

Acte seguit:
Inici oficial de les Festes de Setembre 2018, 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. 

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 continuació 
Gran Alborà, festa pirotècnica, a càrrec de Pirotècnia Ala-
cantina, des de l’ermita de Santa Bàrbera, que dóna inici a 
les festes. 

Seguidament:
Solta nocturna de vaques, a l’antic camp de futbol “Les 
Moreres”.

A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
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Divendres, 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. 
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 de la Sala, per a 
continuar pels carrers Major, Argentina, Salamanca, Salva-
dor Crespo, Plaça Mancebo, Sènia, Manyo, era Alta, San 
Pablo, Sènia, Segura, 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 acompanyades 
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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, avin-
guda Comunitat valenciana, carrer Sant Joan, carrer Teatre 
i Major fins a l’església parroquial de Sant Joan Baptista. 

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 de la nit a 2 de la matinada:
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 de Pep Gimeno “El Botifarra” amb l’espectacle 
de Banda a Banda del Mediterrani, 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 3 de la matinada
DJ’s Antonio Javier i Nino i actuació de Me and the rep-
tils, a la Plaça de la Sala.

A la 1 de la matinada:
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
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Dissabte, 8 de setembre 
“Dia de la Mare de Déu del Remei” 
A les 8 del matí 
Volteig general de campanes. 

A les 8 del matí 
Bou en corda i solta de vaques al carrer Padre Juan Rico, 
Saturnino Cerdá i passeig de les Moreres.

A les 11:30 del matí
els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla el Xiri-
vell, inicien el seu recorregut festiu a la Plaça la Sala, per 
a seguir pels carrers Luis Martí, ricardo Leal, Saturnino 
Cerdá, Passeig de les Moreres, Demetrio Martínez Pujalte, 
Lope de vega, Astrónomo Pérez verdú, Doctor Maestre, 
Benjamín Palencia, Doctor Mas 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. 

D’11 del matí a 4 de la vesprada
II Mostra Gastronòmica Monòver. Al parc de l’Albereda.

De 12 a 3 de la vesprada
Vermut popular al parc de l’Albereda amb l’actuació de 
Perros viejos.

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.
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A les 5 de la vesprada 
Entrada de vaques des del carrer Església fins a les Mo-
reres i tradicionals carreres amb vaca a l’antic camp de 
futbol “Les Moreres”.

De 6 a 8 de la vesprada
Jocs infantils, a l’Albereda.

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, acompanyats per la Colla el Xirivell. 

De 10 de la nit a 2 de la matinada
Barraca Light per als menors de 16 anys, amb animacions 
i moltes sorpreses. Sense begudes alcohòliques. Al solar 
ubicat al carrer Major, 132.

A partir de les 12 de la nit i 
fins a les 2  de la matinada
Parc infantil, a la Plaça de la Sala.

A les 12:30 de la nit
Actuació de Mariachi Show 
Latino  i grup Monahuar, a la 
Plaça de la Sala.

A la 1 de la matinada 
Concert de Maldita Nerea, al 
parc de l’Albereda. entrada lliure.

A les 3 de la matinada 
Barraca Notenom, fins a les 7 
del matí.
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Diumenge, 9 de setembre
A les 8 del matí 
Bou en corda i solta de vaques al carrer Padre Juan Rico, 
Saturnino Cerdá i passeig de les Moreres.

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, Óscar esplá, Gabriel Miró, Juan 
ramón Giménez, Maestro Chapí, Borrasca, virgen del Car-
men, Sant roc 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 
Días de radio.
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 5 de la vesprada 
Entrada de vaques des del carrer Església fins a les More-
res i tradicionals carreres amb vaca a l’antic camp de fut-
bol “Les Moreres”.

A les 7:30 de la vesprada 
Concentració de xarangues a la Plaça de Bous.
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A les 8 de la vesprada
Desfilada Multicolor, pel següent itinerari: Major, excon-
vent, 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... 

De 10 de la nit a 2 de la matinada
Barraca Light per a menors de 16 anys. Sense begudes al-
cohòliques. Al solar ubi-
cat 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 12:30 de la nit
Actuació de El regreso 
de la Década, a la Plaça 
de la Sala.

A les 2 de  
la matinada
Tributo a El último de 
la fila, a la Plaça de la 
Sala.

A la 1 de  
la matinada
Barraca Notenom, fins 
a les 7 del matí. 
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Dilluns, 10 de setembre 
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, Divina Pastora, Comunitat 
valenciana, Avinguda de Ponteareas, Pablo vI, Zurbarán, Lusi 
vidal, exconvent, 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 3 de la vesprada 
Vermut popular al parc de l’Albereda, amb l’actuació de 
The Classics.

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

A les 6 de la vesprada 
“Les tres porquetes”, un musical ferotge, al Teatre Principal.

A les 7 de la vesprada
Parc infantil, a la Plaça de la Sala.

A les 7 de la vesprada
Sarangollo Rock, amb les actuacions de Boomerang, Aun-
no, Doomsday vault, raïm i Juan Albert & The Future 
Band, a la Plaça de la Sala.

A les 12 de la nit
Gran traca que posarà fi a les Festes de Setembre 2018 i 
Traca infantil de caramels. A la Plaça de la Sala.

Divendres, 14 de setembre 
A les 7 de la vesprada 
Inauguració de la II mostra d’art a l’aire lliure Balcona-
des, a la Plaça de la Sala.

Dissabte, 15 de setembre 
A les 6 i 8 de la vesprada 
XIX edició del Trofeu de Bàsquet Festes de Setembre, 
categoria junior i sènior. Al Pavelló municipal.

A les 8:30 de la vesprada 
Concert de l’agrupació musical La Artística de Monòver. 
Al Teatre Principal.
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Diumenge, 16 de setembre 
A les 7 de la vesprada
Missa homenatge a la nostra patrona la Mare de Déu del 
Remei, cantada pel Cor Parroquial, seguida del tradicional 
Besamans. A l’església parroquial de Sant Joan Baptista. 

Divendres, 21 de setembre 
A les 5 de la vesprada 
XXIX 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 Primi-
tivo Quiles. 

A les 11 de la nit
Lliurament de premis del Concurs de Gatxamiga, al Cen-
tre esportiu.

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

Dissabte, 22 de setembre 
A les 6 de la vesprada 
Finals del XXIX Campionat 24 hores de Galotxes per 
parelles, al Centre esportiu Monòver.

A les 8 de la vesprada
Lliurament de trofeus del XXIX Campionat 24 hores de 
Galotxes per parelles, al Centre esportiu Monòver. S’oferi-
rà un vi d’honor per gentilesa de Bodegas Primitivo Quiles.
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A les 8:30 de la vesprada 
Festival de corals amb la Masa Coral Utielana d’Utiel i la 
Coral Monovera virgen del remedio. Al Teatre Principal.

*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 2018. 

- Mª Amparo Maestre. Regidora de Festes.
- Carles Maestre
- reme Maqueda
- Mª Dolores Díez 
- nicolás vidal
- Loreto Peinado
- Juanma Poveda
- Pablo esteve

- Iván García
- Marta Medrano
- Laura vidal
- Inma Hidalgo
- Isabel Picó
- María Corbí
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