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Compartir es una palabra que hoy en día se ha puesto muy de 
moda a causa de las nuevas tecnologías de la comunicación, 
pero que también tiene un gran peso en nuestra sociedad 
durante todo el año y, muy especialmente, durante nuestras 
Fiestas Patronales. De hecho, en la vertiginosa sociedad en 
la que vivimos, en la que la rapidez, inmediatez y globalidad 
inundan nuestras horas y minutos, día tras día, adquiere 
mayor relevancia dedicar tiempo a compartir, alejados de la 
tecnología, momentos, sentimientos, reflexiones, afectos… 
compartir espacios donde encontrarnos y reencontrarnos como 
un pueblo unido en su diversidad. 

Nuestras Fiestas invitan a pisar el freno de la cotidianidad, 
durante todo un mes, e invertir tiempo de calidad en uno 
mismo, en la familia, en las amistades y en la comunidad en 
general, mientras mostramos nuestros valores, tradiciones 
y clara proyección de futuro, conjugando en todo momento 
convivencia y diversión. 

Un pueblo se forja, evoluciona y se fortalece mediante la 
unión, el esfuerzo, el respeto y la buena convivencia, la 
tolerancia y la solidaridad, y precisamente con el sentir y 
el orgullo de ser almussafense, os deseo, a grandes y a 
pequeños, que gocéis de las Fiestas 2018, unas jornadas 
festivas que cuentan, de nuevo, con la presencia protagonista 
de nuestra Reina de Fiestas y de su Corte de Honor, de los 
Clavarios de la Divina Aurora y las Clavariesas de la Divina 
Pastora y, como no, del relevante tejido asociativo que tanto 
enriquece nuestro pueblo. 

Vecinos y vecinas, es hora de disfrutar, de salir a la calle, de 
sentir y compartir, de mostrar nuestro esplendor cultural y social, 
de apostar por el crecimiento y la modernidad sin renunciar al 
valor de nuestra historia, de relacionarse, de ser y de estar.  

¡Vivid las Fiestas!

Compartir és una paraula que hui en dia s’ha posat molt de 
moda a causa de les noves tecnologies de la comunicació, 
però que també té un gran pes en la nostra societat durant 
tot l’any i, molt especialment, durant les nostres Festes 
Patronals. De fet, en la vertiginosa societat en què vivim, 
en la qual la rapidesa, immediatesa i globalitat inunden 
les nostres hores i minuts, dia rere dia, adquireix major 
rellevància dedicar temps a compartir, allunyats de la 
tecnologia, moments, sentiments, reflexions, afectes… 
compartir espais on trobar-nos i retrobar-nos com un poble 
unit en la seua diversitat. 

Les nostres Festes inviten a xafar el fre de la quotidianitat, 
durant tot un mes, i invertir temps de qualitat en un mateix, 
en la família, en les amistats i en la comunitat en general, 
mentres mostrem els nostres valors, tradicions i clara 
projecció de futur, conjugant en tot moment convivència i 
diversió. 

Un poble es forja, evoluciona i s’enforteix per mitjà de la 
unió, l’esforç, el respecte i la bona convivència, la tolerància 
i la solidaritat, i precisament amb el sentir i l’orgull de ser 
almussafense, vos desitge, a grans i a xicotets, que gaudiu 
de les Festes 2018, unes jornades festives que compten, 
de nou, amb la presència protagonista de la nostra Reina 
de Festes i les Dames de la Cort d’Honor, dels Clavaris de la 
Divina Aurora i les Clavariesses de la Divina Pastora i, com 
no, del rellevant teixit associatiu que tant enriqueix el nostre 
poble. 

Veïns i veïnes, és hora de disfrutar, d’eixir al carrer, de sentir 
i compartir, de mostrar la nostra esplendor cultural i social, 
d’apostar pel creixement i la modernitat sense renunciar al 
valor de la nostra història, de relacionar-se, de ser i d’estar.  

Viviu les Festes!

Un nuevo periodo festivo da inicio en Almussafes. Este año 
se presentan unas Fiestas muy esperadas por nuestros 
vecinos y vecinas… unas Fiestas en las que, como siempre, 
podemos contar con actividades para todas las edades y 
barrios del pueblo. La Santísima Cruz y San Bartolomé, 
como patrones de Almussafes, estarán presentes entre 
nosotros para honrarles y continuar con una tradición que 
ya se remonta a centenares de años. 

En primer lugar, quiero agradecer el apoyo de mis 
compañeros en la preparación de las Fiestas 2018, 
especialmente a Teresa Iborra. Estos amigos no dudaron 
en ningún momento en brindarme todo su apoyo, en el 
momento que más lo necesitaba. Gracias por vuestra 
rápida respuesta y por las propuestas que hicisteis que, 
con toda seguridad, van a gustar muchísimo.

Igualmente, es necesario destacar el gran trabajo hecho 
por todo el Equipo de Fiestas en meses y meses de 
preparación; seguramente estaremos hablando de más 
de cien personas de manera directa o indirecta. Desde 
aquí quiero expresar mi gratitud por tener un equipo de 
profesionales tan eficientes. Y, como no, a esas personas 
que dan color y alegría a los días festivos: me refiero a 
nuestra Reina y su Corte de Honor, las Clavariesas de la 
Divina Pastora y los Clavarios de la Divina Aurora.

Todo está ya preparado. Disfrutemos de las Fiestas de 
Almussafes y pasémoslo muy bien. Nos lo merecemos.

ANDRÉS
LÓPEZ HERREROS

TONI
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Un nou any festiu dóna inici a Almussafes. Enguany es 
presenten unes Festes molt esperades pels nostres veïns i 
veïnes... unes Festes en les quals, i com sempre, podrem 
comptar amb activitats per a totes les edats i barris del 
poble. La Santíssima Creu i Sant Bertomeu, com a patrons 
d’Almussafes, estaran presents entre nosaltres per a 
honrar-los i continuar amb una tradició que ja es remunta 
centenars d’anys.

En primer lloc, vull agrair els recolzaments dels meus 
companys en la preparació de les Festes 2018, 
especialment a Teresa Iborra. Aquests amics no dubtaren 
en cap moment en brindar-me el seu recolzament, en el 
moment que jo més ho necessitava. Gràcies per la vostra 
ràpida resposta i per les propostes que féreu que, de ben 
segur, van a agradar moltíssim.

Igualment, és necessari destacar la gran tasca feta per 
tot l’Equip de Festes en mesos i mesos de preparació; 
segurament estarem parlant de més de cent persones de 
manera directa o indirecta. Des d’ací vull expressar la meua 
gratitud per tindre un equip de professionals tan eficients. 
I, com no, a eixes persones que donen color i alegria als 
dies festius: em referisc a la nostra Reina i la seua Cort 
d’Honor, les Clavariesses de la Divina Pastora i els Clavaris 
de la Divina Aurora.

Tot està ja preparat. Gaudim les Festes d’Almussafes i 
passem-ho d’allò més bé. Ens ho mereixem.

SALUTACIOSALUTACIO
Regidor de FestesAlcalde
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assaborir el deliciós missatge que dimana d’Ella. “La fe sempre 
conserva un aspecte de Creu”… diu el Papa Francesc en el 
número 42 de l’Evangelii Gaudium.

I no podia faltar en les nostres Festes una especial mirada 
i record d’eixa que és “Mare de la Creu”. La Mare de Déu. 
La Santa Maria del camí de la fe. A ella la celebrem com a 
Mare, Pastora i Aurora. És a dir, cuidadora del Poble Sant de 
Déu i Aurora naixent que alegra el dia donant consistència 
a la nostra fe, alegria en els nostres dies i constància en el 
reconeixement de l’amor al seu Fill, el Crist Encarnat. A Ella 
la mirem cada dia com a exemple de fidelitat, confiança i 
seguretat en el nostre caminar.

Demanem a Déu, doncs, benvolguts en Crist, per mediació 
d’Ella i de la seua Creu Santíssima, que en estos moments 
difícils que està vivint la humanitat, la seua gràcia ens inspire, 
sostinga i acompanye perquè en estes Festes 2018, que han 
començat en Ell, com a la seua font, tendisquen sempre a Ell, 
com al seu fi.

Bones Festes a tots i que ho passeu bé amb la família, 
amistats i tot el poble!

Salude amb gran afecte a tot Almussafes en ocasió de les 
nostres Festes Patronals honrant, així, la memòria dels nostres 
avantpassats que ens van llegar tan bonica tradició cristiana, 
descansant uns dies de les seues tasques del camp i festejant 
la nostra fe des de la figura heroica del nostre patró i titular 
Sant Bertomeu, cananeu de naixement (Jn. 21, 2), i que 
gràcies al seu amic Felipe va conéixer Jesús. Persuadit per 
la força de Crist (Jn. 1, 43-51), el segueix incondicionalment 
sense duplicitat ni enganys. Jesús juga amb este ardor de 
Bertomeu i el prepara per a les grans teofanies i revelacions. 

Alguns historiadors situen el nostre Sant exercint la seua 
vida apostòlica a Mesopotàmia, Pèrsia i Armènia. Hauria 
predicat la fe a Aerobanos, no molt lluny d’Albak, convertint 
al cristianisme a la germana del Rei, qui en un moment d’ira 
l’envià a escorxar i decapitar. Els armenis el tenen com a Patró 
principal.

“La Santíssima Creu és el centre de la gran devoció”. Dir 
Almussafes, és dir: Santíssima Creu. Ella, com a Patrona, 
tanca les nostres Festes. Al seu pas tota mirada se centra en 
eixa xicoteta relíquia que Fra Pablo de Colindres va donar a la 
senyora Manuela Tuviá i Borja en data de 3 de maig de 1764, 
pareix, açò, un ahir i fa 254 anys que Almussafes s’alça i es 
gita amb eixa oració constant “Santíssima Creu”…, invocant-la, 
tant en les alegries com enmig del dolor, vivint, així, des d’Ella, 
la resplendor de la llum de Jesucrist “signe d’amor i llibertat”. 

La Creu, benvolguts, resumeix tota la teologia sobre Déu, sobre 
el misteri de la salvació en Crist i sobre la vida cristiana. Ella 
il·lumina la nostra vida, ens dóna esperança i ens ensenya 
el camí de l’amor. Vos anime a contemplar-la per a poder 

ilumina nuestra vida, nos da esperanza y nos enseña el camino 
del amor. Os animo a contemplarla para poder saborear el 
delicioso mensaje que dimana de Ella. “La fe siempre conserva 
un aspecto de Cruz”… dice el Papa Francisco en el número 
42 del Evangelii Gaudium.

Y no podía faltar en nuestras Fiestas una especial mirada y 
recuerdo de esa que es “Madre de la Cruz”. La Virgen María. 
La Santa María del camino de la fe. A ella la celebramos como 
Madre, Pastora y Aurora. Es decir, cuidadora del Pueblo Santo 
de Dios y Aurora naciente que alegra el día dando consistencia 
a nuestra fe, alegría en nuestros días y constancia en el 
reconocimiento del amor a su Hijo, el Cristo Encarnado. A Ella 
la miramos cada día como ejemplo de fidelidad, confianza y 
seguridad en nuestro caminar.

Pidamos a Dios, pues, queridos en Cristo, por mediación de 
Ella y de su Cruz Santísima, que en estos momentos difíciles 
que está viviendo la humanidad, su gracia nos inspire, 
sostenga y acompañe para que en estas Fiestas 2018, que 
han comenzado en Él, como a su fuente, tiendan siempre a Él, 
como a su fin.

¡Felices Fiestas a todos y que lo paséis bien con la familia, 
amistades y todo el pueblo!

Saludo con gran afecto a todo Almussafes con ocasión de 
nuestras Fiestas Patronales honrando, así, la memoria de 
nuestros antepasados que nos legaron tan bonita tradición 
cristiana, descansando unos días de sus tareas del campo 
y festejando nuestra fe desde la figura heroica de nuestro 
patrono y titular San Bartolomé, cananeo de nacimiento (Jn. 
21, 2), y que gracias a su amigo Felipe conoció a Jesús. 
Persuadido por la fuerza de Cristo (Jn. 1, 43-51), le sigue 
incondicionalmente sin doblez ni recovecos. Jesús juega con 
este ardor de Bartolomé y le prepara para las grandes teofanías 
y revelaciones.

Algunos historiadores sitúan a nuestro Santo ejerciendo su 
vida apostólica en Mesopotamia, Persia y Armenia. Habría 
predicado la fe en Aerobanos, no lejos de Albak, convirtiendo 
al cristianismo a la hermana del Rey, quien en un momento de 
ira le manda desollar y decapitar. Los armenios le tienen como 
Patrono principal.

“La Santíssima Creu es el centro de la gran devoción”. Decir 
Almussafes, es decir: Santíssima Creu. Ella, como Patrona, 
cierra nuestras Fiestas. A su paso toda mirada se centra en 
esa pequeña reliquia que Fray Pablo de Colindres donó a 
Doña Manuela Tuviá y Borja en fecha de 3 de mayo de 1764, 
parece, esto, un ayer y hace 254 años que Almussafes se 
levanta y se acuesta con esa oración constante “Santíssima 
Creu”…, invocándola, tanto en las alegrías como en medio 
del dolor, viviendo, así, desde Ella, el resplandor de la luz de 
Jesucristo “signo de amor y libertad”.

La Cruz, queridos, resume toda la teología sobre Dios, sobre el 
misterio de la salvación en Cristo y sobre la vida cristiana. Ella 

MOSSEN MIQUEL
MARTÍNEZ FERRER

SALUTACIO
Rector
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Al Centre Cultural.

Al Parc Central i itinierari de la cursa.
A les 20:30 h. Eixida de la categoria Absoluta.
Modalitats: totes.
Inscripció solidària.
Organitzen: Ajuntament d’Almussafes i Club 
Atletisme Almussafes.

Al Centre Cultural.
Concert intercanvi Banda Jove de la 
Societat Musical Lira Almussafense 
amb la Banda Sinfónica de la Associació 
Musical “Catachana 82” de Madrigueras 
(Albacete).
Director: Antonio Peris-Muñoz

18:30 h.

19:00 h.

12:30 h.

VIII GALA
DE L’ESPORT JOVE

XXXII VOLTA A PEU

CONCERT

Divendres

Almussafes2018
Fes tes

Dissabte
troba ' t

troba ' t

Diumenge

22

23

24

juNY

juNY

juNY

Segueix tota l’actualitat de 
les Festes a l’AWTV.
Entrevistes, reportatges, mascletades 
en directe, actes complets, ...

Almussafeswebtv
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A iniciativa del Club Gastronòmic El Putxeret, 
s’organitza la setena Ruta de la Tapa en Festes.
Dies: 28 al 30 de juny, i 1 al 5 de juliol.

Dissabtes i diumenges de 12 a 13:30 i de 19 a 21 h. 
Laborables de 19 a 21 h.
Preu: 2,50€ tapa + beguda (quint o refresc),
3€ tapa + tercio.

Bars i restaurants participants:
Bar Casa Pepe (Pinar) · Bar El Musical · Días de Vino 
y Rosas · Bar Hungria · Forn Pastisseria Rosa ·Bar Els 
Rogets · La Fonte  d’Or · Orxateria Melchor · Cafeteria 
Centre Cultural

Els clients que visiten almenys 6 establiments, optaran 
al sorteig d’un premi, consistent en un val de 50 € per a 
consumir en l’establiment guanyador de la tapa.
Cada client podrà votar a “la millor tapa” en les 
fulles que es posaran a la seua disposició una vegada 
completats els sis segells reglamentaris.
El dia 17 de juliol, a les 20 hores, es lliuraran els premis 
a la millor tapa atorgada per votació popular, així com 
el sorteig als clients, al Parc Central.

Organitza: Club Gastronòmic El Putxeret
Col·labora: Ajuntament d’Almussafes

VII RUTA DEL TAPEO

Al Pati del Col·legi Almassaf.

Normes:
· S’estableix un preu públic de 10,00€.
· Només podran assistir majors de 16 anys.
· Es lliuraran tres mencions esportives:
 1. Al millor esportista de l’any.
 2. A l’entitat esportiva de l’any.
 3. A la trajectòria esportiva.

Orquestra “MÓNACO” i Discomòbil.
Al pati del Col·legi Almassaf.
Preu tiquet: 7€
Organitzen:
Clavaris i Clavariesses 2018.

Normes:
Les taules estaran muntades per quintes.
Edat mínima: complir 18 en l’any en curs 
(quinta de 2000).
Obertura de portes a les 21:00 h.
No podrà entrar cap persona sense tiquet.

22:00 h.

19:30 h.

22:00 h.

Per a adquirir els tiquets caldrà anar, en primer lloc, al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, en horari de 9.30 a 13.30 i 
17 a 20 h. i es donaran per rigorós ordre d’inscripció.

Els dies per comprar els tiquets seran:
· De l’11 al 15 de juny, només entitats membres del Consell 
Municipal d’Esports.

· Del 18 al 23 de juny,  sempre que hi haja tiquets 
disponibles, la resta d’entitats i públic en general, fins que 
s’arribe al màxim de l’aforament establert.
            
Organitza: Consell Municipal d’Esports.

SOPAR GALA DE L’ESPORT

SOPAR DE QUINTES

Dijous

Divendres

Dissabte

28

29

30
A l’Àgora del Parc Central.
Enguany, la nostra banda dirigida pel mestre Josep Escandell i Vila, 
retrà HOMENATGE A NINO BRAVO, en un concert monogràfic, que 
comptarà amb les veus de: Felipe Garpe, Sheila García, Ramón Luis.
L’acte es clausurarà amb la interpretació de l’Himne 
d’Almussafes, cantat per DIDIER.

CONCERT DE LA BANDA SOCIETAT
MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE

troba ' t

troba ' t

troba ' t

juNY

juNY

juNY
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Diumenge01juLIOL

A l’Àgora del Parc Central. Participen: Colla de dolçainers d’Al-mansáf 
i Colla de la Safor. Organitza: Colla Dolçainers d’Al-mansáf.

Al Parc Central. A càrrec del Grup Dansaires del Tramusser. 
Organitza: Grup Dansaires del Tramusser.

19:00 h.

20:30 h.

FESTIVAL DE COLLES DE DOLÇAINERS

DANSÀ DE FESTES

Dimarts

Dimecres

Dijous

03

04

05

juLIOL

juLIOL

juLIOL

A la sala d’Exposicions del Centre Cultural.
Organitza: Associació Cultural “Paleta i 
Pinzell”.

Al Parc Central. Activitat infantil fins a 14 anys. Sense límit de places.
Cada xiquet ha de dur un meló d’Alger xicotet.

A la Pista Polivalent. Festa sense alcohol.

Convocada per a fomentar la Cultura i la 
creació artística, plàstica i visual en el municipi. 
Concentració de tots els artistes que desitgen 
participar en l’esplanada del Centre Cultural, per 
al seu posterior repartiment per les rodalies.
Tècniques, suports i formats lliures.           
Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia 
(material a càrrec del participant).
Organitza: Associació Cultural “Paleta i Pinzell”.

Al pati del Col·legi Almassaf. Es tornarà a projectar este documental 
produït per l’Ajuntament d’Almussafes, a través de l’AWTV, amb 
motiu de l’homenatge públic que l’Ajuntament d’Almussafes va retre 
als treballadors i treballadores d’esta empresa.
“Descobrim la nostra Cooperativa” fa un recorregut per la 
trajectòria de Coagal des de la seua fundació l’any 1951.

20:00 h.

18:30 h.

20:30 h.
-

22:00 h.

22:30 h.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
PALETA I PINZELL

FESTA DELS FANALETS

DISCOMÒBIL PER A JOVES MENORS D’EDAT

JORNADA DE PINTURA NOCTURNA

DESCOBRIM LA NOSTRA COOPERATIVA

23:00 h.

01:30 h.
-

12 #EntreTotsFemFesta #EntreTotsFemFesta 13
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23:00 h.

Al Pati del Col·legi Almassaf.

Presentació de la Reina de Festes 2018, Senyoreta
Mª Pilar Revert Soriano, representant a la Falla Primitiva,
amb l’assistència de la Reina 2017, Maria Gil Soldevilla.

CORT D’HONOR 2018:

Naira Baixauli Garcerán
Falla la Torre

Mar Benavent Grau
Almussafes Club de Futbol

Elena Grau Luz
Club Esportiu Gimnàstica Almussafes

Selena Marí Zanón
Club de Bàsquet Almussafes

A continuació, espectacle musical:
“ACROBATIC DANCE”
Veus com la de MIREIA ORTIZ, l’única espanyola que ha cantat junt 
a WITHNEY HOUSTON, i un equip acrobàtic integrat per artistes 
del CIRCO DEL SOL, són els ingredients d’este espectacle dinàmic i 
sorprenent, carregat d’impactes visuals i de moments màgics.

PRESENTACIÓ DE LA REINA DE LES FESTES
I LA SEUA CORT D’HONORtroba ' t

PRESENTACIOde la Reina de les Festes i
la seua Cort d 'Honor
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Dissabte07juLIOL

Dies 7, 8, 9 i 10 de juliol.
Al Parc de Les Palmeres.
Organitza: Centro Cultural Andaluz.

A la Rosa dels Vents del Parc Central.
Amb música, ball i beguda per als assistents.

A la Pista Polivalent.
Amb l’orquestra “REALITY” i discomòbil.

Tradicional desfilada de moros i cristians amb la participació de 
les següents comparses, encapçalades pel grup de tabal i dolçaina 
d’Almussafes Colla d’Al-mansáf:
Grup dansa del Ventre dirigit per la professora Patricia Leisa
Comparsa Cristiana Clavariesses - Clavaris Almussafes 2018
Comparsa Mora Clavariesses - Clavaris Almussafes 2018
Comparsa “Alí Ben Bufat”
Comparsa Reina i Dames, acompanyada per la Banda de Música Lira 
Almussafense

Itinerari: Eixida del carrer Major (cantonada amb el carrer Santa Creu), 
carrer Major, carrer Castell, Plaça del Mercat, Santa Anna, Literato Azorín, 
Àusias March, Passeig del Parc, acabant en l’Av. Paral·lel.

17:00 h.11:00 h.

00:00 h.15:00 h.
--

12:00 h.

00:30 h.

20:00 h.

FESTA DEL TAPEO ANDALÚS

FESTA VERMUT AL PARC

BALL DELS CLAVARIS

MOROS I CRISTIANS
troba ' t
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Des del Pavelló Poliesportiu fins el carrer Llauradors.
Atrevix-te!!!. Sigues gran o menut, la diversió la tens assegurada al tobogan aquàtic.
Organitza: Ajuntament d’Almussafes. Col·labora: Falla Primitiva.

El Grup de Teatre Candilejas representarà “NI A LA DE TRES”, amb la interpretació de 
Eloína Molina, Xelo Ponce, Tica Nadal, Paco Gomez, Mari Navarro, Miguel Iborra i Mª 
José Gil, i la direcció de Fernando Tébar. Organitza: Grup de Teatre Candilejas-EMT.

22:30 h.

TOBOGAN AQUÀTIC I ALTRES ATRACCIONS

ESPECTACLE TEATRAL

Dilluns

Dimarts

09

10

juLIOL

juLIOL

De l’Antiga Corona d’Aragó. A càrrec de Manuel Miguel Hervás Lino, músic i campaner.
A la porta de l’església. Xicotet recorregut pels tocs tradicionals que, des de fa segles, han 
interpretat les nostres campanes i campaners: tocs de festa, a missa, tocs d’alarma, a 
difunt..., una part fonamental de la nostra cultura sonora i de la nostra identitat.

Al pati del Col·legi Almassaf.
El Cercle d’Arts Leopoldo Magenti organitza el III Festival Coral, amb la participació 
conjunta del COR CERCLE D’ARTS i el COR PARROQUIAL SANT BERTOMEU. Com a cors 
convidats comptarem amb el COR NOVA CREACIÓ de L’Alcúdia i l’AGRUPACIÓ CORAL 
DEL MARQUESAT. Organitza: Cercle d’Arts Leopoldo Magenti.

Al pati del Col·legi Almassaf.
“NELO BACORA”. Llaurador valencià, tranquilot i caradura, arriba a un despatx 
d’advocats per a solventar un problema de propietat de terrenys. L’advocat ha d’eixir a 
una visita, deixant a Nelo en el despatx, i ell aprofita per a suplantar a l’advocat i traure 
profit de la situació.

Nelo: Bernardino Bosca, Adolfo: J. Luis Aleixandre, Paco: Nacho Benavent, Julia: Gema 
Aranda, Visanteta: Angela López, Alfredo: Salva Aparici, Polonio: Cesar España, 
Margarita: Elena Tomas. Apuntador: Modesto Soria, Director: Nacho Carsí.

L’espectacle anirà precedit de diverses actuacions musicals protagonitzades per 
membres infantils i adults de la Falla Primitiva.
Organitza: Falla Primitiva.

20:00 h.

22:30 h.

22:30 h.

RECITAL DE TOCS TRADICIONALS DE CAMPANESNovetat

III FESTIVAL CORAL

PLAY-BACK INFANTIL I SAINET FALLA PRIMITIVA

16:00 h.11:00 h.

19:00 h.14:00 h.
--

Dia del
Xiquet/a

a la
Fira
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Dimecres

Dijous

11

12

juLIOL

juLIOL

A càrrec de LA XE-RANGA.
Eixida des de l’Ajuntament recorrent els domicilis de les Dames i la Reina.
L’activitat finalitzarà a la porta de l’Ajuntament, on s’oferirà a les 21:30 h. un refrigeri 
als assistents.

Davant l’Església.
Oferida a la Santíssima Creu, Patrona d’aquesta Vila, per totes les entitats locals, amb 
la participació de la Corporació Municipal, la intervenció de la Banda de la Societat 
Musical Lira Almussafense, i encapçalada per la Colla d’Al-mansáf de tabal i dolçaina.

Itinerari: Eixida des de l’Ajuntament, carrer Santa Anna, Plaça del Mercat, Castell, 
Salvador Botella, Mestre Medina, Plaça Blasco Ibáñez, Gibraltar, Ausiàs March, 
Llauradors, Av. Paral·lel, La Foia, Carrer Major, El Cano, Sant Josep, Pinar i Carrer Major 
fins arribar a l’Església.

Al pati del Col·legi Almassaf.
L’espectacle “Tributo a Rocío Jurado”, protagonitzat per la cantant onubense Blanca 
Villa, amb la direcció musical i d’orquestra del mestre Pedro Arriero, i la coreografia 
i el ballet de la coreògrafa i balladora María Luisa Sánchez, evocaran des de la més 
primerenca i no menys exitosa carrera de la chipionera, fins als millors èxits dels seus 
últims temps.

Al pati del Col·legi Almassaf.
Amb el grup “LOS 80 PRINCIPALES”.
Banda tribut que rememora els èxits de la daurada dècada dels 80.

Discomòbil.

Actuació “LOS 80 PRINCIPALES”.

Discomòbil.

20:00 h.

19:30 h.

22:30 h.

00:00 h.

00:00 h.

01:00 h.

03:00 h.

CANT D’ALBAES

OFRENA DE FLORS

ESPECTACLE TRIBUTO A ROCÍO JURADO

BALL DE SANT BERTOMEU

troba ' t

troba ' t
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Per la població a càrrec de la Banda de la Societat Musical Lira Almussafense.

A l’Església, amb la intervenció del Cor Parroquial Sant Bertomeu.

A l’esplanada del Centre Cultural.
Organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes.

JUVENIL ALMUSSAFES CF – BENIFAIO CF
Saque d’honor per la seua dama Mar Benavent i la Reina Mª Pilar Revert.

Amenitzada per la Banda de la Societat Musical Lira Almussafense, la Colla d’Al-
Mansáf, així com els balls processionals que oferiran la Falla La Torre i els Dansaires 
del Tramusser. Els balls eixiran a les 21:30 hores des de l’Església

Itinerari: Eixida del Temple, Plaça i Carrer Major, Passeig del Parc, carrer Gibraltar, 
Espioca, Sant Vicent, Salvador Botella, Castell, Plaça Major i Temple Parroquial, on 
finalitzarà amb una entrada de focs d’artifici.

A la Pista Polivalent. Amb Dani Moreno el Gallo (Anda ya-40 Principales), Mitch Van 
Staveren (Arenal Sound-Cherokee), Ismael Canet (Tropicana).
Animació, llançament de globus, pals LED i Fluor.

10:00 h.

12:00 h.

14:00 h.

18:00 h.

22:00 h.

00:30 h.

PASSACARRER

MISSA

MASCLETÀ

FUTBOL TROFEU FESTES

PROCESSÓ EN HONOR A SANT BERTOMEU

CONCERT DE FESTES: SARUKA + SEGURIDAD SOCIAL
+ FESTIVAL DJ’s

Del 13 al 16 de juliol.
A l’Àgora del Parc Central.
Organitza: Falla Mig Camí.

FESTA DE LA CERVESA17:00 h.11:00 h.

00:00 h.15:00 h.
--

troba ' t

sant bertomeuPatró d 'Almussafes
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clavariesses
festa de les

Per la Banda de la Societat Musical Lira Almussafense i acompanyament fins a l’església.

Oferida en honor a la Divina Pastora.

A l’esplanada del Centre Cultural.
Organitzada per les Clavariesses, a càrrec de Pirotècnia Germans Caballer.

En honor a la Divina Pastora.

Itinerari: Eixida del Temple Parroquial, carrer Major, Passeig del Parc, carrer Gibraltar, 
Plaça Blasco Ibañez, Espioca, Sant Vicent, Castell, Plaça Major, entrada al Temple 
Parroquial i, en finalitzar, una entrada de focs d’artifici.

Amb l’Orquestra “TITANIC” i discomòbil.
A la Pista Polivalent.

10:00 h.

12:00 h.

14:00 h.

22:00 h.

00:30 h.

RECOLLIDA DE LES CLAVARIESSES

MISSA

MASCLETÀ

PROCESSÓ DE LES CLAVARIESSES

BALL DE LES CLAVARIESSES

en honor a la Divina Pastora

Dissabte14juLIOL

troba ' t
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Diumenge15juLIOL

Per la Banda de la Societat Musical Lira Almussafense i acompanyament fins a l’església.

Cantada en honor a la Divina Aurora.

A l’esplanada del Centre Cultural.
Organitzada pels Clavaris, a càrrec de Pirotècnia Turis.

En honor a la Divina Aurora.

Itinerari: Eixida del Temple Parroquial, Carrer Major, Passeig del Parc, carrer Gibraltar, 
Plaça Blasco Ibañez, Espioca, Sant Vicent, Castell, Plaça Major, entrada al Temple 
Parroquial i, en finalitzar, una entrada de focs d’artifici.

Amb l’Orquestra “MONTECARLO” i discomòbil.
Al Pati del Col·legi Almassaf.

Per a accedir, serà imprescindible un vestuari adequat (no s’admetran esportives, 
xancles, pantalons curts, samarretes i gorres).
Les taules per a aquest ball es podran reservar al Centre Cultural fins el 10 de juliol, 
indicant el nom d’un responsable i nombre de places. Aforament limitat.
Dolços i cava gratis per a les taules reservades que estiguen ocupades al començament 
del ball.
Es prega la màxima puntualitat.

09:30 h.

12:00 h.

14:00 h.

22:00 h.

00:00 h.

RECOLLIDA DELS CLAVARIS

MISSA

MASCLETÀ

PROCESSÓ DELS CLAVARIS

BALL DE GALA

troba ' t

clavaris
festa dels

en honor a la Divina Aurora
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16juLIOL

A càrrec de la Banda de la Societat Musical Lira Almussafense, recorrent els carrers de 
la població.

En honor a la Santíssima Creu, amb la intervenció del cor Parroquial Sant Bertomeu.

A l’esplanada del Centre Cultural.

Eixida des de l’Esglèsia parroquial de les Danses Valencianes, amb la participació del 
grup de Danses de la Falla la Torre i del Grup Dansaires del Tramusser d’Almussafes.

Eixida solemne de la Processó en honor a la Santíssima Creu, precedida de La Colla de 
Dolçainers d’Al-Mansáf, i amb la intervenció de la Banda de la Societat Musical Lira 
Almussafense.

Itinerari: Eixida de l’Església, Carrer Castell, Plaça del Mercat, Carrer Santa Anna, Carrer 
Sant Roc, Carrer Espioca, Carrer Ramon i Cajal, Carrer Llauradors, Avinguda Paral·lel, 
Passeig del Parc, Carrer Major, Temple Parroquial.

Es dispararà des de l’esplanada front a l’antiga Cooperativa.

10:00 h.

12:00 h.

14:00 h.

21:00 h.

22:00 h.

01:00 h.

PASSACARRER

MISSA SOLEMNE

MASCLETÀ

PROCESSÓ DE LA SANTÍSSIMA CREU

GRAN CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI

ALMUSSAFES CF – BENIFAIO CF
Categoria Amateur.
Saque d’honor per la Reina de les Festes Senyoreta Mª Pilar Revert Soriano.
Al camp de Futbol Municipal.

18:00 h. FUTBOL TROFEU FESTES

troba ' tDilluns

santissima creu
festa de la

Patrona d 'Almussafes
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Dimarts17juLIOL

Amb motocultor i cavalleria.
Al camp de El Barrancó de Salvador Sabater.
Situat en ronda Síndic Antoni Albuixech, en front del bar Gloria.
Organitza: Associació Agrària Joves Agricultors (AVA).

A l’Àgora del Parc Central.
Organitza: Associació Agrària Joves Agricultors (AVA).

Al Pati del Col·legi Almassaf.
L’Ajuntament vol retre homenatge públic als llauradors que l’any 1973 s’acomiadaren de 
les seues terres amb motiu de l’arribada de la factoria Ford.

A l’Àgora del Parc Central.
Organitza: Club Gastronòmic El Putxeret.

22:30 h.

20:00 h.

CONCURS D’ENSOLCAR

CONCURS D’EXPOSICIONS D’HORTALISSES

HOMENATGE ALS LLAURADORS

LLIURAMENT PREMIS RUTA DEL TAPEO

Dimecres

Dijous

18

19

juLIOL

juLIOL

Amb cant, ball regional i xirigotes.
Al pati del Col·legi Almassaf.
Organitza: Centro Cultural Andaluz.

Al pati del col·legi Almassaf.
A càrrec del Grup Dansaires del Tramusser. Aquest any comencem una ruta 
nova per mostrar a tot el poble d’Almussafes els cants i balls tradicionals 
d’arrel. Enguany estarem acompanyats pel GRUP DE DANSES DE L’ALCÚDIA, i 
tindrem l’oportunitat de gaudir d’un repertori més variat i amb una posada en 
escena, on la música i el cant en directe seran protagonistes, acompanyats pels 
balls corresponents.
Organitza: Grup Dansaires del Tramusser.

22:30 h.

22:30 h.

ACTUACIÓ ANDALUSA

I FESTIVAL DE CANTS I BALLS
TRADICIONALS D’ARREL

10:00 h.

18:00 h.

13:30 h.

19:30 h.

-

-

troba ' t

Dia del
Xiquet/a

a la
Fira
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· Fes-te la paella pel teu compte o gaudeix de 
les paelles gegants. En ambdós casos fes la 
inscripció al Centre Cultural o en la web de 
l’Ajuntament abans de les 14 h. del dijous 12 
de juliol. Passada aquesta data no s’admetran 
inscripcions.

· És obligatori indicar el DNI. En el cas de menors 
d’edat que no tinguen DNI, aquesta casella 
es deixarà en blanc. Indiqueu en la casella 
corresponent als no residents

· No s’admetrà més del 20% de comensals no 
residents. L’organització reduirà les places als qui 
no complisquen aquesta norma.

· El repartiment dels ingredients per als que trien 
fer-se la seua paella, es farà a l’Ajuntament el 
mateix dia de 17 a 18 h., per ordre d’inscripció, 
aportant el resguard d’inscripció. Al mateix 
temps, se’ls repartirá la beguda corresponent. 

· És obligatori recollir les restes del sopar de cada 
taula, abans d’abandonar-la.

Divendres20juLIOL

Al pati del Col·legi Almassaf. Obertura de portes: 21:00 h.
Venda de tiquets al Mercat Municipal i directament pels associats i col·laboradors de la 
Junta. Preu tiquets: 10 euros (5 euros són íntegrament per al càncer).
Cada comensal portarà l’entrepà de casa.
Al finalitzar el sopar es realitzarà el sorteig dels detalls que comerços i associacions del 
poble han aportat.
Organitza: AECC Almussafes.

A la Pista Polivalent. Presenta Francisco Garcés (Maxi Radio). Amb DJ Martin (El Vinilo 
Perdido-Maxi Radio), Vicente Cases (Maxi Radio), los Gemelos (Puzzle), Miguel Serna 
(Rockola-Virtual). Abans i després hi haurà discomòbil.

01:00 h.

SOPAR GALA BENÉFICA DEL CÀNCER

FESTIVAL REMEMBER 90’s MUSIC

Dissabte

Dissabte

21

26

juLIOL

juLIOL

Al Parc de les Palmeres. Jocs aquàtics per als xiquets, menjar i beguda amb preus 
populars per a tots els assistents. Organitza: Falla La Torre.

Al carrer Major. Tradicional homenatge a la paella, al qual estan convidats tots els veïns i 
veïnes d’Almussafes.
NORMES:

A la Pista Polivalent.
Gran discomòbil d’acomiadament de les Festes 2018.

Al Pati del Col·legi Almassaf.
Sopar de l’Associació de Jubilats i Pensionistes.

22:00 h.

21:30 h.

00:00 h.

FESTA DE L’AIGUA

HOMENATGE A LA PAELLA

CELEBRACIÓ DE SANT JOAQUIM I SANTA ANNA

DISCOMÒBIL DE LES PAELLES

21:30 h.

11:00 h.

19:00 h.
-

troba ' t

troba ' t
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Lloc: Sala tatami del pavelló poliesportiu.
Organitza: Club Aikido Tomiki.

Eixida: Des de l’Ajuntament.
Categories:
Joves: 19:00 hores.
Benjamí nascuts entre 2009 i 2013. 500 m.
Aleví: nascuts entre 2007 i 2008. 1000 m.
Infantil: nascuts entre 2005 i 2006. 1000 m.
Cadet: nascuts entre 2003 i 2004. 1500 m.
Absoluta: 10km 20:30 hores.
Juvenil/Júnior: nascuts entre 1999 i 2002.
Sénior: nascuts entre 1998 i anteriors.
Veterans A homes: 40-49 anys.
Veterans A dones: 35-39 anys.
Veterans B homes: 50 anys o més.
Veterans B dones: 40 anys o més.
Organitza: Club Atletisme i Ajuntament d’Almussafes.

Lloc: Sala tatami del pavelló poliesportiu.
Organitza: Club Aikido Tomiki.

Lloc: Eixida del parc, circuit de 2,5 quilòmetres.
Categoria: Sénior Màster “per invitació”. Elite i sub23.
Organitza: Penya Ciclista Almussafes.

Lloc: Eixida del parc.
Categories: Escoles.
Organitza: Club Ciclista Al Tran Tran.

Lloc: instal·lacions de l’Agility (parc rural).
Categories: Totes.
Entrega de trofeus aproximadament a les 22:30.
Organitza: Club Esportiu Agility Almussafes.

Lloc: al pati del Col·legi Almassaf.
Normes:
S’estableix un preu públic de 10,00€.
Només podran assitir persones majors de 16 anys.
Es lliuraran tres mencions esportives:
1.- Al millor esportista de l’any.
2.- A l’entitat esportiva de l’any.
3.- A la trajectòria esportiva.

Per a adquirir els tiquets caldrà anar, en primer lloc, 
al Pavelló Poliesportiu Municipal, en horari de 9.30 a 
13.30 i 17.00 a 20.00 h. i es donaran per rigorós ordre 
d’inscripció.

El dies per a comprar els tiquets seran:
De l’11 al 14 de juny només entitats membres del 
Consell Municipal d’Esports.
Del 18 al 22 de juny, i sempre que hi haja tiquets 
disponibles, la resta d’entitats i públic en general, fins 
que s’arribe al màxim de l’aforament establert.
Organitza: Consell Municipal d’Esports.

Lloc: al Riu Xúquer – Fortaleny
Categories: Séniors, veterans i juvenils.
Organitza: Club de Pescadors La Molinà.

Lloc: Circuit Autet Almussafes.
Categories: Elèctric.
Organitza: Associació d’Automodelisme Almussafes Autet.

18:30 h. - 19:30 h.

19:00 h.

19:00 h.

18:00 h. - 22:30 h.

18:30 h. - 19:30 h.

17:30 h. - 20:30 h.

09:00 h. - 14:00 h.

22:00 h.

16:00 h.

20:00 h.

19:30 h.

DEFENSA PERSONAL PER A DONES

XXXII VOLTA A PEU

DEFENSA PERSONAL PER A DONES

CARRERA CICLISTA
10é GRAN PREMI ALMUSSAFES

CARRERA ESCOLES DE CICLISME

GALA DE L’ESPORT

TROFEU PESCA FESTES PATRONALS

CARRERA NOCTURNA DE FESTES

dimarts 12 de juny

dissabte 07 de juliol

disabte 23 de juny

dijous 14 de juny

dissabte 16 de juny

diumenge 17 de juny

divendres 29 de juny

dissabte 30 de juny

dimarts 10 de juliol
Lloc: Pavelló Poliesportiu Almussafes
Categories: Benjamí, Aleví i Cadet.
Organitza: Club Deportivo Yoko-Kan Almussafes.

11:00 h.

LIGHT - CONTACT POINTFIGHT

JORNADA DE PORTES OBERTES: TITLINGS

Lloc: instal·lacions de l’Agility (parc rural).
Categories: Totes.
Entrega de trofeus sobre les 23:00 hores.
Organitza: Club Esportiu Agility Almussafes.

XXI TROFEU VILA D’ALMUSSAFES 
D’AGILITY

Lloc: Camp de tir “La Laguna”.
Categories: Totes
Organitza: Club de Caçadors “El Perdigó”.

Lloc: Pavelló Poliesportiu.
Categoria:
Veterans C.B Almussafes vs Veterans València Bàsquet
Organitza: Club de Bàsquet Almussafes.

TROFEU FESTES PATRONALS 
“COLOMÍ A BRAÇ”

XI DIA DEL CLUB DE BÀSQUET 
ALMUSSAFES

18:00 h. - 21:30 h.

Lloc: Carrer Gibraltar.
Categories: Galotxa masculí i raspall femení.

PARTIDA PILOTA VALENCIANA 
GALOTXA I RASPALL

activitatsEsportives
Al Centre Cultural.
· Exhibicions d’esportistes de categoria nacional de 
dansa acrobàtica, gimnàstica rítmica, balls de saló, etc.
· Projecció dels esportistes guardonats i entrega de 
diplomes i clauer commemoratiu.
Entrades gratuïtes al Pavelló Poliesportiu Municipal des 
de l’1 de juny. Màxim 4 entrades per persona.
Organitza: Consell Municipal d’Esports.

18:30 h.

IX GALA JOVE

divendres 22 de juny
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Lloc: Camp de futbol Municipal.
Partit: Almussafes C.F – Benifaió C.F
Categoria: Juvenil
Organitza: Almussafes C.F

Lloc: Camp de Futbol Municipal.
Categories: Mixtes
Partit: Primers Veterans- Veterans Actuals+Guàrdia 
Civil+Ajuntament
Organitza: Veterans Almussafes C.F

Lloc: Pavelló Poliesportiu.
Categoria: Seniors/Veterans
Entrega de trofeus: 20:00 hores.
Organitza: Club de Bàsquet Almussafes.

Lloc: Frontó Cobert.
Categories: Grup A i B.
Entrega de trofeus: 20:30 hores.
Organitza: Club Pilota Valenciana Almussafes.

Lloc: Frontó Cobert.
Categories: Frontó grup A i B.
Entrega de trofeus: 20:00 hores.
Organitza: Club Pilota Valenciana Almussafes.

18:00 h.

11:00 h.

19:00 h.

19:00 h.

18:30 h.

TROFEU DE FESTES DE FUTBOL

PARTIT DE FUTBOL

XI DIA DEL CLUB DE BÀSQUET  
ALMUSSAFES

TROFEU FESTES D’ALMUSSAFES DE 
PILOTA VALENCIANA

FINAL XXIII TROFEU PILOTA 
VALENCIANA VILA D’ALMUSSAFES

divendres 13 de juliol divendres 20 de juliol diumenge 22 de juliol

dilluns 16 de juliol

dimarts 17 de juliol

dimecres 18 de juliol

dijous 19 de juliol

dissabte 14 de juliol dissabte 21 de juliol

Lloc: Al camp de futbol Municipal.
Partit: Almussafes C.F – Benifaió C.F
Categoria: Amateur
Organitza: Almussafes C.F

18:30 h.

19:00 h.

19:00 h.

19:00 h.

18:30 h.

19:00 h.

TROFEU DE FESTES DE FUTBOL

Lloc: Pistes de tennis i pàdel.
Categories:
Simples veterans +55, Simples veterans +35.
Entrega de trofeus: 20:30 hores.
Organitza: Club de Tennis Almussafes.

Lloc: Pistes de tennis i pàdel.
Categories:
Dobles veterans +55, Dobles veterans +40.
Entrega de trofeus: 20:30 hores.
Organitza: Club de Tennis Almussafes.

Lloc: Pistes de tennis i pàdel.
Categories:
Simples masculins, Simples veterans +40.
Organitza: Club de Tennis Almussafes.

Lloc: Pistes de tennis i pàdel.
Categories:
Dobles veterans +35, Simples veterans +45 i Pàdel.
Entrega de trofeus: 20:30 hores.
Organitza: Club de Tennis Almussafes.

Lloc: Camp de tir “La Laguna”.
Categories: Totes.
Organitza: Club de Caçadors “El Perdigó”.

Lloc: Pistes de tennis i pàdel.
Categories:
Dobles masculins, Dobles veterans +45.
Entrega de trofeus: 20:30 hores.
Organitza: Club de Tennis Almussafes.

FINAL CAMPIONATS FESTES 
PATRONALS DE TENNIS I PÀDEL

FINAL CAMPIONATS FESTES 
PATRONALS DE TENNIS I PÀDEL

FINAL CAMPIONATS FESTES 
PATRONALS DE TENNIS I PÀDEL

FINAL CAMPIONATS FESTES 
PATRONALS DE TENNIS I PÀDEL

TROFEU FESTES PATRONALS
“TIR AL PLAT”

FINAL CAMPIONATS FESTES 
PATRONALS DE TENNIS I PÀDEL

Lloc: Camp de futbol municipal d’Almussafes.
Categories: Júniors, cadets i menors de 14 anys.
Organitza: Club de Tir amb Arc.

Lloc: Camp de futbol municipal d’Almussafes.
Categories: Júniors, cadets i menors de 14 anys.
Organitza: Club de Tir amb Arc.

Lloc: Camp de futbol municipal d’Almussafes.
Categories: Júniors, cadets i menors de 14 anys.
Organitza: Club de Tir amb Arc.

09:00 h. - 13:30 h. i 16:00 h. - 21:00 h. 10:00 h. - 14:00 h.

09:00 h. - 13:30 h. i 16:00 h. - 21:00 h.

CAMPIONAT D’ESPANYA DE
TIR AMB ARC

CAMPIONAT D’ESPANYA DE
TIR AMB ARC

CAMPIONAT D’ESPANYA DE
TIR AMB ARC

dissabte 28 de juliol

Lloc: Camp de tir “La Laguna”.
Categories: Totes
Organitza: Club de Caçadors “El Perdigó”.

TROFEU FESTES PATRONALS 
“GUATLA A MÀQUINA” 
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Mª PILAR REVERT SORIANO
Falla Primitiva

reina

festes

de les
2018
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NAIRA
BAIXAULI
GARCERÁN

ELENA
GRAU
LUZ

MAR
BENAVENT
GRAU

SELENA
MARÍ
ZANÓN

Falla la Torre Club Gimnàstica 
Almussafes

Almussafes
Club de Futbol

Club de Bàsquet 
Almussafes
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Va ser l’any 1974 quan Vicenta Blay Escrivà va ser elegida com la primera 
“madrina” de la “Festa de les Fadrines”. Han passat anys, molts anys, des 
d’aquella data i, de la mateixa manera que altres madrines tingueren el privilegi 
d’haver sigut elegides per a tal responsabilitat, aquest any em toca a mi.

Orgullosa d’haver entrat a formar part d’aquesta gran família: la de les Clavariesses 
de la Divina Pastora 2018. Un grup de vint-i-quatre joves amb uns valors 
envejables: treball, sacrifici, solidaritat, companyerisme, estima per les tradicions 
del nostre poble... Però que, per damunt de tot, engendren la il·lusió i l’esforç 
constants.

Ara, en nom de totes, m’agradaria que ens permetéreu unes línies per a posar-vos 
en antecedents...
És l’any 1966 quan les Clavariesses canvien l’esquema de la seua participació en 
les festes, passant a assumir tres dels actes de caràcter religiós més importants del 
poble: la Festa de la Immaculada, els actes de Setmana Santa i la Festa de la Divina 
Pastora.

I és aquesta nova situació la qual porta a les Clavariesses any rere any a treballar 
amb xicotetes accions per a poder dur endavant tot eixe programa de festes. Un 
programa en què la col·laboració de tot el poble: de l’Ajuntament, de la Parròquia, 
de les associacions i comerços ha sigut, és i serà fonamental. Nosaltres, soles, no 
hauríem pogut fer res de tot açò; per això... Mil vegades gràcies!

Portem treballant molt dur des de fa mig any per a poder fer la festa que es 
mereixen la Verge i el poble i, encara que el nostre gran dia serà el 14 de juliol, 
al llarg de tot l’any hi haurà més actes dels quals podreu gaudir junt a nosaltres. 
Esperem que ens acompanyeu al llarg de totes les festes junt a familiars, amics/
amigues i coneguts/conegudes; que les gaudiu i, sobretot, que la vostra presència 
en tots els esdeveniments siga la mar de participativa.

Acabem desitjant-vos... Bones Festes a tots i totes! Visca la Divina Pastora! Visca 
Almussafes! I visquen les Clavariesses 2018!

AROA FOLCH TARAZONMadrina

CLAVARIesseSde laDivina Pastora
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Paula Llorca Fernández
VICEPRESIDENTA

Cristina Perales Artola
TRESORERA

Blanca Estellés Navarro
TRESORERA

Paula Pastor Santos Juanes
PRESIDENTA

Saray Torralba Llácer
SECRETÀRIA

Alicia Viñuales Zafrilla
SECRETÀRIA

Helena Andrea Bosch Berth
VOCAL

Giovanna Máñez Navarro
VOCAL
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Paula María Fort Ferrús
XARXES SOCIALS

Ana Marzal Blay
XARXES SOCIALS

Carmen Copoví Martí

Lucía García Hernanz

Blanca Garrido Romero Judith Ginés Pelufo

Maria Di Girolamo MartíMaría René Cardozo Herrera
VOCAL
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Anna Lerma GilLucía Girona García

Clara Soler EscrivàCarmen Navarro ParraMaria Llàcer Llàcer

Cristina Piles RoviraMarta Pardo Bosch
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juan bautista marzal duartClavari Major

Benvolguts veïns / Benvolgudes veïnes,

S’acosten ja les Festes Patronals del nostre poble, Almussafes, unes festes que 
sempre s’han caracteritzat per la gran participació, l’harmonia i l’alegria que es 
respira a cada cantonada. 

Però aquest any és per a nosaltres un any especial, ja que som els responsables 
de fer la festa a la Mare de Déu, a la Divina Aurora. Durant tot l’any hem treballat 
molt, colze a colze, per a celebrar aquesta festa com el poble i la mare de Déu es 
mereixen. 

Cal dir que tot açò no haguera sigut possible sense la vostra col·laboració, que, 
setmana a setmana, acte darrere d’acte, no heu dubtat en brindar-nos. Gràcies a 
tots per ajudar-nos a fer-ho possible.

També volem agrair a l’Ajuntament tota l’ajuda que ens ha prestat, i a la Parròquia, 
en especial a Don Miguel, que ens ha acompanyat en aquest recorregut.

Per últim, volem convidar-vos a tots a gaudir d’aquestes festes amb il·lusió i 
civisme, com és costum al nostre poble, mantenint i respectant les tradicions i 
omplint els carrers de rialles, música i alegria.

Els Clavaris de la Divina Aurora 2018 vos desitgem unes Bones Festes!

Visca la Mare de Déu i visca Almussafes!

CLAVARISde laDivina Aurora
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J. Ferran Cabanes Hernández
VOCAL

Eric Selma Cordellat 
VICEPRESIDENT

Josep Alós Mínguez

Salvador Esquer Sabater
TRESORER

José Tomás Sanz Grau 
TRESORER

Ramón Casanova Pérez

Pepe Alepuz Albuixech

Natxo Sabater Sánchez
SECRETARI

Carlos Asins Aleixandre

Josep Albuixech Ginés
VOCAL

Sergi Tejado Folch
PRESIDENT

Carlos Alós Gómez

David Cariñena Nova
TRESORER

Joan Calatayud Llopis

CLAVARISde laDivina Aurora
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Jorge Esplugues Domingo Luis Galan CamposJosep Duart Benavent

Jorge Girona Díaz Juan Miguel Gómez
Calero

Alberto García Pla

Pablo Marzal MoscardóAndrés Marzal Blay

Óscar Panero Iborra Carles Pons MorenoJorge Olmos Sales

Timoteo Rosaleny
Moreno

Daniel Sánchez
Rodríguez

Víctor Rodríguez
Rodríguez

Eduardo Sanz TelJordi San Sebastià
Sebastià
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Mª Jesús i Mª Dolores Rosaleny Asensi

Cambreres 2018com a Cambreres de la Santíssima Creu, volem transmetre al poble 
d’Almussafes la devoció que tenim per la nostra Patrona. És tant l’amor que 
sentim, que no hi ha paraules que puguen expressar-ho.

En la Creu fiquem la nostra vida en tot allò que ella comporta: alegries, 
il·lusions, esperances, però també dolors, sofriment, inquietuds… Mirar la 
Creu ens dóna pau i tranquil·litat i tot per una raó molt senzilla: perquè en Ella 
va morir crucificat Jesús, convertint-la així en la nostra salvació.
Quantes persones al veure la Santíssima Creu s’emocionen i, amb llàgrimes als 
ulls, entonen les seues pregàries cap al cel! Qui no recorda quan la contempla 
als que ja no estan entre nosaltres i ens han ensenyat a voler-la, a admirar-la 
i sobretot a adorar-la!

La Santíssima Creu forma part de la història d’Almussafes; van lligades 
irremediablement. Per això vos convidem des d’estes línies a augmentar l’amor 
per la nostra patrona i no deixar que es perda esta tradició. Agraïm, en este 
sentit, la labor que fa la Confraria de la Santíssima Creu.
Per a acabar, unes paraules del Papa San Juan Pablo II: “En la Creu Déu ens 
ha revelat tot el seu amor. La Creu ens introdueix en la plenitud de la vida 
cristiana perquè ens mostra la voluntat de Déu de compartir amb les persones 
la seua vida, el seu amor i la seua santedat”
   
VISCA LA SANTÍSSIMA CREU!

confraria
de la Santíssima 
Creu
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JPERSONALITAT DE DON FULGENCIO

a hem parlat durant el recorregut de l’article d’algunes 
virtuts del nostre protagonista: valent, emprenedor, alegre 
i festiu, bromista – quan a l’hora de dinar venia a casa, li 
deia a la seua dona: “Rafaeleta no m’esperes!”, aquella li 
contestava: “ara que he ficat l’arròs, on vas?” i ell li responia: 
“no m’esperes Rafaeleta, perquè... ja estic ací!”–. És una 
persona que ajuda als altres, els invita a beure, de vegades 
els presta diners –quan arriba el tema de les contribucions, 
“tot eren puros, per a fumar”, em diu una de les filles, venien 
a dir-li que no tenien per a pagar, obria la seua cartera i els 
deixava diners, després li ho agraïen amb un “puro Farias”, 
que eren els que més li agradaven i no sempre li’ls tornaven–. 

Les filles diuen que el pare era molt consentidor cap a elles, 
un home gran, ben plantat, “gros i alt”, els treia un pam 
d’altura, queia bé a la gent perquè a tots els que passaven per 
la fàbrica els havia d’invitar, en aquest sentit era una persona 
despresa i amable, que gaudia d’invitar-los. En l’aspecte de 
prestar diners a les persones, la mare tenia més caràcter que 
ell. Fulgencio no es sufocava quan algú s’excusava perquè no 
li podia tornar el préstec quan tocava, ell li responia “pues ja 
me’ls pagaràs!” i ella li deia, “ja me’ls pagaràs, no, que te’ls 
pague!” i la seua resposta era “pobret, si li fan falta per a una 

altra cosa!”... En aquest sentit, la filla major pensa que son 
pare ajudava a tots els que ho necessitaven.

Una de les persones entrevistades fora de la família, m’ha 
dit amb poques paraules que don Fulgencio era una bona 
persona, era agradable, s’enfadava poc i no tenia problemes 
amb els demés.

DON FULGENCIO COM A EMPRENEDOR

Ja des de jove hem vist que es busca la vida de diferents 
formes, és soci de la destil·leria, a més és “especulador 
de frutos” de la terra, així hi ha ocasions en què ompli la 
casa de “cacauets” per vendre’ls després, tenia camps de 
remolatxa i comercia amb el sucre produït, llentilles... visita 
la Llotja de València acompanyat de la filla menor i mentre 
ella està en una cadireta ell negocia amb els comerciants. 
Porta palla per a vendre a la “Pallera”... La filla major diu 
que son pare comercia amb tot el que pot vendre. I quan 
arriben els anys cinquanta, complementa els seus ingressos 
amb una societat que s’encarrega de portar el lloguer de 
coixins –“almohadillas”– a diverses places de bous en 
moments històrics per a la festa nacional, al comptar amb 
grans figures del toreig com Carlos Arruza, Manolete, 
Antonio Bienvenida, Luís Miguel Dominguín, etc.

Cecilio Alcaraz Albaladejo. Cronista Oficial d’Almussafes

LA DESTIL.LERIA de
DON FULGENCIO ALOS
(segona part)
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També estaven els representants: el sr. Gausach, que 
treballava per la zona de Cullera i Gandia, el sr. Lamberto 
que ho feia a Sueca, el Perelló, Palmeretes,.. i el sr. Terol en 
la zona de Xàtiva, Manuel, l’Ènova... En Madrid i Barcelona 
també havia, però no recorden els seus noms. Completaven 
part de la faena que feia el mateix Fulgencio al seu cotxe 
alguns dies i amb el qual portava garrafes de licor a diferents 
llocs d’un recorregut marcat i que es repetia setmanalment.

Del transport de les garrafes i les caixes amb botelles a 
les estacions de Benifaió i Sollana per a facturar als seus 
destins les comandes dels representants s’encarregaven 
en la primera època de l’empresa dos carreters: un a qui 
li deien Francisco Ramírez, el “Nardi” i l’altre anomenat 
Vicente Aparici. També en aquell temps el mateix Ramón 
Sabater, amb un carret i una haqueta prestada, feia alguns 
transports a llocs propers, com Alginet. Quan passaren els 
anys, el progrés va fer que el transport es fera ja amb cotxe i 
alguna d’eixes faenes la feia Ramón Marí Romaguera, el tio 
“Farina”, que treballà un temps indeterminat com a xofer. 
Ramón Sabater fill feu alguns viatges amb la seua furgona a 
petició de son pare, a finals dels anys seixanta o principi dels 
setanta, en l’última època de funcionament de l’empresa.

DON FULGENCIO COM A MECENES

Entre els anys 1935 i 1944 el mestre Moragues dirigeix la 
societat musical “Lira Almusafense”, encara que en temps 
de la guerra el tema està prou parat. I molts diumenges de 
matí la banda toca música a la fàbrica, imagine que és una 
forma d’assajar i calfar-se un poc. Allí tots els components 
tenen cadira i un got de licor. La filla menor de l’empresari 
–Concepción– escolta la música amb algunes amigues des 
de dins del cotxe i fins i tot ballen seguint el compàs. No 
conec el moment exacte en què el mestre Moragues fa 
la partitura del “pasodoble-canción” titulat «Anís y Kola 
“Levante”», però segurament don Fulgencio li ho pagaria 
bé. La lletra començava així: «Cuando el invierno es crudo / 
y en verano los calores / en todas partes del mundo / beben 
los buenos licores... [...] Toma siempre un buen licor / que 
tus penas pronto mate, / de lo bueno es lo mejor / Anís y Kola 
“Levante”». Tampoc està clar que la lletra fóra del mestre.

Sempre que venien bandes de fora a tocar en processons o 
actes festius acudien a visitar la fàbrica on el propietari les 
obsequiava amb un got de licor, així em conta la filla major 
que estant Antonio Benavent d’alcalde –anys 1940 a 1943– 
va vindre una “banda de cornetes i tambors” per a tocar en 
la processó de la vesprada, estigueren bevent encara que 
don Fulgencio els havia avisat que no barrejaren els líquids 
perquè “esto es peor que un toro”... Per la vesprada no 
podien ni fer sonar els instruments i l’alcalde li preguntà: 
“què has fet Fulgencio? Què has fet?” I aquest li contestà: 
“què has fet tu?. Tu els portes a ma casa i jo he d’invitar-
los!”...

TREBALLADORS I TREBALLADORES

Durant els pocs més de cinquanta anys en què funcionà 
l’empresa és normal que es produïren alguns canvis en la 
plantilla laboral. Ara, quan han passat ja molts anys, les 
filles de don Fulgencio han fet un exercici de memòria per 
tal de recordar a algunes d’aquelles persones que ajudaren 

Sense ser empleats, també els ordinaris d’ací, Amador 
Girona i el tio Emilio, de Benifaió, s’encarregaven de fer 
alguns transports de material.

ESPECIALITATS QUE FABRICA LA DESTIL·LERIA

Un dels pocs documents gràfics que queden de la fàbrica 
són les etiquetes de les begudes que apegaven a les botelles. 
La família guarda una gran quantitat d’elles, jo en dispose 
des de fa temps d’unes quantes, però n’hi ha moltes més, 
en casa de la filla menor –Concepción– hi ha un quadre que 
reuneix la majoria d’elles. 

A través de les etiquetes es pot arribar a fer una completa 
relació de les begudes. Mirant l’encapçalament d’elles 
he fet uns quants grups: 1- “Fábrica de licores”: Kola, 
Cognac y Ron. 2- “Fábrica de anisados, licores y jarabes”: 
Cualquier Cosa, Crema Curaçao, Crema Perfecto Amor y 
Licor Cuantró. 3- “Fábrica de aguardientes y licores”: Gran 
estomacal. 4- “Fábrica de jarabes de azúcar puro y zumo 
de frutas”: de plátano, de almendras, de limón natural, de 
naranja, de granadina y de sidra. 5- “Destilerías Levante”: 
ginebra seca y ginebra naranja. 6- “Destilería de licores 

amb el seu treball a que l’empresa poguera fer la seua 
història.

Ramón Sabater va pertànyer a l’empresa durant tot el 
temps que esta estigué en funcionament, des dels quinze 
anys –podria ser que començara abans d’eixa edat– i fins 
jubilar-se, i encara un poc després. Feu de secretari de don 
Fulgencio, el qual li tenia molta estima i deia sempre “com 
Ramonet, ningú!” o “este Ramonet és un cas!”, supose que 
únic i amb grans qualitats: era callat, molt treballador, 
respectuós i afectuós, portava els llibres de comptes a 
la perfecció i amb molt bona lletra... però igual estava al 
costat de la caldera o allà on poguera fer alguna cosa, a 
més d’atendre a persones que visitaven la fàbrica i servir-
los algun licor. També li agradava estar amb la xicalla i les 
filles de don Fulgencio l’estimaven moltíssim.

Pepe Sabater era germà de l’anterior, tornà de la guerra 
ferit en una cama i després de passar per diversos hospitals 
no se li va curar bé, d’ahí que quan parlaven d’ell digueren 
el tio Pepe, el “coixo”. I don Fulgencio li donà treball. 
Ajudava en les calderes, al fer els escarxats, de mecànic del 
cotxe, etc., també era callat i respectuós. Aquest treballà 
algunes temporades a l’empresa. Després, tenia un taller de 
bicicletes al carrer Metge Bosch. 

Les “Catines” eren tres germanes que es deien Carmen, 
Fina i Dolores. S’encarregaven d’apegar les etiquetes a les 
botelles i ficar les càpsules, tapar les garrafes i lacrar-les. 
Tenien faena de seguit. Josefina encara viu però no he pogut 
entrevistar-la per motius d’edat i salut.

Hi havia dues germanes que també acudien cada cert temps 
des de Catarroja i que venien a reparar la part de dalt –el 
coll– de les garrafes que estava feta de canya, més xicoteta 
que la que eixia des de la part de baix. De vegades feien 
tota la faena des de baix cap a dalt, entrellaçant les canyes 
alternativament. I, el químic senyor Quiles.
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RECORDS FAMILIARS SOBRE L’EMPRESA

Encara que no queda cap documentació escrita de 
l’empresa, sí que conserven algunes de les coses de la 
fàbrica, en casa de Concepción es troben un parell de tonells 

de poca grandària al menjador, a més d’algunes botelles de 
beguda en totes les cases de la família, i a la planta baixa 
encara conserven alguns alambins de diferents grandàries 
o calderes –objectes empolsegats pels anys– dels usats en la 
fabricació de les begudes. També es troben alguns records 
de la casa paterna, com la ràdio dels pares, algun regal 
portat pel tio Antonio –de la mateixa edat de don Fulgencio i 
un gran amic, que s’exilià a Rússia coincidint amb el final de 
la guerra–. En casa de Mari Rafa, es conserven les mesures 
de líquids i un morter gran que s’usava.
  
Un dels nets, Pablo Nicolás, que era un xiquet de pocs anys 
en aquella època, em conta el que recorda de l’últim local. 

y anisados”: Crema de café, Crema de cacao, Crema de 
chocolate, Crema marrasquino, Crema mandarina, Crema 
de menta, Crema moka, Licor huevo, Anís dulce, Anís seco 
(“cazalla”) y Absenta. Encara que he intentat fer un llistat 
complet, és possible que falte alguna beguda.

BEGUDES SEUES A LES TAVERNES I CASES DEL POBLE

Resulta normal que les tavernes o bars del poble s’assortiren 
de beguda de la destil·leria local. Una de les filles –
Concepción– em conta que totes les nits o quan se’ls acabava 
venien des de Casa Tirri a la fàbrica a per una garrafa o 
dues, s’encarregava d’això Vicentica –una germana fadrina 
d’Antonia, la dona de Vicente Copoví– que era veïna de la 
taverna. També recorden que al forn de Zafrilla del carrer 
Santa Anna es portaven botelles d’anís per a fer pastissets 
de Nadal. A més, algunes persones del poble feien guindes 
a partir dels grans de raïm que ficaven en pots i anaven a la 
fàbrica a que els ompliren de licor.

Hi ha alguna persona que m’ha comentat que les begudes 
per al bateig de la seua filla anà a comprar-les a la fàbrica. 
I malgrat el temps passat, encara es poden trobar a algunes 
cases botelles de licor d’aquella època.

PUBLICITAT ALS PROGRAMES DE FESTES

La primera vegada que apareix a un programa de festes 
dels que tenim, correspon al de 1932, l’únic programa de 
la República i l’únic anunci també a nom de don Veremundo 
Herrandis.

En el programa de 1935 no hi ha cap anunci. Però a partir 
de 1939 comença ja a eixir en tots els programes amb el seu 
nom i, independent de la grandària d’aquestos, sol fer-ho 
amb anuncis a tota pàgina i de vegades situats a la portada 
o contraportada. Són els primers cinc programes fins l’any 
1948.

Després vindran altres en els quals el seu anunci ocupa 
mitja pàgina i es comparteix amb un altre. En l’any 1950, a 
l’empresa editora se li oblida incloure’l i ha de ficar-ho unit 
a la grapa del mig i entre les pàgines del programa de festes 
dels dies assenyalats.

Entre els setze programes consultats apareixen tres 
emplaçaments i els noms del carrer Major –en tots–, va 
canviant segons l’època, en 1932 C/ General Primo de 
Rivera, 104, en 1944 C/ Mayor, 104, entre 1946 i 1954 C/ 
José Antonio, 104, en 1957 i 1958 C/ Major, 135, per acabar 
entre 1959 i 1963 en el domicili final de C/ José Antonio, 
101 i també amb un anunci a tota pàgina. Entre 1932 i 1939 
el carrer rebria el nom de Av. Blasco Ibàñez, 104 però no 
apareix en cap programa.

En dos programes –1939 i 1974– no fica l’adreça i en l’últim 

“Quan entraves pel Carrer Major hi havia un despatx a la 
part esquerra amb dues taules –la de l’avi i la del secretari–, 
amb una màquina d’escriure negra –el seu germà Ramón 
recorda que la marca era “Underwood”– a més del telèfon 
i al fons un armari que s’usava d’arxiu. Fora i vist des de la 
porta del carrer, estava l’entrada on es ficava el material 
preparat per a ser carregat pel seu transport. A continuació 
hi havia una sala molt gran amb una taula de treball també 
gran al mig, era on s’etiquetaven, es tapaven i encapsulaven 
les botelles i es lacraven les garrafes, a més d’altres faenes. 
A la part esquerra es trobaven prestatgeries amb garrafes i 
alguns tonells de fusta i també altres de metall, a continuació 
i també a la part esquerra separats per un “tabique” hi havia 
un pou i una pica per a fregar ben gran. Es completava la 
sala amb una bàscula instal·lada a ras de terra. Al mig del 

fons estava la porta d’eixida al pati i a la part de la dreta una 
finestra gran comunicava la fàbrica amb la vivenda de l’avi.” 

La neta major Mari Rafa també m’explica com els alambins i 
les calderes estaven al pati dins un porxe cobert i es ficaven 
al foc de carbó dalt d’una plataforma de taulells refractaris. 

Pepe Bosch –el net major– recorda com, quan era xicotet, 
l’avi el seia sobre les seues cames i agarrava el volant del 
primer cotxe fent com que conduïa –El Renault 8 mona 4– i 
com de més major en alguna ocasió l’acompanyava en l’altre 
cotxe –El Renault 4– a repartir licors per una zona que 
freqüentava els dilluns de cada setmana: anaven per Sollana, 
a Sueca, Cullera i pel far tornaven al Perelló, el Palmar i 
a casa. Don Fulgencio també feia un altre dia la ruta per 
Algemesí, Carcaixent, Vilanova de Castelló, etc. I em fa una 
relació dels licors més coneguts, ja apareguts abans. A més, 
em fa l’observació de que quan arribava l’estiu era quan don 
Fulgencio feia les diverses classes de “jarabes” –xarops– per 
a ficar-los amb aigua freda i beure-se’ls i si es congelaven es 
convertien en granissats.

ja que no és d’un programa de festes sinó del llibre de la 
Falla Primitiva de 1974, apareix un anunci prou senzill, 
símptoma de que ja s’apropava el final de la indústria.

TAMBÉ EMPRESARI DE COIXINS A PLACES DE 
BOUS I ESTADIS DE FUTBOL

Esta va ser també una de les faenes que va portar avant 
al llarg de la seua vida. Tenia com a socis a Rosendo Pou, 
Enrique Contell i Pepe Lerma (cosí de Fulgencio). 

Portaven les places de bous de València, Benidorm i Murcia. 
Els quatre socis anaven a les places quan hi havia correguda 
i tenien persones que els ajudaven en la tasca. Hi havia 
una habitació per als coixins, els treballadors els repartien 
des de mostradors, els cobraven i al final els replegaven i 
tornaven al lloc de dipòsit. Tenien encarregats en totes les 
places, en València per exemple era un tal “Planells”.

Conta la filla menor, Concepción, que en una ocasió estigué 
amb les filles i les dones dels demés socis de son pare durant 
un mes sencer vivint en un pis de Benidorm en el moment 
en què es va inaugurar eixa Plaça, cosa que va passar el 
dia 8 de juliol de 1962. I la filla major –Rafaela– diu que 
feren “almohadilles” de colors verd, roig i groc per a aquella 
plaça, quan en les de València i Múrcia eren grises. Durant 
el mateix temps se celebrà també el IV Festival Español de 
la Canción de Benidorm, el qual guanyà un jove Raphael de 
17 anys amb la cançó “Vuelve”.

En aquella època hi havia un bar gran en un edifici al costat 
de la Plaça de Bous de València, en un lloc que hui forma 
part de la vorera ampla que l’envolta. Estant-hi un dia els 
quatre socis, don Fulgencio feia bromes sobre el seu cosí 
Pepe Lerma i de que cantava bé “flamenco”, cosa que ficava 
de mal humor a l’altre i en això que se li acostà una persona 
i li mostrà una cartolina negra retallada amb un perfil que 
era el seu i li preguntà “el coneix?”. Sempre han guardat en 
la família aquella obra d’un artista anònim, que retrata prou 
bé el perfil de l’empresari.
A més, portaven també les “almohadillas” dins dels estadis 
de Mestalla i de Vallejo, del Valencia CF i el Levante UD 
respectivament.
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DOCUMENTACIÓ BILIOGRÀFICA2 I ALTRES

Directorio Valenciano. Guía especial de las provincias de 
Valencia, Alicante y Castellón de la Plana (Bailly-Baillière 
– Riera). 2ª época. Año 15. 1926 (D’Antoni Bartoll, de 
València).

Llibres de matrícula industrial dels pobles de València de la 
Cámara de Comercio provincial de 1921 a 1935. Signatures: 
DPB-CC-- C16, C17, C20, C24, C26, C28, C29, C33, C36, 
C39, C40, C43, C44, C46, C53, C54 i C55 (De l’Arxiu Històric 
Valencià).

Article del diari “La Correspondencia de Valencia” del 
martes 1 de enero de 1935, pàgina 2, titulat: «Una destilería 
acreditada» (De l’Hemeroteca Valenciana).

Llibres de matrícula industrial d’Almussafes de 1936 a 1946, 
de 1947 a 1955, de 1956 i de 1957 a 1980. Signatures: 
L1603, L1604, AMA 726/12 i L1607 (De l’Arxiu Municipal 
d’Almussafes).

Programes de festes dels anys: 1932 (De l’Arxiu Municipal), 
1939. 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1954, 
1956, 1957, 1958, 1959 i 1963 (De l’Arxiu del cronista).

Article de la revista “La Actualidad Española” nº 1.114 del 
10 de mayo de 1973 titulat: “¿Viene aquí la Ford?. Valencia, 
entre la cautela y la esperanza” (De l’Arxiu Municipal 
d’Almussafes).

Llibre de la “Comisión fallera Almusafes”, Almusafes Fallas 
1974 (De l’Arxiu del cronista).

Llibre: “Almusafes Noticiario Histórico Costumbrista”. José 
Bosch Marí. 1990. 

BIM nº 73, de gener de 2016, fotografia de la destil·leria en 
pàgina 20. 

http://cecilioalcaraz.blogspot.com.es/2015/10/destileria-de-
levante.html

http://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es/2014/01/oficis-al-
segles-xviii-xix.html

http://www.tauroweb.es/plazas-de-toros.php?plaza_id=489

Altres diverses págines i/o blogs de la xarxa d’Internet.

MÉS ANÈCDOTES DIVERSES QUE CONTEN
LES FILLES1

Rafaela m’explica com de xicoteta son pare la seia en un 
“taburete” davant d’una màquina que tenia finestretes i dins 
la qual es feia l’escarxat de begudes. Ficaven una branqueta 
d’anís dins d’una botella i don Fulgencio li deia: “mira com 
ix el sucre” i aquest anava apegant-se a la branqueta, es veia 

com si estiguera nevada i al final l’omplien de beguda d’anís.
Conta també Rafaela Alós que en l’any 1975 el seu home, 
don José Bosch, passà una hepatitis molt complicada de la 
qual el va curar el seu col·lega metge don Ramón Bataller 
Sifre. Durant la malaltia li va fer diapositives de seguiment 
per a un congrés mèdic en el qual explicaria l’evolució del 
seu cas. Passat el temps, un dia se celebrà el congrés al qual 
acudí el matrimoni i a continuació anaren invitats a sopar 
amb l’altre metge i la seua dona a una tasca de València, de 
la qual no dic el nom ja que és un establiment que continua 
funcionant actualment. Una vegada asseguts a la taula, 
l’altre metge els presentà al propietari com a persones que 
vivien en Almussafes. Aquell els comentà que abans de la 
guerra havia conegut a una persona del seu poble, al qual li 
deien Fulgencio Alós Asins –tots quatre escoltaven en silenci 
intrigats– i aquella persona continuà: “el denunciàrem durant 
la guerra perquè venia garrafes d’anís i el que portaven era 
aigua”, –els comensals es quedaren atònits davant d’aquella 
confessió, que a més no tenia massa sentit, i l’altre encara 
continuà dient– “a aquell home el matarien en la guerra, 
ja deu haver mort!...” i quan acabà, Rafaela li digué: “no 
senyor, no ha mort, està molt bé i és mon pare!”. L’altre 
matrimoni es quedà tan sorprés pel tema –perquè, a més, 
eren bons amics del propietari, a la dona del qual també 
havia curat el doctor Bataller– com Rafaela i don José Bosch, 
aquell home es marxà –a saber on s’amagaria després de 
clavar la pota com ho havia fet!– i soparen tranquils. Al dia 

VISITES A LLOCS DIVERSOS D’INVESTIGACIÓ:

Arxiu Municipal d’Almussafes.
Arxiu Històric de València.
Hemeroteca Valenciana.
Registre Civil d’Almussafes.
Arxiu Parroquial d’Almussafes.

ENTREVISTES I/O CONVERSES DIVERSES AMB:

Rafaela i Concepción Alós Torregrosa.
Pepe i Mari Rafa Bosch Alós.
Pablo Nicolás i Ramón Duart Alós.
Ramón M. Sabater Alós.
Josefa Dolores Sabater Salinas.
Ramón Marí Garcia, “Farina”
Albert Girona Albuixech.
Vicenta Girona Sabater.
Roberto Marí Blay.
Juan Francisco Ramírez Bartolomé, “Nardi”.
Antonio Bosch Martí.
Mari Àngels Martí Bonafé.
Romualdo Martí Escrivá. 

AGRAÏMENTS: 

Són diverses les persones que m’han ajudat en la redacció 
del present article i algunes ja estan assenyalades abans, 
però no vull deixar de costat els funcionaris que m’han 
prestat un poc del seu temps, malgrat que això forma part 
del treball. Vull destacar a Jaime Ferriol de l’Arxiu Històric 
de València, a Vicenta Pilar Raga del nostre Arxiu Municipal 
i a Juan Francisco Núñez i Juan Rafael Molina del nostre 
Registre Civil. Gràcies per l’amabilitat i col·laboració!

següent pel matí Rafaela li preguntà al pare: “a que no sap 
on sopàrem anit?”, i, al dir-li el nom de la tasca, contestà el 
pare: “co...! eixe és l’home que em denuncià!”

En Sueca hi havia un client a qui li deien Arturo Maiques, que 
era el propietari d’un bar en el qual no hi havia ni cadires ni 
taules però pel matí no cabia més personal. Entrava un client 
i demanava per exemple: “un nuvolet!”, que era un gotet de 
“cazalla” amb aigua... En algun cas el client no tenia clar el 
que volia i li demanava: “fica’m qualsevol cosa!” i per això 
son pare li donà a un licor el nom de “Cualquier cosa”... Era 
un bon client, tant que tenia una etiqueta personalitzada per 
a les seues botelles de licor on deia: “Elaboración especial 
para cafeteria Camión”.

Don Joaquín fou un sacerdot que estigué a Almussafes molts 
anys i els xics joves de l’edat de son pare en aquella època 
el coneixien, l’estimaven molt i de vegades sopava amb 
ells. Quan passaren els anys es convertí en canonge de la 
parròquia de Sant Bertomeu de València i, com li agradava 
molt assistir a les corregudes de la plaça de bous, els dies de 
festa s’acostava a la plaça i deia als que estaven a la porta 
que anava a confessar a don Fulgencio. Era la seua forma 
d’entrar gratis a la plaça. 

A finals de la dècada dels cinquanta –i segurament també 
després– don Fulgencio feia almanacs cada any per a 
repartir entre els seus clients i ficava en la portada a alguna 
actriu famosa o alguna miss de l’època –com per exemple 
en l’any 1958–, una xica a la qual se li veia un poc el pit i la 
gent li pintava un jersei per damunt, o el d’un altre any que 
portava una xica amb falda curta en un veler... i quan el “tio 
Pepico” passava pel costat de l’almanac s’ajupia per si li veia 
alguna cosa des de baix...

A MODE D’EPÍLEG

El patrimoni cultural està perdent-se, per una banda com 
a conseqüència dels problemes d’espai que imposa la 
modernitat i, d’altra banda pel fet de pensar que històries 
que semblen particulars –i possiblement no ho són tant– 
manquen d’importància i no són dignes de ser dipositades 
en un arxiu públic que permeta la investigació de la història 
local a les generacions posteriors. Conservar el patrimoni 
cultural no resulta –per tant– fàcil quan falta l’espai i/o la 
consciència del valor que el material podria representar 
per a la col·lectivitat. Hem de canviar eixa concepció per 
tal de preservar el material que es guarda en algunes de les 
famílies individuals i que en un moment pot desaparèixer 
per a tota la col·lectivitat.

1 Algunes altres ja han estat incloses dins de l’apartat d’història i següents.
2 Estaria ordenada segons la seua antiguitat i al final les pàgines web i/o blogs consultats. Correspon a les 
dues parts del treball.

NOTES AL PEU
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Retrocedint un poc en el temps, ens situem a mitjan dels anys 60 
i 70, quasi finalitzant el mes de juny, al Grup Escolar Salas Pombo.

Ja es nota el bon oratge, comença a fer un poc de calor i, mentre 
alguns/es alumnes, per classes, fan els darrers assajos, ja siga 
una Tabla Gimnàstica, o un Ball de Vaquers, o la representació 
en ballet de la melodia de «La Leyenda del Beso», altres (els més 
majors) preparen els entaulats, el so (un micròfon i un altaveu 
xicotet), les cadires i demés.

A la planta baixa, entrant per la porta propera al carrer Ausiàs 
March, on un cartell indicava «NIÑOS», el llarg corredor que 
comunicava amb l’altre pavelló on es llegia «NIÑAS», anava 
omplint-se de taules perfectament arreglades juntes, per a 
col·locar diversos treballs fets al llarg del curs.

Quaderns de cal·ligrafia impecables, dibuixos fets amb tinta 
xinesa i pintures fetes amb colors Manley. Labors de cosida, 
bosses per a portar el pa marcades a punt de creu, altres en 

Lourdes Esteve Rodríguez

recordant
aquells
finals de
curs escolar
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canyamàs o «esterilla» brodades amb fils de molts 
colors. També, col·leccions de minerals, de papallones 
dissecades, de monedes, murals i diverses manualitats que 
s’havien elaborat a l’assignatura de Pre-Tecnologia. Tot 
perfectament ordenat per a tan gran ocasió.

Prompte començarien a recórrer este corredor pares, 
familiars, autoritats locals i demés, per tal de contemplar 
tots estos treballs en una jornada d’exposició.

I arriba el «gran dia», amb una mescla de «nervioset», 
satisfacció i, sobretot, alegria. És de vesprada i els alumnes, 
agrupats per classes, comencen a realitzar el que han estat 
preparant durant un temps al Camp de futbol, que es troba 
just al costat del Grup Escolar, i, en finalitzar, a la pista 
esportiva del pati escolar.

És l’hora d’arreplegar Diplomes, Banda per a l’alumne 
més destacat de cada classe per les seues notes, Trofeus 
i Medalles de les diferents proves i partits realitzats, i, 
finalment, els majors (14 anys), que havien fet Octau Curs i 
per tant ja acabaven a l’escola, pugen per a rebre de mans 
d’autoritats, sacerdot (D. Francisco Magenti) i director (D. 
Vicente Duart Tasa), el Certificat Escolar que acreditava el 
seu pas per l’escola.

El curs 1973/74, com que havia canviat el sistema, es va 
donar pas a la Educación General Básica (EGB) i, en acabar 
Octau, s’obtenia el «Graduado Escolar».

Després d’arreplegar cadascú el seu guardó, tocava fer-se 
la foto oficial amb tota la classe i mestres/professors i, és 
clar, de vegades no havia donat temps per a canviar-se la 
roba i tocava pujar a recollir-lo amb la vestimenta de l’obra 
o representació que s’haguera fet.

Açò era la cloenda del curs, encara que quedava el «Viatge 
de fi de curs» dels majors, que es feia al poc d’acabar, per 
juliol, tot i que després es va canviar i es feia per Pasqua. 
Així (deien), si algú no acabava bé perquè les notes finals 
no havien «eixit» com calien, almenys havia disfrutat ja del 
viatge amb els companys.  

I així donàvem per finalitzada l’aventura escolar de cada 
any i ens preparàvem per a disfrutar de la Fira i les Festes 
que, tots els anys, arribaven en el mes de juliol.

Un record molt especial per a Mª Pilar Peiró Zafrilla.
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mb aquestes paraules vull mostrar el meu agraïment a un 
grup de joves que, en l’any 1993, em van donar una gran alegria al 
nomenar-me la seua Madrina, perquè juntes celebràrem les Festes 
de la Divina Pastora i la Immaculada Concepció.

Aquest any és especial per a totes nosaltres, ja que celebrem el 
nostre 25é aniversari, moment de tornar a viure juntes la nostra 
festa i de recordar el que en el seu dia visquérem. Espere tornar a 
viure moments especials junt a les meues Clavariesses i gaudir al 
màxim de les Festes 2018.
Una abraçada,

Vicen Albert.

es Clavariesses de 1993, amb motiu del nostre 25é 
aniversari, volem recordar com 24 joves ens ajuntàrem amb molta 
il·lusió per fer la festa de la Divina Pastora. Que joves que érem 
i quines ganes de divertir-nos teníem! Rifes, loteria, cavalcada, 
festes, reunions... Sempre de la mà de la nostra Madrina, Vicen, a 
qui hui volem agrair tot el que ha fet per nosaltres.

Aquest any ens toca tornar a viure moments inoblidables i, 
evidentment, divertir-nos totes juntes de nou. Esperem que tots 
gaudiu de nostres Festes Patronals 2018.

Bones festes!

CLAVARIESSES

l

A

1993
Fila de dalt, dretes. D’esquerra a dreta: 
Gisela Giménez Fort, Carolina Valiente 
García, Susana Iborra Montrull, Vanessa 
Girona Santacruz, Vicen Albert Duart 
(madrina), Lorena Duart Girona, Sonia 
Magraner Esteve, Irene Tapia Zaragozá, 
M.ª José Rodrigo Gómez.
Fila del mig d’esquerra a dreta: Inma 
Alepuz Gimeno, Raquel Girona Selma, 
Mar Martínez Moyano, Ana Monserrat 
Clérigues, Alejandra Alepuz Santacruz, 
Belén Marí Villalba.
Fila de baix d’esquerra a dreta: 
Esperanza Marí Benito, Leticia Grau 
Baldoví, Jeanine Monar Van Vliet, 
Yolanda Morales Ribera, Lourdes 
Moreno Blay, Arantxa Pérez Asins, 
Raquel Navarro Selma, Eva Ramón 
Mínguez, M.ª Carmen Carbonell Gómez.
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CLAVARIS1993

Fila superior, d’esquerra a dreta: Germán Sabater, Ricardo Villalba i Ramón Aparici.
Fila central, d’esquerra a dreta: César España, Manuel Polanco, Juan Benavent,

Julián Duart, Vicente Pales i Román Perales. 
Fila inferior, d’esquerra a dreta: Andrés Martínez, Miguel Mora, Francisco Martí,

Isidro Vicente, Francisco Selma, Emilio Santos,Javier Atanasio i Emilio Romero.

Recordem moments molt divertits d’aquell any, com la 
participació en el campionat de futbet, l’ofrena de flors, la 
revetla… i també tinguérem els moments de discussions, 
però, sense cap dubte, va estar un any ple d’esdeveniments 
que ens uniren com a amics.

Ara, ens tornem a reunir 25 anys després per a recordar 
aquells dies i tornar a estar junts celebrant la festivitat de la 
Divina Aurora. Volem aprofitar aquestes línies per a desitjar 
als Clavaris 2018 i al Clavari Major que disfruten al màxim 
d’aquest any, que ben segur serà per a ells inoblidable.
Vos desitgem unes bones festes!

ny 1993, eleccions generals que guanya 
Felipe González, Bill Clinton arriba a la Casablanca, anem al 
cine a vore Jurassic Park i El Fugitivo, a la tele ens enganxem 
a Expediente X, i a nosaltres ens arriba el moment de ser 
Clavaris de la Divina Aurora.

Encetàrem l’any amb molta il·lusió per a dur endavant la 
festa i participàrem en tot allò que en eixe temps es feia. 
Recordem ara les reunions que teníem en el bar Avenida, 
on aclaríem la loteria setmanal, les rifes amb el típic 
«borreguet» que no tocava mai, les quotes... i enllestíem tot 
el que calia.  

A
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· ACEQUIA REAL DEL JÚCAR
· AFECTATS FIBROMIÀLGIA ALMUSSAFES
· ALMUSSAFES PATINA
· ALMUSSORD
· AMICS DEL CENTRE CEL ANTERIOR
· AMPA CEIP ALMASSAF
· AMPA CEIP PONTET
· AMPA DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
· ASSOCIACIÓ COLLA D’AL-MANSÁF
· ASSOCIACIÓ COMES, CENTRE DE MÚSICA ANTIGA I 
BARROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
· ASSOC. CULTURAL I ESPORTIVA BUJINKAN BYAKKO
· ASSOCIACIÓ CULTURAL PALETA I PINZELL
· ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DEL CENTRE DE
 FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
· ASSOCIACIÓ D’ARTS I OFICIS
· ASSOCIACIÓ DE BALL BALLANT
· ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSISTES
· ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE PARCS I POLÍGONS 
INDUSTRIALS D’ALMUSSAFES (APPI)
· ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
· ASSOCIACIÓ DESEMPLEADOS ACTIVOS
· ASSOCIACIÓ DONES BOLILLERES

· ASSOCIACIÓ EL RAVAL
· ASSOCIACIÓ EMPRESARIS I COMERCIANTS (AECAL)
· ASSOCIACIÓ FESTERS D’ALMUSSAFES
· ASSOCIACIÓ GENERACIÓN COACH
· ASSOCIACIÓ LA FERA TEATRE
· ASSOCIACIÓ L’AUTET
· ASSOCIACIÓ LLUITA CONTRA EL CÀNCER
· ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA TYRIUS
· ASSOCIACIÓ SALUT VITAL ALMUSSAFES
· ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’AGRICULTORS
· ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’IL·LUSIONISME (AVI)
· BICI-CLUB ALMUSSAFES
· CENTRO CULTURAL ANDALUZ
· CERCLE D’ARTS LEOPOLDO MAGENTI
· CLAVARIESSES DE LA DIVINA PASTORA 2018
· CLAVARIS DE LA DIVINA AURORA 2018
· CLUB AIKIDO TOMIKI D’ALMUSSAFES
· CLUB ATLETISME ALMUSSAFES
· CLUB CICLISTA AL TRAN TRAN
· CLUB D’ARTS MARCIALS
· CLUB DE BÀSQUET ALMUSSAFES
· CLUB DE BILLAR
· CLUB D’ESPELEOLOGIA

· CLUB DE CAÇADORS EL PERDIGÓ
· CLUB DE CERÀMICA
· CLUB DE FUTBOL ALMUSSAFES
· CLUB DE GOLF ALMUSSAFES
· CLUB DE NATACIÓ SAMARUC
· CLUB DE PETANCA
· CLUB DE PESCADORS LA MOLINÀ
· CLUB DE PILOTA VALENCIANA D’ALMUSSAFES
· CLUB DEPORTIVO YOKO KAN
· CLUB DE TENIS
· CLUB DE TIR AMB ARC D’ALMUSSAFES
· CLUB DE TIR OLÍMPIC
· CLUB ESCOLA GIMNÀSTICA ALMUSSAFES
· CLUB GASTRONÒMIC EL PUTXERET
· CLUB KARATE ALMUSSAFES
· CLUB MOTOCICLISMO ALMUSSAFES
· COMPARSA ALI BEN BUFAT
· CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS
· CONFRARIA DE LA SANTÍSSIMA CREU
· COOPERATIVA AGRÍCOLA I RAMADERA
· DIGNITAT ANIMAL
· ESPORTIU AGILITY ALMUSSAFES
· FALLA LA TORRE
· FALLA MIG CAMÍ

· FALLA PRIMITIVA
· FOTO CLUB LA IMATGE
· FUNDACIÓ SAMBORI
· GERMANDAT DE DONANTS DE SANG
· GRUP DE DANSES DANSAIRES DEL TRAMUSSER
· GRUP DE RECREACIÓ ESPORTIVA D’ATLETISME
RANTELLES ALMUSSAFES
· GRUP POÈTIC ARGILA DE L’AIRE
· JOC CONSCIENT
· JÚNIORS M.D. ALMUSSAFES
· JUNTA LOCAL FALLERA
· LUCKY PROTECTORA D’ANIMALS ALMUSSAFES
· MOVIMENT CRISTIÀ D’ALMUSSAFES
· PENYA BARCELONISTA
· PENYA CICLISTA ALMUSSAFES
· PENYA DE CARRETERS D’ALMUSSAFES
· PENYA VALENCIANISTA
· SÍNDROME X FRAGIL
· SOCIETAT DE COLOMBICULTURA
· SOCIETAT MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE
· SOM I ESTEM
· TOTS AMB EL SÀHARA
· VETERANS CLUB DE FUTBOL
· VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL D’ALMUSSAFES

LES ENtitats locals 
d’almussafes us
desitgen unes

molt Bones Festes 2018
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