


Dilluns 8 d�agost

20:00 hores: Ban d�Alcaldia. Anunci de la festa pels 
cantons a càrrec d�Aljama Alqasar i la Colla Guirigall 
fia veu de pregófl.
20:30 hores: Al saló noble de l�Ajuntament, lliurament 
de premis del concurs del cartell anunciador de les 
festes majors.

21:00 hores: Des del balcó de l�Ajuntament, crida a la 
festa de la Senyora Alcaldessa Eva Zamora i pregó a 
càrrec de l�entitat esportiva Alcàsser Club de Futbol 
que l�any passat va complir 100 anys de la seua fundació.

23:00 hores: En l�avinguda Ricard Hernàndez, junt al
CEIP 9 d'Octubre, musical Operación Homenaje de
Fórmula Producciones y Eventos, una producció amb
música en directe i les veus entre altres de Jonás Arcos,
del programa duel de veus d�Apunt Media i Sandra
Polop, aspirant de la quarta edició de OT.

Dimarts 9 d�agost

22:00 hores: En l�avinguda mestre Serrano, sopar
popular. Col·labora Falla El Trinquet. La actuació
musical correrà a càrrec de la Big Band de la Societat
Musical. Es convenient reservar lloc per al sopar
popular. Es pot fer per mig de l'App Alcàsser que es
pot descarregar des de Google Play o App Store, o de
manera presencial en l'Ajuntament fins el divendres 5
d'agost. Per als assistents que no hagen reservat,
s'assignaran els llocs lliures fins que s'esgoten.

Dimecres 10 d�agost

18:00 hores: A la Llar de Jubilats, festa dels majors
organitzat per la Falla Raval.

19:00 hores: Al carrer Marià Benlliure i parc l�Alter, jocs
infantils i l�actuació del showman, malabarista i pallasso
Jajavichi.
22:30 hores: A la plaça del Castell, gala lírica amb les
sopranos Montserrat Martí Caballé i Maria Carmen

Fortea i el tenor Javier Palacios, acompanyats per la
banda UDP Lliria-Camp de Túria-Serranos que ens
oferiran un recital de sarsuela.

Dijous 11 d�agost

Des de les 20:00 hores, al camp de futbol El Pla, festa
de la paella.

Normes de participació:
La inscripció haurà d�anar a nom d�un major de 16 anys,
veí del poble (màxim 18 comensals per nom) o d�alguna
associació inscrita al registre local.
És obligatori cuinar i menjar-se la paella a la zona
habilitada.
L�Ajuntament facilitarà tant els ingredients com la
llenya, les taules i les cadires. El repartiment es farà a
partir de les 20:00 hores presentant la butlleta
d�inscripció.
Els participants hauran de portar el calder, l�aigua i els
utensilis de cuina necessaris.
Per tal d�evitar embrutar l�espai públic ocupat, es prega
la col·laboració de tots fent ús de les borses de fem
que es facilitaran per a dipositar les deixalles que es
pugen generar.
El termini d�inscripció acabarà el divendres dia 5 d�agost
a les 13 hores a les oficines municipals. Les quantitats
donades voluntàriament que seran per a les
associacions locals amb fins socials sense ànim de lucre,
es faran públiques el dia de la festa.

A les 24:00 hores, macro-disco XL a càrrec del dj�s del
poble Cèsar Gómez i Cèsar Simó. Els clavaris
organitzadors de la Setmana de Bous prestaran servici
de barra.



Divendres 12 d�agost

22:00 hores: Des de la
plaça del Castell, correfoc
a càrrec de la Colla de
Dimonis de Massalfassar
amb final de festa en
l�avinguda Constitució.
23:00 hores: A la plaça del
Castell, Balls tradicionals
amb el Grup Dansarrels
acompanyat  per  la
Rondalla.
A  c o n t i n u a c i ó ,  n i t
d�albaes amb l�actuació
del grup Va de Cant
acompanyat per la Colla
Guirigall.

Dissabte 13 d�agost

A les 11:30 hores jocs aquàtics per a tots els xiquets i
xiquetes al Poliesportiu. Entrada lliure fins completar
l'aforament.

A les 19:00 hores, al Camp del Pla II, trofeu de Futbol
Santíssim Crist de la Fe entre l�Alcasser CF i un combinat
del Villarreal CF.
De 19:00 a 21:30 hores, al paratge de les Aigües Potables,
taller de fanalets organitzat per la filà cristiana Els
Guardians de la Torre. Tots els xiquets/es que ho
desitgen, podran aprendre a fer fanalets. En acabar el
taller es farà un passeig d�exhibició.
A les 20:00 hores, concurs de coloms esportius pels
carrers del poble organitzat pel Club la Unió. Eixida
des de la plaça Espanya (darrere del Centre Social).

A les 23:00 hores a la plaça del Castell, concert de la
Banda Simfònica de la Societat Musical Santa Cecília
d�Alcàsser.

Diumenge 14 d�agost

A les 10:00 hores, visita de la imatge del Santíssim Crist
de la Fe. Acte organitzat per la Confraria del Santíssim
Crist de la Fe.

A les 19:15 hores, cavalcada encapçalada pel Grup
Artístic de la Falla del Mercat que farà l�animació amb
la participació de la Colla Guirigall i la banda de la
Societat Musical Santa Cecília.

Normes de participació:
· S�assignarà un número de participant que correspon

a l�ordre d�eixida dins de la seua categoria.
· El termini d�inscripcions estarà obert fins el dimecres

10 d�agost a les 13 hores en les of icines de
l�Ajuntament.

· Per mitjà de l�App de l�Ajuntament es podrà votar la
millor carrossa i el millor remolc entre tots els
participants. Per a votar sols hi ha que descarregar-
se l�App Alcàsser (des de Google Play o App Store) i
entrar en l�apartat Enquestes.

· Els premis per als guanyadors consisteixen en xecs
regals a canviar en establiments del poble:

· Millor carrossa: xecs regal per valor de 200 euros. 2ª
classificada: per valor de 150 euros.

· Millor Remolc o semblant: per valor de 100 euros. 2on
classificat: per valor de 75 euros.

A les 24:00 hores a l�avinguda Corts Valencianes, tributo
a Mecano amb l�espectacle Descanso dominical.



Dilluns 15 d�agost

Festivitat del Santíssim Crist de la Fe

A les 8:00 hores, despertà pel recorregut de costum
amb la participació de la banda de la Societat Musical
Santa Cecília. Als participants se�ls donarà material
pirotècnic autoritzat. En acabar, xocolatà per a tots
els assistents.
A les 9:00 hores, cercavila de la Colla Guirigall.

A les 10:00 hores, passacarrer a càrrec de la banda de
la S.M. Santa Cecília.

A les 12:30 hores, a l�església de Sant Martí Bisbe missa
major cantada per la Coral Polifònica d�Alcàsser.

A les 14 hores, traca quilomètrica i mascletà a càrrec
de la Pirotècnia Ricardo Caballer. La mascletà es
dispararà a l�avinguda Artal de Foces.

A les 20:30 hores des de la plaça del Castell, balls
processionals amb el Grup Dansarrels i la Colla
Guirigall.

A les 21:00 hores, solemne processó amb la participació
de la banda de la Societat Musical Santa Cecília.

A continuació, castell de focs d'artifici per la pirotècnia
Ricardo Caballer a l�avinguda Artal de Foces.

Dimarts 16 d�agost dia del gos

Dimecres 17 d�agost

A les 19 hores, partides de pilota valenciana a càrrec
dels alumnes de l�escola de pilota. Lloc a determinar.

Dijous 18 i divendres 19 d�agost

T ir i arrossegament, organitzat per la Penya
Valencianista Els Dimoniets amb la col·laboració de la
Penya El Cavall, a la pista al costat de l�edifici
poliesportiu de Plalesa, a partir de les 18 h.

Divendres 19 a diumenge 28 d�agost

Setmana de bous organitzada pels Clavaris dels Sants
de la Pedra 2023.

blasco i sanchis
CORREDORIA D�ASSEGURANCES


