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DEL 1 AL 12 D´AGOST 
CAMPIONATS ESPORTIUS D´ESTIU
Del 2 al 4 d´agost de 18:00 h a 20:00 h  CAMPIONAT DE PETANCA. 

Al Centre Jove del 9 al 11 d´agost de 19:00 h a 22:00 h campionats de 
Parxís, tennis de taula, dards i fallera calavera.

Truc, pàdel, dards, futbolí i futbol sala són alguns dels esports del 
quals podrem gaudir aquesta setmana de campionats esportius 
d´estiu, organitzats pels festers i festeres 2022.

No dubteu en apuntar-vos per a passar una bona estona entre amics 
i amigues.

DIMECRES 17 D´AGOST
ENCESA DE Ĺ ENLLUMENAT FESTES
Les Regines de Festes i la seua Cort d’Honor des del balcó de l’antic 
Ajuntament, ara Centre Jove, anunciaran el començament de les 
festes amb l’encesa de l’enllumenat fester a les 22:15 h.

SOPAR DE GERMANOR.

Un any més aquest sopar tindrà lloc a la Plaça Major a les 22.30 h.

Esperem la participació de tots, grups d´amics i amigues de totes les 
edats, associacions esportives, culturals i socials del poble, festers, 
camareres de la Verge de Loreto i de totes les comparses Mores i 
Cristianes.

DISSABTE 20 D´AGOST
PRESENTACIÓ
A les 23:30 h en la Plaça Major PRESENTACIÓ i PROCLAMACIÓ de les 
REGINES de FESTES 2022 MARTA MARIN SORIANO i MAR SEGRELLES 
VIDAL i la seua CORT D´HONOR.

Els joves protagonistes d’aquesta nit volen fer-vos partícips de la seua 
alegria i il·lusió, convidant-vos a tots i totes a acompanyar-los en la nit 
que durant dos anys han estat esperant amb emoció.

En fi nalitzar la presentació al parc del zzebra podrem gaudir d´una 
vetllada musical.
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DIUMENGE 21 D´AGOST
NIT DE LES PAELLES.
A les 22:30 h tindrà lloc la nit de les paelles a l’esplanada de l’Auditori 
Municipal Lluis Peiró.

Aquest any tornarà a ser la ubicació del sopar a l´esplanada. Les 
paelles es cuinaran al pàrquing de l’auditori, per això, en ser un lloc 
enquitranat, es prega es cuinen amb butà.

De tots és sabut que és una gran nit d’alegria i germanor. 

Acudiu totes i tots a gaudir-la!!

Amenitzarà la vetlada l´Orquestra “LA TRIBU”.

DILLUNS 22 D´AGOST
DIA DELS MÉS MENUTS.

Parc infantil aquàtic a la Piscina Municipal des de les 11:00 h a les 
14:00 h  i de les 16:00 h a les 18:00 h.

Entreteniment garantit per als més menuts i menudes, amb atraccions 
infl ables d´aigua per a que s´ho passen d’allò més bé. 

TRASLLAT DE LA MARE DE DÉU DE LORETO.

A les 20:00 h la nostra Patrona, després de dos anys, tornarà al seu 
fi del Montaverner des de sa casa de l´ermita de Colata en romeria.

Acte seguit OFRENA DE FLORS I ALIMENTS a la qual està convidat tot 
el poble a participar.

NIT DE Ĺ OLLA.
A les 00:30 h tindrà lloc el primer acte de les comparses Mores i 
Cristianes.
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DIMARTS 23 D´AGOST
A les 19:00 h ENTRADA DE BANDES DE MÚSICA.

Moment en el qual el pasdoble és el protagonista en els nostres 
carrers.

A les 20:00 h GRAN ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS.

Aquest any tenen l’honor d’ostentar el càrrec de comparsa Abanderada 
pel BÀNDOL CRISTIÀ la COMPARSA BONIQUETS i pel BÀNDOL MORO 
la COMPARSA MOROTUNOS.

Una vegada entrada la nit, a les 00:30 h podrem gaudir a la Plaça 
Major de la música del “GRUP NO COMMENT”.

DIMECRES 24 D´AGOST
A les 8:00 h totes les comparses pujaran des de la Plaça Major al Ce-
menteri, on es dispararan unes salves per homenatjar tots els difunts del 
poble. Acte seguit es farà la Diana on totes les comparses s´encarrega-
ran de despertar al poble amb les notes musicals del pasdoble. Una ve-
gada tots i totes ben desperts es farà a la plaça la hissada de banderes 
i col·locació dels estàndards de les comparses al castell.

A les 12:00 h MISSA SOLEMNE EN HONOR A LA MARE DE DÉU DE 
LORETO on la nostra Patrona estarà acompanyada especialment per 
les CAMARERES DE LA VERGE.

Al fi nalitzar la missa cercavila de les Regines de Festes i la seua Cort 
d´Honor pels carrers del poble.

A les 21:00 h  PROCESSÓ DE LA MARE DE DÉU DE LORETO.

Una vegada acabada la processó gaudirem de la disparada d´un 
castell de focs artifi cials a càrrec de la Pirotècnia Aitana.

NIT DE GERMANOR DELS NOSTRES MAJORS.

A les 22:00 h al Carrer Nou sopar de germanor organitzat per la junta 
de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Montaverner.

 A les 23:30 h al Carrer Nou a la gent que li agrada ballar podrà gaudir 
de l’actuació d’un trio musical que amenitzarà la vetllada amb música 
dels anys 60.



CristiansCristiansCristiansCristiansCristiansCristians

Festes Patronals       73

DIJOUS 25 D´AGOST
A les 12:00 h  MISSA EN HONOR AL SANTÍSSIM CRIST DE LA PACIÈNCIA. 
Després cercavila de les Regines de Festes i de la seua Cort d´Honor.

Tot  seguit  Gran Mascletada a càrrec de la Pirotècnia Aitana.

A les 18:30 h les tropes Mores i Cristianes tornen a envair els carrers de 
Montaverner amb l´acte de l´AMBAIXADA.

Una vegada fi nalitzat aquest acte es farà l´entrega de les 
banderes Mora i Cristiana a les comparses que ostentaran el càrrec 
d’abanderades 2023.

A les 21:00 h tindrà lloc l´esperada PROCESSÓ DEL SANTÍSSIM CRIST 
DE LA PACIÈNCIA.

A les 00:00 h a l’esplanada de l’Auditori Municipal podrem gaudir d´un 
espectacular espectacle musical per a tots els públics.

“CON MUCHO GUSTO”.

DIVENDRES 26 D´AGOST
A les 19:00 h MISSA SOLEMNE EN HONOR ALS TITULARS DE LA 
PARRÒQUIA SANT JOAN I SANT JAUME.

A les 20:00 h TRASLLAT DE LA MARE DE DÉU DE LORETO.

La nostra Patrona després de passar les festes al costat dels seus fi dels 
torna a casa, a Colata, sabent que durant tot l´any rebrà nombroses 
visites dels veïns i veïnes de Montaverner i voltants.

A les 00:00 h tindrà lloc l’últim acte de les festes de Moros i Cristians, 

 ”LA RETRETA”. Acte on predomina el color, la música i sobretot l´humor.

Tot seguit en fi nalitzar la retreta ha arribat el moment d´acomiadar les 
festes i ho farem a la Plaça Major amb música de “PHILANTROPIC”. 

 BONES FESTES!! 


