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E GExpectació és eixa emoció intensa que produïx l’espera d’una 
cosa d’interés, especialment quan són moltes persones les 
que l’esperen, i precisament estos dies els veïns i veïnes 
d’Almussafes vivim expectants els instants previs a l’arribada 
de les nostres Festes Patronals.

Després de 365 dies de compromís amb la quotidianitat, ens 
preparem per a veure clarejar nostres carrers i espais públics 
amb colors festius, per a despedir els nostres dies amb focs 
artificials i melodies musicals, per a compartir temps de 
qualitat amb familiars i amistats, per al retrobament amb 
persones de la nostra comunitat i també per a l’acollida de 
visitants d’altres poblacions del nostre entorn.

Durant unes setmanes, tindrem assegurat l’oblit de la rutina 
ordinària i aprofitarem per a renovar energies, enriquir les 
nostres ments i els nostres cors i compartir espais, vivències, 
sentiments i noves experiències que quedaran en la nostra 
memòria i escriuran un nou capítol de la nostra història 
col·lectiva.

Un any més, el calendari festiu té la pretensió de conservar 
l’essència tradicional, al mateix temps que la màxima 
modernitat, creixement i projecció de futur, una aposta per 
la convivència, la diversió i el respecte en què juguen un 
paper essencial la nostra Reina de Festes i dama de la Cort 
d’Honor, les Clavariesses de la Divina Pastora i els Clavaris 
de la Divina Aurora i l’ampli teixit associatiu que identifica el 
nostre poble. 

Els protagonistes d’estes Festes som totes i tots. En les 
nostres mans està que siguen inoblidables!

Gran il·lusió la que m’embarga en aquesta etapa política 
que ara encete com a regidora de Festes de l’Ajuntament 
d’Almussafes, tot un privilegi que assumisc precisament 
quan ens preparem per a gaudir de les Festes de 2019, un 
espai pensat per a la convivència, la diversió, el respecte i el 
retrobament de tota la ciutadania.

Gràcies a l’ingent treball de moltes persones, que inverteixen 
el seu temps i esforç en la preparació del calendari de festes 
d’Almussafes, enguany presentem un programa complet, 
divers i integrador, amb més de mig centenar d’actes, que 
aniran desplegant-se al llarg de les pròximes setmanes i en 
els quals fem partícips a grans i menuts.

Agrair públicament, com no, la implicació i el recolzament 
de les diferents entitats culturals, esportives i cíviques, ja 
que gràcies a elles i a les seues aportacions, les nostres 
festes porten el segell de la participació ciutadana.

A la Reina de les Festes i dama de la Cort d’Honor, a les 
Clavariesses de la Divina Pastora i Clavaris de la Divina 
Aurora, grans protagonistes de les Festes, i la resta de grups 
ciutadans i equips humans de l’Àrea de Festes que treballen 
intensament per a aconseguir que Almussafes es convertisca 
de nou en tot un referent a la comarca, desitjar-los que les 
visquen intensament i que les atresoren per sempre als seus 
cors.

Veïnes i veïns, ja estem en Festes. Gaudiu d’elles!

Expectación es esa emoción intensa que produce la espera 
de una cosa de interés, especialmente cuando son muchas 
las personas que la esperan, y precisamente estos días los 
vecinos y vecinas de Almussafes vivimos expectantes los 
instantes previos a la llegada de nuestras Fiestas Patronales.

Tras 365 días de compromiso con la cotidianidad, nos 
preparamos para ver amanecer nuestras calles y espacios 
públicos con colores festivos, para despedir nuestros días 
con fuegos artificiales y melodías musicales, para compartir 
tiempo de calidad con familiares y amistades, para el 
reencuentro con personas de nuestra comunidad y también 
para la acogida de visitantes de otras poblaciones de nuestro 
entorno. 

Durante unas semanas, tendremos asegurado el olvido de 
la rutina ordinaria y aprovecharemos para renovar energías, 
enriquecer nuestras mentes y nuestros corazones y compartir 
espacios, vivencias, sentimientos y nuevas experiencias que 
quedaran en nuestra memoria y escribirán un nuevo capítulo 
de nuestra historia colectiva.

Un año más, el calendario festivo tiene la pretensión 
de conservar la esencia tradicional, a la par que suma 
modernidad, crecimiento y proyección de futuro, una 
apuesta por la convivencia, la diversión y el respeto en la que 
juegan un papel esencial nuestra Reina de Fiestas y dama 
de la Corte de Honor, las Clavariesas de la Divina Pastora y 
los Clavarios de la Divina Aurora y el amplio tejido asociativo 
que identifica nuestro pueblo.

Los protagonistas de estas Fiestas somos todas y todos. ¡En 
nuestras manos está que sean inolvidables!

Gran ilusión la que me embarga en esta etapa política que 
ahora inicio como concejala de Fiestas del Ayuntamiento 
de Almussafes, todo un privilegio que asumo precisamente 
cuando nos preparamos para gozar de las Fiestas de 2019, 
un espacio pensado para la convivencia, la diversión, el 
respeto y el reencuentro de toda la ciudadanía.

Gracias al ingente trabajo de muchas personas, que invierten 
su tiempo y esfuerzo en la preparación del calendario de fiestas 
de Almussafes, este año presentamos un programa completo, 
diverso e integrador, con más de medio centenar de actos, que 
irán desplegándose a lo largo de las próximas semanas y en los 
que hacemos partícipes a grandes y pequeños.

Agradecer públicamente, como no, la implicación y el apoyo de 
las diferentes entidades culturales, deportivas y cívicas, ya que 
gracias a ellas y a sus aportaciones, nuestras fiestas llevan el 
sello de la participación ciudadana.

A la Reina de las Fiestas y dama de la Corte de Honor, a 
las Clavariesas de la Divina Pastora y Clavarios de la Divina 
Aurora, grandes protagonistas de las Fiestas, y al resto de 
grupos ciudadanos y equipos humanos del Área de Fiestas 
que trabajan intensamente para conseguir que Almussafes 
se convierta de nuevo en todo un referente en la comarca, 
desearles que las vivan intensamente y que las atesoren por 
siempre en sus corazones.

Vecinas y vecinos, ya estamos en Fiestas. ¡Disfrutadlas! 

TONI GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MAR ALBUIXECH PONCE

Salutació Salutació
ALCALDE REGIDORA DE FESTES

2 #S   mFesta 3#S   mFesta



I eixa creu que salva és la creu a qui els temps moderns 
han declarat obertament la guerra, volent-li arrancar la seua 
omnipresència del cor de l’home creient, el sentit de l’amor 
de Déu. Però no. Déu és devessall d’amor del Crist en la 
creu, és l’únic i, consegüentment, el cenyidor de tot entre 
l’home i Ell. La seua caritat i el seu amor són únics com dirà 
en I Corintis 13,13 Pau.

Testimoni d’eixe devessall d’amor i caritat és el nostre amat i 
venerat patró i titular parroquial Sant Bertomeu Apòstol, que 
va consagrar tota la seua vida a eixa creu Santíssima que 
estos dies, en feliç campanya, passejarà solemnement pels 
carrers del nostre amat Almussafes amb respecte i devoció. 
I junt amb la creu i el nostre màrtir Bertomeu, la trobarem 
també a Ella, a Maria, la mare Santa primícia, alba i pastora 
incansable del poble de Déu.

Germans en Crist: amb estos aires de festa vos convide a 
viure amb alegria la intensitat de la fe caminant junt a la 
creu de Crist, la fe de l’apòstol i la confiança de Maria Reina 
i Senyora. Caminant amb ella (la creu), resant amb ella i 
amant amb ella.

Bones festes a tots i totes i un abraç en Crist el Senyor!

Y esa cruz que salva es la cruz a quien los tiempos modernos 
le han declarado abiertamente la guerra, queriéndole 
arrancar su omnipresencia del corazón del hombre creyente, 
el sentido del amor de Dios. Pero no. Dios es derroche de 
amor del Cristo en la cruz, es el único y, consiguientemente, 
el ceñidor de todo entre el hombre y Él. Su caridad y su amor 
son únicos como dirá en I Corintios 13,13 Pablo.

Testigo de ese derroche de amor y caridad es nuestro amado y 
venerado patrono y titular parroquial San Bartolomé Apóstol, 
que consagró toda su vida a esa cruz Santísima que estos 
días, en feliz campaña, paseará solemnemente por las calles 
de nuestro amado Almussafes con respeto y devoción. Y 
junto con la cruz y nuestro mártir Bartolomé, encontraremos 
también a Ella, a María, la madre Santa primicia, amanecer 
y pastora incansable del pueblo de Dios.

Hermanos en Cristo: con estos aires de fiesta os invito a vivir 
con alegría la intensidad de la fe caminando junto a la cruz 
de Cristo, la fe del apóstol y la confianza de María Reina y 
Señora. Caminando con ella (la cruz), rezando con ella y 
amando con ella.

¡Felices fiestas a todos y todas y un abrazo en Cristo el 
Señor!

MOSSÉN MIQUEL
MARTÍNEZ FERRER

Salutació
RECTOR

J YJa dins del cor de les Festes Patronals en honor a la Santíssima 
Creu, la nostra patrona, a Sant Bertomeu Apòstol, patró 
i titular, i a la Mare de Déu, davall l’advocació de Pastora 
Divina i Divina Aurora, permeteu-me que em faça present en 
les vostres llars per a viure amb alegria l’experiència de la fe.

Dir creu i pensar en ella és el pa nostre de cada dia. Ella 
ens recorda a eixe Crist Salvador que des d’aleshores està 
de braços oberts per a salvar-nos. Benvinguts, feliços, diem, 
els que estimen la creu. La creu, germans, no és un record 
històric que, segons alguns, ha perdut el seu valor en estos 
temps. No. La creu és quelcom que està ací, que viu en 
nosaltres, i que roman en el nostre caminar. La creu és eixe 
algú que portem en el nostre cor com l’arbre sant que té les 
seues arrels en la terra i la seua copa en el cel. És com l’arc 
iris que corona d’orient a occident en senyal d’aliança entre 
Déu i l’home. Per això, amics en Crist, cal portar-la amb 
alegria i abraçar-nos a ella, no amb resignació com pensen 
alguns, ni com una càrrega insuportable, com pensen altres, 
sinó amb AMOR I ALEGRIA, com el Senyor, i pensar que 
algun cirenaic eixirà en el camí, que ens alleujarà en la 
fatiga. Déu mai falla i sempre ix a l’encontre quan u el busca 
de cor, amb senzillesa i alegria. Ella és el jou i la càrrega. Jou 
suau i càrrega lleugera, com ens dirà el Senyor Jesús, per 
a aquells que fan de la seua vida el centre amorós de Déu. 
D’eixe Déu agraït que ens repeteix cada dia: “Jo soc el teu 
Déu i tu eres el meu poble”. Eixe Déu que se’m dona, se’m fa 
present i necessari en cada moment dels nostres dies, i que 
va endolcint les amargors del viure. Eixa creu, companya 
infatigable que ens acompanya des de l’encarnació al 
sepulcre.

Ya dentro del corazón de las Fiestas Patronales en honor a la 
Santíssima Creu, nuestra patrona, a San Bartolomé Apóstol, 
patrono y titular, y a la Virgen, bajo la advocación de Pastora 
Divina y Divina Aurora, permitidme que me haga presente en 
vuestros hogares para vivir con alegría la experiencia de la fe.

Decir cruz y pensar en ella es el pan nuestro de cada día. 
Ella nos recuerda a ese Cristo Salvador que desde entonces 
está de brazos abiertos para salvarnos. Bienvenidos, felices, 
decimos, los que aman la cruz. La cruz, hermanos, no es un 
recuerdo histórico que, según algunos, ha perdido su valor 
en estos tiempos. No. La cruz es algo que está ahí, que vive 
en nosotros, y que permanece en nuestro caminar. La cruz 
es ese alguien que llevamos en nuestro corazón como el 
árbol santo que tiene sus raíces en la tierra y su copa en el 
cielo. Es como el arco iris que corona de oriente a occidente 
en señal de alianza entre Dios y el hombre. Por eso, amigos 
en Cristo, hay que llevarla con alegría y abrazarnos a ella, 
no con resignación como piensan algunos, ni como una 
carga insoportable, como piensan otros, sino con AMOR Y 
ALEGRÍA, como el Señor, y pensar que algún cirineo saldrá 
en el camino, que nos aliviará en la fatiga. Dios nunca falla y 
siempre sale al encuentro cuando uno le busca de corazón, 
con sencillez y alegría. Ella es el yugo y la carga. Yugo suave 
y carga ligera, como nos dirá el Señor Jesús, para aquellos 
que hacen de su vida el centro amoroso de Dios. De ese Dios 
agradecido que nos repite día a día: “Yo soy tu Dios y tú eres 
mi pueblo”. Ese Dios que se me da, se me hace presente 
y necesario en cada momento de nuestros días, y que va 
endulzando las amarguras del vivir. Esa cruz, compañera 
infatigable que nos acompaña desde la encarnación al 
sepulcro.
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Al voltant de la població.
Organitza: Penya Ciclista Almussafes.

A la sala d’actes del Centre Cultural.

A l’esplanada del Centre Cultural.
Actuació dels grups de danses de Teulada, 
Poble Nou de Benitatxell, Moixent i els “Solets 
Dansaires” d’Almussafes.
Organitza: Dansaires del Tramusser.

A la sala d’actes del Centre Cultural.
Organitza: Cercle d’Arts Leopoldo Magenti.

Al pati del CEIP Almassaf.
Organitza: COAGAL.

17:30 h.

18:30 h.

18:00 h.

19:00 h.

22:00 h.

XI CARRERA MÀSTER CICLISME

XI GALA DE L’ESPORT JOVE

FESTIVAL INFANTIL DE BALLS TRADICIONALS

CONCERT FI DE CURS CERCLE D’ARTS

SOPAR COOPERATIVA

21 DIvendres

15DIssabte
juny

juny

almussafes
2019
festes
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A la sala d’actes del Centre Cultural.
Actuació de dansa Bollywood a càrrec de 
l’alumnat de Dansa Oriental d’Almussafes i de la 
seua professora Patricia Leisa.

Al voltant de la població.
Organitza: Club Ciclista Al Tran Tran.

Al pati del CEIP Almassaf.
Preu tiquet: 6€.
Les taules estaran muntades per quintes. 
L’obertura de portes serà a les 21:00 h.
Els requisits per a assistir són:

Haver complit o complir els 18 anys en l’any
en curs (quinta del 2001).
Haver comprat el tiquet.

Després de sopar, hi haurà macrodiscomòbil!
Organitza: Clavaris i Clavariesses 2019.

Al Parc del Pontet.
Organitza: Veïnat del Pontet.

19:30 h.

22:00 h.

22:00 h.

MÍSTICA, CONEXIÓN CON EL ALMA

IV CARRERA ESCOLA DE CICLISME
“AL TRAN TRAN”

SOPAR DE QUINTES

SOPAR DE SANT JOAN + DISCOMÒBIL

9:00 h.

14:00 h.
-

22

23

DIssabte

DIUMENGE

juny

juny
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A iniciativa del Club Gastronòmic El Putxeret, 
s’organitza la VIII Ruta del Tapeo en Festes.

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 + terç.

Bars i restaurants participants:
Días de Vino y Rosas
Forn Pastisseria Rosa
Bar Els Rogets
La Font d’Or
Orxateria Melchor
Cafeteria Centre Cultural

Les persones que visiten tots els establiments, 
optaran al sorteig d’un premi: un val de 50€ 
per a consumir en l’establiment guanyador de 
la tapa.

Cada client/a podrà votar “la millor tapa” en les 
fulles que es posaran a la seua disposició una 
vegada completats els segells reglamentaris.

El dia 17 de juliol, a les 20:30 hores, al Parc 
Central, es lliuraran els premis a la millor tapa 
per votació popular i es realitzarà el sorteig.

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

VIII RUTA DEL TAPEO
Del 27 de juny al 4 de juliol

22:00 h. XXI GALA DE L’ESPORT
Al pati del CEIP Almassaf.

Per a persones majors de 16 anys.
Es lliuraran tres mencions esportives:

Millor esportista de l’any.
Entitat esportiva de l’any.
Trajectòria esportiva.

Preu tiquet: 10€.

Venda de tiquets al Pavelló Poliesportiu Municipal, en horari de 9:30 a 
13:30 i de 17 a 20 h., per rigorós ordre d’inscripció.
Els dies per a comprar els tiquets seran:

Del 10 al 14 de juny, només entitats membres del Consell Municipal 
d’Esports.
Del 17 al 21 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.

27

28

DIjous

DIvendres

juny

juny
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Eixida des del Parc Central.
Eixida categoria infantil a les 18:30 h. i eixida 
categoria absoluta a les 20:00 h.
Organitza: Club Atletisme Almussafes i 
Ajuntament d’Almussafes.

Des del Pavelló Poliesportiu fins al carrer 
Llauradors.
Atrevix-te!!! Diversió assegurada al tobogan 
aquàtic per a totes les edats.
Porta’t flotador o “colxoneta” de casa.
Organitza: Ajuntament d’Almussafes.
Col·labora: Falla Primitiva.

Al pati del CEIP Almassaf.
Amb l’actuació d’IN VIVO LYRIC POP, una 
formació composta per quatre veus líriques 
que interpreten grans èxits de la història de la 
música (balades, boleros, sarsueles, ranxeres...), 
així com temes inèdits.

A la Pista Polivalent.

18:30 h.

23:00 h.

01:00 h.

XXXIII VOLTA A PEU

TOBOGAN AQUÀTIC I
ALTRES ATRACCIONS

CONCERT DE LA BANDA
SOCIETAT MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE

FESTA REMEMBER 90’s +
DISCOMÒBIL

16:00 h.10:00 h.

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

29 DIssabte

30DIumenge

A la sala d’exposicions del Centre Cultural.
Organitza: Associació Cultural Paleta i Pinzell.

Al pati del CEIP Almassaf.
Amb Zumba, Combat i Attack.
Organitza: Clavariesses 2019.

A l’esplanada del Centre Cultural.
Hauràs de portar-te l’entrepà o encomanar-lo a la cafeteria. 
Les inscripcions per al sopar es faran a la Cafeteria del 
Centre Cultural i tindran un cost de 3€, que inclou la beguda 
i ensalades.
El sopar començarà a les 21:30 h.; l’actuació a les 22:30 h.
Accés lliure sols per a l’actuació. L’aforament és limitat, 
inscriu-te a temps!

A l’esplanada del Centre Cultural.
Convocada per a fomentar la cultura i la creació artística, plàstica 
i visual en el municipi. Concentració de totes i 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 de la 
persona participant).
Organitza: Associació Cultural Paleta i Pinzell.

20:00 h.

22:00 h.

22:00 h.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ PALETA I PINZELL

SESSIÓ DE FITNESS

NITS AMB LA CULTURA:
SOPAR + CONCERT MONDAY ROCK

JORNADA DE PINTURA NOCTURNA

19:00 h.

21:00 h.
-

2

3

4

DImarts

DImecres

DIjous

juny

juny

juLIOL

juLIOL

juLIOL
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Al pati del CEIP Almassaf.

Presentació de la Reina de les Festes 2019, Senyoreta 
Yolanda López Natividad, representant a 
l’Associació Cultural Paleta i Pinzell, amb l’assistència 
de la Reina 2018, Mª Pilar Revert Soriano.

CORT D’HONOR 2019:

Miriam Marco Alfonso
Club de Bàsquet Almussafes

A continuació, espectacle musical:

Recorregut artístic i visual per les cançons més 
sonades de les últimes dècades fins a l’actualitat, amb 
un ritme brillant i gran agilitat, ple d’art, tècnica i 
destresa, que ens farà vibrar.

L’espectacular combinació de coreografies, les millors 
veus del moment en directe i la gran posada en escena 
faran de “TRIBUTOS. El musical” un show totalment 
diferent.

23:00 h. PRESENTACIÓ DE LA REINA DE LES FESTES
I LA SEUA CORT D’HONOR

TRIBUTOS: EL MUSICAL

5 DIvendres

presentació
DE LA REINA DE LES FESTES

I LA SEUA CORT D’HONOR

juLIOL
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Al Parc de Les Palmeres.
Organitza: Centro Cultural Andaluz.

6

7

DIssabte

DIumenge

17:00 h.11:00 h.

01:30 h.15:00 h.
--

FESTA DEL TAPEO ANDALÚS
Del 6 al 9 de juliol

Tradicional desfilada de moros i cristians amb la participació de 
les següents esquadres, encapçalades pel grup de tabal i dolçaina 
d’Almussafes Colla d’Al-mansáf.

Clavariesses 2019.
Clavaris 2019.
Associació Jubilats i Pensionistes.
Comparsa “Alí Ben Bufat”.
Comparsa Reina i Cort d’Honor, acompanyada per la Banda de 

Música Lira Almussafense.

Itinerari: eixida del carrer Major (cantonada amb el carrer Santa 
Creu), carrer Major, Castell, Plaça del Mercat, Santa Anna, Literato 
Azorín, Ausiàs March, Passeig del Parc i avinguda Paral·lel.

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

20:00 h.

00:30 h.

MOROS I CRISTIANS

BALL DE LES CLAVARIESSES

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

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

12:00 h.

20:00 h.

FESTA VERMUT AL PARC

DANSÀ DE FESTES

juLIOL

juLIOL
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Al pati del CEIP Almassaf.
Projecció del documental produït per 
l’Ajuntament d’Almussafes, a través de l’AWTV, 
que, mitjançant els testimonis d’una gran 
quantitat de veïns i veïnes, posa en valor la 
Pista Patín, punt neuràlgic de l’oci, la cultura i la 
camaraderia en l’Almussafes dels anys 40, 50, 60 
i principis dels 70.

22:30 h.

DIA DELXIQUET/AA LA FIRAE

OP

AQUEST 2019, “REVIVIM LA PISTA PATÍN”

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

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

20:30 h.

FESTA DELS FANALETS

CANT D’ALBAES

18:30 h.

20:30 h.
-

9

10

DImarts

DImecres

juLIOL

juLIOL
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Al carrer peatonal entre el Parc Sagrari i el carrer Major.
Inauguració oficial del carrer Paleta i Pinzell, una bona mostra de 
l’art urbà creada per l’alumnat de l’Associació Cultural Paleta i Pinzell 
d’Almussafes, que ja s’ha convertit en un dels espais més visitats i 
fotografiats del nostre poble.
En acabar la inauguració, se servirà un refrigeri.

Davant de l’Església.
Oferida a la Santíssima Creu, Patrona d’esta 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, avinguda 
Paral·lel, La Foia, carrer Major, El Cano, Sant Josep, Pinar i 
carrer Major fins a l’Església.

Al pati del CEIP Almassaf. 
La Falla Primitiva ens prepara un espectacle en què fem un viatge en el 
temps de la mà de la història del cine i de les seues cançons, que de segur 
totes i tots hem ballat alguna vegada. Ens faran gaudir amb actuacions 
que ens traslladaran des dels inicis del cinema fins als temps actuals, 
passant per les millors dècades del cine musical.
La increïble posada en escena d’este musical ens farà recordar moments 
màgics amb amics i família.
Organitza: Falla Primitiva.

Al pati del CEIP Almassaf.
Amb el grup “LOS 80 PRINCIPALES”, banda tribut que 
rememora els èxits nacionals i internacionals de la daurada 
dècada dels 80, i discomòbil.

20:00 h.

19:30 h.

22:30 h.

00:30 h.

INAUGURACIÓ DEL CARRER PALETA I PINZELL

OFRENA DE FLORS

ACTUACIÓ MUSICAL: “UN MUSICAL DE CINE”

BALL DE SANT BERTOMEU

11

12

DIjous

DIvendres

juLIOL

juLIOL
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sant bertomeu
PATRÓ D’ALMUSSAFES

Per la població, a càrrec de la Banda de la Societat 
Musical Lira Almussafense.

En honor a Sant Bertomeu, amb la intervenció del 
Cor Parroquial Sant Bertomeu.

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

JUVENIL ALMUSSAFES CF

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 des de l’Església, Plaça i Carrer Major, Passeig 
del Parc, Carrer Gibraltar, Espioca, Sant Vicent, Salvador Botella, 
Castell, Plaça Major i Església, on finalitzarà amb una entrada de focs 
d’artifici.

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

10:00 h.

12:00 h.

00:30 h.

18:00 h.

22:00 h.

14:00 h.

PASSACARRER

MISSA

BALL DELS CLAVARIS

FUTBOL TROFEU DE FESTES

PROCESSÓ EN HONOR A SANT BERTOMEU

MASCLETÀ

A l’Àgora del Parc Central.
Organitza: Falla Mig Camí.

FESTA DE LA CERVESA
Del 13 al 16 de juliol

17:00 h.11:00 h.

01:30 h.15:00 h.
--

13DIssabte
juLIOL
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Per la Banda de la Societat Musical Lira Almussafense i 
acompanyament fins a l’Església.

Oferida en honor a la Divina Pastora.

En honor a la Divina Pastora.

Itinerari: eixida des de l’Església, carrer Major, Passeig del Parc, carrer 
Gibraltar, Espioca, Plaça Blasco Ibáñez, Espioca, Sant Vicent, Castell, 
Plaça Major i entrada a l’Església, on finalitzarà amb una entrada de 
focs d’artifici.

A l’esplanada del Centre Cultural.
Organitzada per les Clavariesses.

A l’Avinguda Paral·lel.
Partida de Raspall Femení.
Partida de Galotxa Masculí.
Organitza: Club de Pilota Valenciana.

10:00 h.

12:00 h.

18:00 h.

22:00 h.

14:00 h.

RECOLLIDA DE LES CLAVARIESSES

MISSA

PILOTA AL CARRER

PROCESSÓ DE LES CLAVARIESSES

MASCLETÀ

14DIumenge

clavariesses
festa de les

EN HONOR A 
LA DIVINA PASTORA

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

Cantada en honor a la Divina Aurora.

En honor a la Divina Aurora.

Itinerari: eixida des de l’Església, Carrer Major, Passeig del Parc, 
Carrer Gibraltar, Plaça Blasco Ibañez, Espioca, Sant Vicent, Castell, 
Plaça Major, entrada a l’Església i, en finalitzar, entrada de focs 
d’artifici.

Amb l’orquestra “MONTESOL” i discomòbil.
Al pati del CEIP Almassaf.

Per a accedir, serà imprescindible un vestuari adequat (no s’admetran 
esportives, xancles, pantalons curts, samarretes i gorres).
Les taules per al ball es podran reservar al Centre Cultural fins al 9 de 
juliol, indicant el nom d’una persona responsable i el 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.

A l’esplanada del Centre Cultural.
Organitzada pels Clavaris.

10:00 h.

12:00 h.

22:00 h.

00:00 h.

14:00 h.

RECOLLIDA DELS CLAVARIS

MISSA

PROCESSÓ DELS CLAVARIS

BALL DE GALA 

MASCLETÀ

15DIlluns

clavaris
festa dels

EN  HONOR  A 
LA  DIVINA  AURORA

juLIOL
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Per la població, a càrrec de la Banda de la Societat 
Musical Lira Almussafense.

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

Eixida de les Danses Valencianes des de l’Església, 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, Salvador Botella, Sant Vicent, 
Sant Roc, Plantades, Hospital, Plaça del Mercat, carrer Santa Anna, Sant Roc, 
Ausiàs March, Parc Central, carrer Major i arribada a l’Església.

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

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

Al camp de futbol municipal.
ALMUSSAFES CF. Categoria Amateur.
Saque d’honor per la Reina Yolanda López i la dama Miriam Marco.

10:00 h.

12:00 h.

21:00 h.

22:00 h.

01:00 h.

14:00 h.

18:00 h.

PASSACARRER

MISSA SOLEMNE

PROCESSÓ DE LA SANTÍSSIMA CREU

GRAN CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI

MASCLETÀ

FUTBOL TROFEU FESTES

16DIMARTS

santíssima creu
festa de la

PATRONA D’ALMUSSAFES

juLIOL
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Amb motocultor i cavalleria.
Al camp d’El Barrancó de Salvador Sabater, en la Ronda 
Síndic Antoni Albuixech (enfront del bar Gloria).
Organitza: Associació Agrària Joves Agricultors (AVA).

Al Parc Central.
En finalitzar, es lliuraran els premis a les persones guanyadores.
Organitza: Associació Agrària Joves Agricultors (AVA).

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

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

20:30 h.

22:30 h.

CONCURS D’ENSOLCAR

CONCURS D’EXPOSICIONS D’HORTALISSES

LLIURAMENT PREMIS RUTA DEL TAPEO

ACTUACIÓ ANDALUSA

10:00 h.

13:30 h.
-

18:00 h.

20:00 h.
-

Al pati del CEIP Almassaf.
Amb l’actuació d’”Emilio Solo y sus Roqueros Rock” en viu 
dels 60-70’s, Carlos Luna, humorista, i una parella de Balls 
de Saló.
Presenta: Carlos Chova.

22:30 h. ESPECTACLE:
“HOMENAJE A NUESTROS MAYORES ROCKEROS”

17

18

DIMECRES

DIJOUS E
OP

DIA DELXIQUET/AA LA FIRA

juLIOL

juLIOL
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Al pati del CEIP Almassaf.
Organitza: Colla d’Al-mansáf.

Al Parc de les Palmeres.
Amb jocs aquàtics per als xiquets i xiquetes. Menjar i beguda, 
amb preus populars, per a totes les persones assistents. 
Organitza: Falla La Torre.

Al voltant de la població.
A càrrec dels Clavaris i Clavariesses 2019.

A la Pista Polivalent.
Amb Dani Moreno “El Gallo”, entre altres.
Després, discomòbil.

Al pati del CEIP Almassaf. 
A càrrec del Grup Dansaires del Tramusser. Enguany seguim mostrant a 
tot el poble d’Almussafes la música, cants i balls tradicionals d’arrel. Ens 
acompanyaran els Grups de Danses de PORTUGAL, MÚRCIA i XIXONA, 
i tindrem l’oportunitat de gaudir d’un repertori més variat i amb una 
posada en escena en què la música, el cant i el ball en directe seran els 
protagonistes.  
Organitza: Grup Dansaires del Tramusser.

CONCERT DE DE DOLÇAINERS

FESTA DE L’AIGUA

XARANGA

CONCERT DE FESTES:
LA UNIÓN + QUEEN FOREVER + FESTIVAL DJ’s

II FESTIVAL DE CANTS I
BALLS TRADICIONALS D’ARREL

20:00 h.

23:30 h.

22:00 h.

11:00 h.

19:00 h.

19:00 h.

21:00 h.

-

-

19

20

DIVENDRES

DISSABTE

juLIOL

juLIOL
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HOMENATGE A LA PAELLA22:00 h.

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

NORMES:
Fes-te la paella pel teu compte o gaudeix 
de les paelles gegants. En ambdós casos, fes 
la inscripció al Centre Cultural abans de les 
14 hores del dimecres 10 de juliol. Passada 
esta data no s’admetran inscripcions.
És obligatori indicar el DNI (sense la lletra). 
En el cas de menors d’edat que no tinguen 
DNI, esta casella es deixarà en blanc. 
Indiqueu en la casella corresponent a les 
persones no residents.

No s’admetrà més del 20% de comensals no 
residents. L’organització reduirà les places a 
qui no complisca esta norma.
El repartiment dels ingredients per a qui 
trie fer-se la seua paella, es farà a 
l’Ajuntament el mateix dia de 17 a 18 hores, 
per ordre d’inscripció, aportant el resguard 
d’inscripció. Al mateix temps, es repartirà 
la beguda corresponent. 
És obligatori recollir les restes del sopar de 
cada taula, abans d’abandonar-la.

A la Pista Polivalent.
Gran discomòbil d’acomiadament de les Festes 2019.

DISCOMÒBIL DE LES PAELLES00:00 h.

Al pati del CEIP Almassaf.
Sopar de l’Associació de Jubilats i Pensionistes.

Al pati del CEIP Almassaf.
Obertura de portes: 21:00 h.
Preu: 10€ (5€ són íntegrament per al càncer). Venda de tiquets al Mercat 
Municipal i directament per les persones associades i col·laboradores de la Junta.
Cada comensal portarà l’entrepà de casa.
Al finalitzar el sopar hi haurà actuacions i es representarà el sainet valencià “DE 
REBOT”, a càrrec de La Falla Primitiva.
A continuació es realitzarà el sorteig de detalls aportats per comerços i 
associacions.
Organitza: AECC Almussafes.

CELEBRACIÓ DE SANT JOAQUIM I SANTA ANNA

SOPAR GALA BENÈFICA DEL CÀNCER

21:30 h.

21:30 h.

20

26

27

DISSABTE

DIVENDRES

DISSABTE

juLIOL

juLIOL
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18:00 h.
A l’Avinguda Paral·lel.
Organitza: Club de Pilota Valenciana.

9:00 - 15:00 h.
Al Camp de Futbol Municipal.
Categoria: Querubí i Aleví A.
Organitza: Almussafes C.F.

18:00 - 21:00 h.
Al Frontó Cobert.
Categories: Cadet, Infantil, Aleví i Benjamí.
Organitza: Club Pilota Valenciana Almussafes.

18:00 - 21:00 h.
Al Frontó Cobert.
Categories: Cadet, Infantil, Aleví i Benjamí.
Organitza: Club Pilota Valenciana Almussafes.

18:30 h.
A la sala d’actes del Centre Cultural.
Programa:
1. Exhibicions d’esportistes de categoria nacional de dansa 
acrobàtica, gimnàstica rítmica, balls de saló, etc.
2. Projecció d’esportistes amb reconeixement i entrega de 
diplomes i clauer commemoratiu.
3. Refrigeri jove a l’aparcament del Pavelló Poliesportiu 
Municipal.
Entrades gratuïtes: al Pavelló Poliesportiu Municipal, des 
del dimecres 12 de juny. Màxim 4 entrades per persona.
Organitza: Consell Municipal d’Esports.

22:00 h.
Al pati del CEIP Almassaf.
Per a persones majors de 16 anys.
Es lliuraran tres mencions esportives:
• Millor esportista de l’any.
• Entitat esportiva de l’any.
• Trajectòria esportiva.

Preu tiquet: 10€.
Venda de tiquets al Pavelló Poliesportiu Municipal, en 
horari de 9:30 a 13:30 i de 17 a 20 h., per rigorós ordre 
d’inscripció.
El dies per a comprar els tiquets seran:
• Del 10 al 14 de juny, només entitats membres del Consell 

Municipal d’Esports.
• Del 17 al 21 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.

9:00 - 15:00 h.
Eixida des del Parc Central.
Categories: Promeses, principiants, alevins, infantils 
(masculins i femenines).
Entrega de trofeus: 13:00-14:00 h.
Organitza: Club Ciclista Al Tran Tran Almussafes.

18:00 - 20:00 h.
Al Pavelló Poliesportiu Municipal.
Modalitats: aeròbic, gimnàstica, funky, way tan kong, 
dansa del ventre, etc.
Participants: alumnat dels diferents programes esportius 
del Pavelló Poliesportiu Municipal.

08:00 - 9:00 h.
Al Camp de Futbol Municipal.
Entrenament presencial amb xerrada i esmorzar saludable.
Categories: Totes.

20:00 h.
A les instal·lacions d’agility Almussafes.
Categories: Toy, Mini, Medium i Large.
Organitza: Club Esportiu Agility Almussafes.

11:00 - 13:00 h.
A la pista del Pavelló Poliesportiu.
Categories: Benjamí, Aleví i Cadets.
Organitza: Club Yoko-Kan Almussafes.

16:00 - 19:30 h.
Al riu Xúquer – Fortaleny.
Categories: Séniors i veterans.
Organitza: Club de Pescadors La Molinà.

16:00 - 20:00 h.
Al Camp de Tir “La Laguna”.
Totes les categories.
Organitza: Club de Caçadors “El Perdigó”.

18:30 h.
Al Pavelló Poliesportiu Municipal.
Categoria: Sénior-Veterans.
Entrega trofeus: 21:00 h.
Organitza: C.F. Veterans Almussafes.

TROFEU FEDERACIÓ MIG, AVANÇAT I CONJUNTS
8:00 - 22:00 h.
Al Pavelló Poliesportiu Municipal.
Categories: des de Prebenjamí fins a Sénior.
Organitza: Club Gimnàstica Rítmica Almussafes.

9:00 - 15:00 h.
Al Camp de Futbol Municipal.
Categoria: Benjamí A, B, D.
Organitza: Almussafes C.F.

9:00 - 16:00 h.
Al circuit off-road del Parc Rural.
Categories: Mini 50, 65. 85.
Organitza: Club Motociclisme Almussafes.

17:30 - 19:30 h.
Eixida des del Parc Central, circuit de 2,5 quilòmetres.
Categoria: Sénior Màster “per invitació”.
Organitza: Penya Ciclista Almussafes.

DIVENDRES 14 juny

DIumenge 16 juny

DIlluns 17 juny

DIjous 20 juny

DIvendres 21 juny

DIvendres 28 juny

DIumenge 23 juny

DIjous 27 junyDIssabte 22 juny

DIssabte 15 juny

RASPALL FEMENÍ I GALOTXA MASCULÍ

II ALMUSSAFES CUP

PILOTA VALENCIANA
“FRONTÓ PARELLES”

PILOTA VALENCIANA
“FRONTÓ PARELLES”

XI GALA DE L’ESPORT JOVE

XXI GALA DE L’ESPORT

IV CARRERA ESCOLA DE CICLISME 
“AL TRAN TRAN”

EXHIBICIÓ FINAL PROGRAMES ADULTSPREPARA AMB NOSALTRES LA VOLTA 
A PEU D’ALMUSSAFES

JORNADA AGILITY
DE PORTES OBERTES: TITLINGS

YOKO KAN POINTFIGHT I
LIGHTCONTACT

TROFEU PESCA FESTES
PATRONALS

TIR A LA GUATLA

PARTIT FUTBOL DE SALA
VETERANS-SÉNIORS

CAMPIONAT AUTONÒMIC
GIMNÀSTICA RÍTMICA

II ALMUSSAFES CUP

I TROFEU CROSS COUNTRY

CARRERA MÀSTER CICLISME
XI GRAN PREMI ALMUSSAFES
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9:00 h.
A la Piscina Municipal.
Categories: Absoluta (majors d’edat), femenina i masculina.
Organitza: Club Natació Samaruc Almussafes.

9:00 h.
Al Camp de Tir “La Laguna”.
Totes les categories.
Organitza: Club de Caçadors “El Perdigó”.

19:00 - 22:00 h.
Al Frontó José Ventura Salvador.
Categories: 1ª i 2ª categoria Sénior.
Organitza: Club Pilota Valenciana Almussafes.

19:00 h.
A les Pistes de Tenis i Pàdel.
Categories: Simples veterans +35, Simples veterans +55.
Entrega de trofeus: 20:30 h.
Organitza: Club de Tenis Almussafes.

19:00 h.
A les Pistes de Tenis i Pàdel.
Categories: Dobles veterans +55, Dobles veterans +40.
Entrega de trofeus: 20:30 h.
Organitza: Club de Tenis Almussafes.

19:00 h.
A les Pistes de Tenis i Pàdel.
Categories: Dobles masculins, Dobles veterans +45,
Simples veterans +50.
Entrega de trofeus: 20:30 h.
Organitza: Club de Tenis Almussafes.

18:30 h.
A les Pistes de Tenis i Pàdel.
Categories: Simples masculins, Simples veterans +40, 
Simples veterans +50.
Entrega de trofeus: 20:30 h.
Organitza: Club de Tenis Almussafes.

18:30 h.
A les Pistes de Tenis i Pàdel.
Categories: Simples veterans +35, Simples veterans +45, 
Pàdel.
Entrega de trofeus: 20:30 h.
Organitza: Club de Tenis Almussafes.

20:00 h.
Al Circuit Autet.
Categories: 1/10 pista elèctric.
Organitza: Club Automodelisme Autet.

10:00 - 16:00 h.
A les Pistes de Tenis Municipals.
Categories: masculina i femenina.
Organitza: Club de Tenis Racef.

Al Camp de Tir “La Laguna”.
Totes les categories.
Organitza: Club de Caçadors “El Perdigó”.

Al Camp de Tir “La Laguna”.
Totes les categories.
Organitza: Club de Caçadors “El Perdigó”.

19:00 h.
A les pistes del Pavelló Municipal.
Organitza: Club de Bàsquet Almussafes.

19:00 - 21:30 h.
Al Frontó José Ventura Salvador.
Categories: Sénior.
Organitza: Club Pilota Valenciana Almussafes.

10:30 - 13:00 h.
Al Camp de Futbol Municipal.
Partit: Veterans vs Selecció d’Almussafes.

18:30 h.
Eixida des del Parc Central.
Categories:
Joves: 18:30 h.
Benjamí: naixement entre 2009 i 2013 - 500m.
Aleví: naixement entre 2007 i 2008 - 1km.
Infantil: naixement entre 2005 i 2006 - 1km.
Cadet: naixement entre 2003 i 2004 - 1,5km.

Absoluta (10km): 20:00 h.
Juvenil/Júnior: naixement entre 1999 i 2002.
Sénior: naixement entre 1998 i anteriors.
Veterans A: 40-49 anys
Veteranes A: 35-39 anys.
Veterans B: 50 anys o més.
Veteranes B dones: 40 anys o més.

Organitza: Club Atletisme Almussafes i Ajuntament 
d’Almussafes.

20:00 h.
A les instal·lacions d’agility Almussafes.
Categories: Mini, Medium i Large.
Organitza: Club Esportiu Agility Almussafes.

9:30 - 13:30 h.
Al Pavelló Poliesportiu Municipal.
Categories: Totes les del club.
Organitza: Club de Bàsquet Almussafes.

10:00 - 13:00 h.
A la Piscina Municipal.
Activitats: Aquaeròbic, aquacombat i aquagym, amb 
música en directe per part d’un DJ professional.
En finalitzar, tindrà lloc un sorteig d’obsequis.
Places limitades: inscripció al Pavelló i a la Piscina 
Municipal.

9:00 - 14:00 h.
Al Frontó José Ventura Salvador.
Categories: benjamí, aleví, infantil i cadets.
Organitza: Club Pilota Valenciana Almussafes.

DIssabte 29 juny DIumenge 7 juliol

DImecres 10 juliol

DIlluns 15 juliol

DImecres 17 juliol

DIjous 18 juliol

DIvendres 19 juliol

DIssabte 20 juliol

DIssabte 6 juliol

DIumenge 21 juliol

DIumenge 28 juliol

I TROFEU QUATTROCENTO ALMUSSAFES TROFEU FESTES PATRONALS
“COLOMÍ A BRAÇ”

FINAL XXIV TROFEU VILA
D’ALMUSSAFES PILOTA VALENCIANA

FINAL CAMPIONATS FESTES
PATRONALS DE TENIS I PÀDEL

FINAL CAMPIONATS FESTES
PATRONALS DE TENIS I PÀDEL

FINAL CAMPIONATS FESTES
PATRONALS DE TENIS I PÀDEL

FINAL CAMPIONATS FESTES
PATRONALS DE TENIS I PÀDEL

FINAL CAMPIONATS FESTES
PATRONALS DE TENIS I PÀDEL

CURSA NOCTURNA AUTET

6 HORES PÀDEL

TROFEU FESTES PATRONALS
“TIR AL PLAT”

TROFEU FESTES PATRONALS
“TIR AL PLAT”

PARTIT FESTES BÀSQUET

FINAL TROFEU FESTES FRONTÓ PARELLES

PARTIT DE FUTBOL HOMENATGE A 
ANTICS FUTBOLISTES D’ALMUSSAFES

XXXIII VOLTA A PEU

OPEN VILLA ALMUSSAFES

DIA DE MARES I PARES DEL BÀSQUET

IX MARATÓ D’AQUA ALMUSSAFES

FINAL TROFEU FESTES PILOTA VALENCIANA
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YOLANDA LÓPEZ NATIVIDAD
REINA DE LES FESTES

Associació Cultural Paleta i Pinzell

MIRIAM MARCO ALFONSO
DAMA CORT D’HONOR

Club de Bàsquet Almussafes
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TTornem al punt de partida, però esta vegada amb la lliçó apresa. Com quan tornes 
a veure eixa pel·lícula que tant t’agrada, o com quan viatges de nou a un lloc on 
ja has estat i descobreixes racons que no coneixies. Tornem a viure esta aventura 
juntes, amb un poc més d’experiència, però amb la mateixa il·lusió. L’any 2014, la 
nostra pastoreta ens va unir amb un mateix objectiu, i cinc anys després, encara 
que les nostres vides han canviat més del que ens pensàvem, el 2019 ens ha donat 
l’oportunitat de tornar a donar-li al nostre poble l’alegria que mereix i aportar el 
nostre granet d’arena a les Festes Patronals.

Volem aprofi tar estes línies per a donar-vos les gràcies a tots els veïns i veïnes 
d’Almussafes per la vostra immensa col·laboració i participació en el nostre treball 
des que vam prendre esta decisió. I a la Divina Pastora per haver mantingut esta 
unió, fent-la cada dia més forta, fi ns a un punt que va més enllà de l’amistat.
Vos convidem a totes i tots a gaudir de cadascun dels actes que formen les nostres 
festes i a viure’ls al nostre costat.

Bones Festes!

NATIVIDAD CLIMENT ARANDA
MADRINA
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Elena Albeldo Soria

Sandra Bañuls Peiró Jessica Clérigues Figueres

Ana Clérigues Ponce Marta Garcia Garcia

Carlota Genís IborraJessica Garrote Lillo
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Raquel Godoy Esquer

Mónica Godoy Pérez Maria Magraner Albors

Eva Ortiz Rodrigo

Maria Pecino Esteve Lorena Pedrón Palomino

Yasmina Moscardó Benavent
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Teresa Rovira Medina

Amelia Soler EscrivàAna Sánchez Magraner

Aida Villalba ApariciMaica Torromé Esteve
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AAmb molta il·lusió, amistat, alegria i bon ambient, enguany fa vint-i-cinc anys vam ser Clavaris 
de la Divina Aurora al nostre poble d’Almussafes.
Fent soparets setmanals, que unes vegades pagàvem nosaltres i altres “pagava caixa”, 
participant en les rifes, loteries, cavalcada de Reis, i tots els actes per als quals l’Ajuntament 
ens va necessitar. Va ser un any inoblidable per a tots nosaltres.

Ara, vint-i-cinc anys després, algun quilet de més, i sense esperar-ho, se’ns ha presentat 
l’oportunitat de tornar a ajuntar-nos, de disfrutar de nous companys que també han volgut ser 
Clavaris enguany, de representar de nou a la Divina Aurora i de gaudir d’uns dies de festa molt 
especials.

Només desitgem que la gent del poble, del nostre ideal i bell poblet (tal com diu el nostre 
himne) puga disfrutar amb alegria i bons moments, rodejats d’amistats i familiars, d’estes 
Festes 2019 que de ben segur seran, de nou, inoblidables per a tots i totes. 
Desitgem a Yolanda i a Miriam, Reina de les Festes i Cort d’Honor 2019, i a les Clavariesses i 
Madrina 2019, que tinguen un record inesborrable d’estes festes que anem a començar.

Per últim, volem tindre un record per al nostre company RAMON DUART CALABUIG, qui 
malauradament ens va deixar ja fa quasi 16 anys. Aprofitem per a donar-li una gran abraçada 
a la seua família. Sempre amb nosaltres!!!
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Raul Navarro Selma 
VICEPRESIDENT 1r

Jose Anrubia Aparici

Guillermo Iborra Alepuz
TRESORER

David Magraner Esteve

Antonio Esteve Rodríguez
PRESIDENT

Juan Grau Alepuz
SECRETARI

Xema Magraner Clar
VICEPRESIDENT 2n

Jose Ramón Llorens Bellod
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Guillermo Martí Rodrigo Vicent Sabater Garcerán

Santiago Rodrigo Romaguera Pedro Vicente Benavente

Vicent Marí Asins Salvador Rosaleny Pérez

Jose Manuel Oliver Villar Julio Sánchez Canet
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Verónica i Adriana Aparici Magraner
Cambreres 2019

La Santíssima Creu és signe d’admiració, devoció i misericòrdia. Per a nosaltres, ser elegides 
Cambreres de la Santíssima Creu és un orgull, que ens complau i ens ompli de satisfacció.
Aquests 255 anys d’història i tradició a la Santíssima Creu, mostren com el nostre poble ha sigut 
i segueix sent cada vegada més l’estandard d’una gran devoció per la nostra Patrona. Aquesta 
veneració es fa extensible a altres pobles, on en aquests dies de festa, venen a compartir amb tots 

nosaltres aquests moments d’adoració a la Santíssima Creu. Conservar la història, la devoció i l’estima de la 
nostra Patrona, manifesta l’estima que sentim cap a ella.

La Creu és arbre de vida, és esperança, amor i alegria. Ha de ser la llum i la unió per a tota la comunitat 
cristiana, per a totes les famílies i totes les persones. Amb ella es reflexen els records, els sentiments, la 
passió, la veneració i la fe.

Volem agrair a la Confraria de la Santíssima Creu, al nostre rector En Miquel, a totes les persones 
col·laboradores en realitzar les Creus de Maig i a tot el poble d’Almussafes, per fer que aquesta festa siga 
tan important i especial.

Com a reflexió, volem compartir amb tots i totes vostès, aquestes paraules del nostre Sant Pare Francesc:

Il cuore si endurisce quando non ama.
Signore, dacci un cuore che sappia amare!

El cor s’endureix quan no estima.
Senyor, dona’ns un cor que sàpia estimar!

VISCA LA SANTÍSSIMA CREU!!!

C O N F R A R I A  D E  L A Santíssima Creu 
De l’arbre sant,
de fusta vera,

on la salvació del món
per nosatros s’immolà,

naix la fe vertadera
que en la nostra creu espera

misericòrdia i pau.
Almussafes vos aclama
nostra Patrona divina

i amb l’ànima vos implora
que mai orfes ens deixeu
de la vostra força eterna.
Gràcies Santíssima Creu!!

Juan Manuel Aguado Ponce
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JJosé Ribes Bosch (Pepico “El corretger”) va nàixer l’any 1899 a L’Alcúdia de 
Carlet, (hui L’Alcúdia), tot i que com ja deia ell:

“Benimodo, no té modo,
Carlet, en té un poquet,

i L’Alcúdia s’emporta el ramellet”

Era el més xicotet de cinc germans, a més d’una germana que va morir molt 
jove. Son pare era corretger, o “guarnicionero”, que era com es coneixien en 
l’època, i el que tenia establert era que, per ordre d’edat, anava ensenyant als 
seus fills el seu ofici i, una vegada l’havien aprés, cadascun d’ells s’establia en 
un poble diferent. Allí es compraven una casa i muntaven el seu propi negoci. 
Això sí, la casa sempre havia de romandre a la carretera, ja que era on estava el 
pas de les cavalleries, carros, etc.

la

del tio
Corretgeria

Pepico
LOURDES ESTEVE RODRÍGUEZ
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Els diumenges els dedicava a anar a cobrar feina feta al 
Romaní, i sempre aprofitava i passava per “El Trébol” per a 
comprar menjar per a la família: formatge, embotit...
El seu ritual diari era: de bon matí, agranar i ruixar el carrer; 
després, anar al forn i comprar el pa; i ja començava a fer la 
seua feina.

La corretgeria del tio Pepico, a més de ser un establiment 
comercial com he dit, també era un lloc de reunió, on solien 
ajuntar-se un grupet d’homes i fer “tertulieta”, raonaven i 
comentaven temes quotidians.

Quasi al costat, vivia Vicentico Ros, que feia treballs de fuster, 
i enfront estava la botiga de José Cunyat i la seua dona Maria.
La veritat és que a la casa-corretgeria hi havia sempre molt 
de moviment, molta gent entrant i eixint, cosa que jo recorde 
dels anys 60-70, ja que la filla, la tia Pepita, també es dedicà 
prou de temps a apedaçar/apanyar calces i calcetins, que li 
portàvem i després arreplegàvem a sa casa, i a més a més, junt 
amb Vicentica Moreno, portaven les assegurances de vida.

Recorde com gaudíem allí jugant de menudes i, quan ja 
havíem revolucionat prou la corretgeria, eixíem al corral i 
ens collia gínjols, que ens encantaven.

El tio Pepico estigué en actiu fins els anys 70, tot i que cada 
vegada que necessitaves qualsevol cosa, sempre el trobaves 
i t’ho solucionava. De fet, recorde amb molt de carinyo que 
ens va fer unes sabatilles de ballet que ens faltaven per a 
eixir a la funció de fi de curs de l’escola.

Va morir vespres de la Festa del poble l’any 1987.  Un home molt 
laboriós i un “auelo” com el millor, patidor, bona persona..., 
com molt bé recorda amb llàgrimes la seua neta Sales, i del 
que la resta de nets i netes Emilio José, Olga i M. José també 
guarden eixe bon record i se senten tan orgulloses d’ell i del 
cognom que arrastren, CORRETGERS.

(Un record per a ell i la seua dona, i molt especialment per a 
la filla, la tia Pepita).

Un dels germans es va quedar a L’Alcúdia, un altre a Castelló 
de la Ribera (Villanova de Castelló per sentència judicial), el 
següent a Alginet, l’altre a Sollana i Pepico, molt jove, vingué 
a Almussafes.

Primer es va instal·lar al carrer Castell, a la casa del tio 
Aurelio, que tenia una botigueta. Després, es traslladà al 
carrer Major, on Remedios “La modista”, i, finalment, també 
al carrer Major número 66 (actualment 62), on va comprar la 
casa amb 26 anys per 850 pessetes.

Començà a relacionar-se amb una cosina-germana que vivia 
a València, Josefa Ribes Fuset (Pepica), i l’any 1928 es van 
casar a l’església de San Valero, després d’haver demanat el 
pertinent Permís Papal, ja que, com he dit abans, eren cosins.
Després de tindre dos fills, que malauradament van morir 
xicotets, va nàixer la seua filla, Josefa Ribes Ribes, (Pepita “La 
corretgera”).

Tota una vida, la del tio Pepico, dedicada a arreglar tot allò 
relacionat amb carruatges, cavalleries i els seus aparells, però 
també d’altres com motxilles, cinturons... De fet, em conten 
que Llorca de Benifaió (“Pachol”) li portava de vegades feina, 
que ell no podia fer, i després ho arreplegava.

Es feia tot a mà, encara que la seua dona l’ajudava amb la 
màquina de cosir, en el cas que foren coses de repuntar 
tendals o teles.

A la corretgeria venia molta gent de les rodalies, i tot el 
material que li feia falta per a reparar, anava a València a 
comprar-lo.

1939 1952
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II aquesta història començà el 18 de desembre de 1993, quan 
en la nostra Casa de la Cultura tingué lloc la primera reunió 
per a constituir Dones Progressistes Almussafes. A les 11:30 
h. es redactà l’Acta corresponent a la constitució formal de 
l’Associació, que va ser signada per:

Nelly Oliver Villarroya, Presidenta Provincial de Dones 
Progressistes

Rafaela Bosch Alós, Presidenta de Dones Progressistes 
Almussafes
I com a testimonis:

Mati Pedrón Giménez
Mari Carmen Añó Lloret
Pepa Asins Girona
Mª Francisca Calatayud Juliá
Victoria Pla Picot
Alícia Benavent Chaqués

Posteriorment, es formà una Comissió Gestora que 
s’encarregà de la redacció dels Estatuts, formada per:

Presidenta: Rafaela Bosch Alós
Secretària: Mati Pedrón Giménez

I com a vocals:
Mari Carmen Añó Lloret
Mª Ángeles Lorente Iglesias
Pepa Asins Girona
Carmen Peréz del Valle
Amparo Arbona Calatayud
Alícia Benavent Chaqués

Finalment, el 27 de maig de 1994, els Estatuts de Dones 
Progressistes són presentats a l’organisme i registre 
corresponent de la Direcció General d’Interior per a la seua 
legalització, cosa que es produí el 9 de juny del mateix any.

Certament, ens ompli 
d’orgull escriure aquestes 
línies, la finalitat de les quals 
no és una altra que contar 
un xicotet resum del que ha 
estat la història de la nostra 
Associació.

Dones Progressistes
d’Almussafes

25 anys
d’existència
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Doncs bé, de tots aquests papers ens separen 25 anys. I no 
podem més que mostrar el nostre agraïment més sincer 
a totes aquestes dones que, compromeses en la lluita per 
la igualtat, van ser capaces de reunir-se i associar-se per a 
treballar en defensa de les dones, perquè eren conscients que 
una societat on la meitat de la seua població té fragmentats 
els seus drets o, fins i tot, els drets no estan reconeguts, és 
una societat injusta. Volem que totes les persones tinguen 
els mateixos drets. Perseguim, per tant, una societat on la 
igualtat entre homes i dones siga real.

I aquesta mateixa idea és la que recull el primer dels objectius 
dels nostres Estatuts: “Treballar per a la consecució de la 

igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la vida pública i 
privada, transformant la societat actual, on la desigualtat i la 
discriminació afecta adversament a la dona.”

Arribat aquest punt, és necessari fer menció de totes les 
dones que al llarg de la història de Dones Progressistes han 
estat al cap de l’Associació exercint el càrrec de Presidentes:

Rafaela Bosch Alós
Estrella Pla Alapont
Amparo Arbona Calatayud
Teresa Alcaide Moner
Merce Giménez Magraner
Alícia Benavent Chaqués

A totes elles el nostre agraïment pel seu treball i per la seua 
implicació.

Però una associació no seria res sense totes les persones 
que la conformen, en el nostre cas sense les seues sòcies. Es 
fa necessari el seu suport i el seu recolzament. Sense totes 
elles aquests 25 anys no hagueren estat possible. I volem des 
d’aquestes línies expressar el nostre orgull per comptar amb 
una grapat considerable de sòcies més grans, que han estat 
en l’Associació des del principi. I com no, també, un record 
molt entranyable per a aquelles sòcies que ja no hi estan.

Si haguérem de fer un llistat de les activitats que al llarg 
dels 25 anys de vida de Dones Progressistes s’han realitzat 
ens trobaríem amb un ampli ventall. Podríem parlar de 
realització de tallers, de cursos, de conferències, viatges 

culturals, assistència a representacions d’obres de teatre, 
a representacions d’òpera. I com no, d’altres activitats 
més lúdiques com els sopars per a celebrar el 9 d’Octubre, 
Carnestoltes...

Des de sempre, Dones Progressistes ha col·laborat allà on 
l’Ajuntament d’Almussafes ens ha convidat. Estem presents 
i formem part del Consell de Cultura –dediquem un record 
especial per a la que ha estat molt de temps la Presidenta, 
i sòcia de Dones Progressistes, Teresa Iborra Montserrat-. 
Participem en actes tan importants com la commemoració 
del 9 d’Octubre, amb tallers i la posterior lectura pública. 
I des de fa dos anys en el MIRAQUEBÉ. Totes aquestes 
actuacions ens porten, sens dubte, a fer-nos visibles en el 
nostre poble. 

Però no podem acabar aquest escrit sense recordar que encara 
estem lluny d’una igualtat plena, i que, malauradament, 
continuem assistint a l’assassinat de dones, víctimes de la 
violència de gènere. És per això que Dones Progressistes, 
cada 25 de novembre i cada 8 de març, eixim al carrer per a 
denunciar-ho.

No podem fer un pas enrere. Perquè la violència de gènere no 
és violència domèstica. Perquè no és no. Perquè cal trencar tots 
els sostres de cristall que impedeixen a les dones prosperar 
professionalment. Perquè cal tancar totes les escletxes que fan 
que una dona no avance en les seues aspiracions personals i 
professionals... Perquè per tot açò cal treballar.

Dones Progressistes
d’Almussafes

25 anys
d’existència
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LLes pàgines de la història d’un poble les escriuen les diverses 
generacions de persones, de veïnes i veïns, que l’han viscuda, 
l’han experimentada, l’han estimada i l’han atresorada.

Des de fa uns anys, l’Ajuntament d’Almussafes, a través 
del Departament de Comunicació i la televisió municipal 
per Internet “Almussafes Web TV” i en el marc de les seues 
Setmanes per la Igualtat, està recuperant, rememorant 
i donant visibilitat, amb la producció de documentals i 
exposicions fotogràfiques retrospectives relacionades 
amb les temàtiques elegides, detalls de la nostra memòria 
col·lectiva.

La Setmana per la Igualtat de l’any 2019 ha tingut una 
protagonista d’excepció: LA PISTA PATÍN, un negoci local al 
qual cal·lificaríem de mític i emblemàtic pels diferents usos 
que se li donà a l’establiment comercial durant les seues tres 
dècades en actiu (1944-1974),  per tractar-se, indiscutiblement, 
d’una de les localitzacions del nostre municipi més 
fotografiades de les últimes dècades i més vinculades a 
la vida social i cultural del municipi i per convertir-se, així 
mateix, en tot un referent a nivell comarcal.

La primera activitat comercial anà sobre dos rodes
Conta Rafael García “El Pistero” que per a conéixer els orígens 
de La Pista cal retrotraure’s fins el pare del seu iaio, Francisco 
García Marco, artista de Belles Arts, qui es relacionava 
amb personatges de la talla del compositor José Serrano, 
dels pintors Joaquín Sorolla i Vicente March, i de l’escultor 
Mariano Benlliure, tots ells amb una gran vinculació amb 
la burgesia valenciana que, aleshores, havia trobat en el 
patinatge una de les seues principals aficions.

Corria l’any 1944, quan el seu iaio qui, a l’igual que son 
pare desplegava les seues dots artístiques com a pintor 
professional dels cotxes oficials de l’Ajuntament de València, 
va decidir traslladar-se, junt amb la seua família a Almussafes, 
on comptava amb terres heretades del seu besavi.

I precisament en eixos camps decidiren construir casa i 
negoci, anomenant a este «Pista Patín», per tractar-se d’una 
Pista de Patinatge, la primera d’Almussafes i pràcticament de 
tota la comarca. Els i les joves del poble, amants d’aquesta 
activitat o interessats en aprendre a practicar-la, començaren 
a visitar regularment l’establiment, fent ús dels patins marca 
Sancheski (amb base de llanda, rodes de fusta i corretges de 
cuir), fabricats a Irun, que es trobaven a la sala i que es podien 

Pista
Patín

Revivim la

MARIA JOSÉ GIRONA GARCERÁN
In memoriam de Manolita Rodrigo
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entremesos, sopa coberta, pollastre amb guisao, les postres 
de temporada i la tradicional beguda del sifó. De la tortà 
s’encarregaven les pròpies famílies dels nuvis. Mantenien 
la beguda fresca, amb les barres de gel que adquirien a la 
fàbrica “La Polar”, situada a Benifaió, que mantenien la baixa 
temperatura dipositades al pou de La Pista. La Destilería de 
Levante, del tio Fulgencio Alós, especialitzada en anissos i licors, 
proveïa de les begudes alcohòliques i espirituoses al negoci. Per 
a Rafael García es tractava d’un “Mago Merlin de les begudes”.

El abuelo Rafel “El Pistero” pintava el cartell anunciador 
dels nuvis que se situava en la paret just darrere de la taula 
presidencial.

Donades les dificultats econòmiques de l’època, al principi les 
bodes les servien els propis familiars. Pepita Alepuz recorda 

llogar. Pagant el corresponent preu de l’entrada, passaven 
uns instants de diversió sobre rodes en una pista de ciment 
fi que facilitava el lliscament.

L’esport arriba a La Pista Patín
Encara que sí que comptava amb certa afluència de clientela, 
la família propietària va decidir ampliar l’activitat comercial 

de l’establiment, instal·lant 
en el pati exterior un frontó 
descobert.

La pilota valenciana comptava 
amb seguidors al poble, 
malgrat que en aquells 
temps no es disposava de 
cap instal·lació esportiva, un 
fet que obligava a la pràctica 
d’aquest esport autòcton a la 
via pública, generalment en 

l’aleshores carrer Fondo (actualment Metge Bosch). La iniciativa 
tingué una bona acollida. Héctor Villalba recorda al tio Roto i al 
tio Peix com a jugadors habituals, veïns que compartien afició 
amb Antonio Albuixech, el tio Cota, el propi Rafael García, 
Vicente Romeu, el tio Romualdo i el tio Pepe Raga, entre altres.

El sèptim art aterra a La Pista
L’any 1947, en plena postguerra, hi havia una distribuïdora 
valenciana (CIFESA), líder en pel·lícules d’estrena, que 
visitava els diferents pobles per intentar apropar el sèptim 
art a tots els racons i buscaven locals que compliren amb 
les condicions més adequades per a la projecció de films. 
Parlaren amb el propietari i li proposaren la posada en 
funcionament d’un cinema d’estiu a La Pista.

El projecte anà endavant 
i tingué una gran acollida 
ciutadana. S’instal·là un 
projector a la primera planta 
de l’edifici i contractaren 
un tècnic especialista al 
front de la màquina de cine 
(Isidro Grau Alós “Sidret)”. 
El muntatge era “de quita y 
pon”, ja que originàriament 
hi havia 250 cadires de 
bova, més 8 cadires de 
fusta que eren les butaques 
especials dedicades per 

a les autoritats locals, que muntaven i desmuntaven els 
“arreglaors”, joves voluntaris del poble d’eixa zona, coneguda 
antigament com “El Banyaor”, que prestaven el servei a canvi 
d’obtindre entrada gratuïta per a disfrutar de la sessió de 
cinema. Anys després, ixes cadires se substituïren per unes 
altres de fusta plegables, per a les quals se seguia el mateix 
sistema de col·laboració ciutadana juvenil per a la seua 
col·locació. De vesprada o a poqueta nit, depenent del dia, els 

que ella mateixa va treballar de cambrera quan només tenia 
14 anys, a petició d’Asunción “la Xurra”. Més endavant, es va 
crear un grup fixe, integrat per Carmen «la Sagala», Pepe 
Boluda, Vicent “el Granerer”, Cecilio, Enrique “el Muixó”, 
Carmen Segura, Julia Alós, Modesta, Paquita Monserrat, Nati 
Aranda, Amparín Santos, Pepita Alepuz..., amb la Senyora 
Amàlia al capdavant. Precisament Nati conta que aquell 
treball era una festa i que més que companys i companyes es 
consideraven família.

I per què no ballem a La Pista?
A banda de l’espai exterior, la zona coberta de La Pista tenia 
unes grans dimensions (1.000 metres quadrats) i la família 
de Rafael García va decidir apostar per destinar el negoci 
a altres tipus de celebracions populars: revetles, balls de 
Pasqua ...

espectadors acudien a La Pista amb l’entrepà i la llimonà de 
casa per a gaudir del sèptim art.

Les pel·lícules arribaven en rolls protegits amb unes 
caixes metàl·liques, dins d’uns sacs de lona molt forts, 
acompanyades d’un pòster publicitari i uns quadres de 
tamany A-4 per a promocionar els films que se situaven en 
la façana principal del local, just al voltant de la taquilla, i en 
Els Quatre Cantons, la zona del poble de major afluència de 
veïnat.

Tal i com establia la normativa de l’època, abans de projectar 
la pel·lícula de la setmana, calia visionar el NO-DO. Els 
testimonis expliquen curioses anècdotes al respecte, com 
el fet que la calor propiciava l’afluència de mosquits, que de 
vegades es tallava la projecció, que en ocasions se n’anava la 
llum, passava un andragó per davant de la pantalla...
 
Pel·lícules en blanc i negre, moltes d’elles d’aventura i altres 
clàssics que, en l’actualitat, són mites del sèptim art com 
“Currito de la Cruz” (que tingué tant d’èxit que, fins i tot, 
els veïns i veïnes repetien sessió), “Lo que el viento se llevó”, 
“Siete novias para siete hermanos”, “Fiesta Brava” i “El doctor 
Zhivago” (film que es va projectar durant tota una setmana). 
Menuts, joves i adults eren públic en potència d’esta sala 
de cinema d’estiu, on també s’apostava per comèdies de 
Cantinflas, de Charlot...
Els preus variaren al llarg dels anys, ja que oscil·laven entre 
1 pesseta, 1 xavo i 2 quinzets. I mentre es disfrutava de la 
pel·lícula, podien menjar els famosos cacaus i tramussos que 
es venien en unes mesuretes de paper de diari, que valien 2 
quinzets.

Banquets de boda i altres celebracions a La Pista
La Pista obria les seues portes a tot tipus de propostes socials 
i culturals: recitals de poesia, reunions de societats locals 
com els Caçadors, els Pescadors, festivals de gimnàstica 
dirigits per Angelita Alós, activitats dels Clavaris (com el 
famós concurs de “Miss”), l’ordenació de Fèlix Duart i, les 
més habituals: bodes i comunions. De fet, les traques i 
passacarrers des de l’església fins a La Pista, amb tot el veïnat 
reunit per a veure passar als nuvis i a les seues famílies, eren 
paisatges urbans habituals els diumenges al migdia.

Carmen “La Sagala” era la cuinera principal del saló, que 
oferia menús que consistien en les papes de Papas Vidal, 
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A l’efecte, s’instal·là un xicotet escenari, perquè pogueren 
actuar grups musicals, amb quatre bancs, quatre caixons 
i un banquet per a subjectar el bombo. En un principi, es 
tractava d’orquestres menudes de tres o quatre persones de 
la comarca, que tocaven tot allò que la gent els suggeria. Una 
d’aquestes bandes era la formada pels almussafenys Paco 
Pérez, Vicente Escribá, Ramón “Coteta” i Vicente Ferrando 
“el Pintor”. Aquesta formació musical va anar creixent amb 
el nom de “River Plate”. Prompte incorporà a Enrique Gosp 
i el seu acordió i posteriorment a José Garulo de Sollana. 
Vicente Escribá deixà la trompeta per a assumir la batería i 
José Doria s’estrenà com a cantant. L’any 1963 es va dissoldre, 
per a formar els “Lifetons”, grup que desembocà en “Los 
Dámara” i noves incorporacions. Paco Pérez destaca que 
la base de tota aquesta trajectòria musical fou, sens dubte, 
la Pista Patín. D’altres bandes característiques de La Pista 
foren “Los Diápason’s”, que ja gravaven discs, i “Bernardino y 
los Serenade”, un grup d’Alzira.

Dissabtes de nit i diumenges de vesprada, els joves majors 
de 16 anys tenien una cita amb La Pista. Allí acudien per 
quadrilles per tal de relacionar-se, ballar i divertir-se. Paco 
“el Calot” era qui controlava l’accés i garantia la seguretat al 
local. Els testimonis recorden el pasdoble com l’estil musical 
referent de La Pista, però també relaten que ballaven vals, 
rock, chachachá, tangos...,  i, al seu abast tenien begudes com 
la menta i la fresa (precursores de l’actual Red Bull). Rafael 
García conta que fins l’any 1970 el ball havia de finalitzar a 
les 00:00 al so de l’himne de València. Els famosos balls de 
La Pista vivien el seu punt àlgid durant les Festes Patronals, 
mentre que en la Setmana Santa, qualsevol celebració estava 
prohibida.

Corria l’any 1970 quan La Pista va agafar el seu màxim 
esplendor gràcies al representant musical almussafeny 
Daniel Gascó. Mª Ángeles Domingo, exsecretària i cunyada de 
Daniel, recorda que aquest es va traslladar a Madrid i allí es va 
introduir en el món de l’espectacle i, en concret, de la música. 
En eixa època començaven a emergir les discogràfiques, com 
CBS i Hispavox, que buscaven cantants per a gravar discs 
i, al mateix temps, es dedicaven a promocionar-los. La sala 
Boni de Torrent i La Pista Patín van acordar amb Hispavox 
passar a contractar els mateixos cantants i així compartir les 
despeses de les actuacions.

Gràcies als diferents testimonis sabem que en La Pista 
deixaren la seua empremta les veus d’Antonio Machín, 
Pino D’Angiò, Camilo Sesto, Juan Bau, Juan Camacho, Mari 
Trini, Miguel Gallardo, Los Módulos, Los Sírex, Relámpagos, 
Fórmula V, Els Cinc Xics, Lorenzo Santamaría, Juan Erasmo 
Mochi, Miguel Ríos, Juan Pardo, Cecilia y Jeanette, Braulio, 
Bruno Lomas, Los Canarios (amb Teddy Bautista) i Mike 
Kennedy, excantant de Los Bravos.

Es feien llargues cues per a entrar a veure a tots els artistes i 
el públic acudia amb autobusos des de diferents localitats de 

la comarca. De fet, Antonio Machín va aconseguir omplir la 
sala amb un públic d’aproximadament 2.900 persones.

Els nous temps comporten noves modes i així l’any 1974 
suposà l’inici del boom de les discoteques, un fenomen que 
provocà el declivi de les sales de ball i consegüentment de La 
Pista Patin.

Impossible desgranar en tan sols uns fulls les històries 
esdevingudes a l’interior i exterior de “La Pista”. Rafael 
García ho té clar: “La Pista Patín és convivència, és amistat 
i és felicitat”.

Si vols saber-ne més, acudeix el pròxim dimarts, 9 de juliol, 
a les 22.30 hores, al pati del CEIP Almassaf. Nova projecció 
del documental que estrenàrem el passat 6 de març a la sala 
d’actes del Centre Cultural. T’esperem!

AGRAÏMENTS
Rafa García i família (Manolita Rodrigo, Lourdes Esteve i 
Carol García), Manolo García i família (Marta García), Mª José 
Llopis, Maruja Alemany, Pepita Alepuz, Mª Ángeles Domingo
Héctor Villalba, José Ribera, Adela Ribera, Nati Aranda, 
Amparín Santos, Carmen Albuixech, Ramón Alós i Encarna 
Rosaleny, Pepita Selma, Enriqueta Navarro, Paco Pérez, 
Rosa Calatayud, Carmen Albuixech, Arxiu Maiques, Arxiu 
Municipal d’Almussafes.
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“Deixeu que rode la roda, 
mares que filles teniu... 

L’aire és per a respirar-lo i 
el foc sempre fa caliu”{ }

F

Clavariesses
1994

Fa 25 anys. Sí, com passa el temps. Fa 25 anys que 24 joves 
almussafenyes em van fer l’honor de preguntar-me si volia 
ser madrina de les Clavariesses de la Divina Pastora. No vaig 
dubtar ni un moment. Amb el cor ple d’agraïment i d’il·lusió, 
vaig dir que sí. Agraïment, perquè, per a mi, era la constatació, 
una vegada més, de la meravellosa hospitalitat i capacitat 
d’acollida d’un poble que, tot i no haver nascut ací, m’havia 
rebut amb els braços oberts, i no dubtaren en confiar-me un 
càrrec tan important per a les benvolgudes Festes Patronals. 
De seguida vaig dir que sí, perquè sempre m’he sentit 
estimada entre vosaltres i, com no podia ser d’altra manera, 
havia de tornar-li a este poble meravellós l’estima que rebia.  

Vaig dir que sí amb il·lusió, perquè m’il·lusionava fondre’m 
entre vosaltres, convertir-me en una almussafenya de cap 
a peus, participant en les processons, disparades, verbenes, 
i, en general, en l’alegria amb la qual ofreneu cada any a la 
Divina Pastora, el millor de totes vosaltres.

Els dies viscuts entre les meues Clavariesses romandran en 
el meu cor eternament. No oblidaré mai les “festes pijama”, 
els balls, les sevillanes, els sopars, però sobretot els moments 

intensos en els quals volíem que tot isquera bé i que la 
festa lluïra com es mereixia. Van ser moments d’una gran 
germanor, moments que forgen amistats indestructibles i 
perennes, on totes compenetrades per a aconseguir l’objectiu 
comú de fer lluir la festa, ens ajudàvem mútuament, sense 
enveja, sense egoisme, totes a una. 

Encara ara, quan ho recorde, em sent plena d’agraïment. 
Almussafes m’ha donat tantes coses! Si es pot dir que una 
és d’on se sent estimada i acollida, ben bé puc dir que soc 
d’Almussafes, i ho dic amb molt d’orgull. Perquè ací, de la 
vostra mà, vaig aprendre el valor de l’amistat, de l’alegria 
d’una sana camaraderia i a conéixer i apreciar els valors del 
bon veïnatge que vosaltres representeu com ningú.

Només em resta traslladar a les Clavariesses 2019, amb la 
seua madrina al capdavant, els meus millors desitjos perquè 
esta entranyable festa siga tot un èxit. I a la resta del poble: 
no canvieu mai i gaudiu d’estes Festes Patronals.

VISCA LA DIVINA PASTORA!
VISCA ALMUSSAFES!

PALMIRA GUEROLA ALBERT. Madrina.

DALT: Carol Grau Rosa, Loles Baldoví Salesa, Sonia Rovira Magraner, Mónica Anales Montenegro, Elena Ferrer Aranda, Eva Acuña Sánchez, 
Carolina Garrido Fortes, Mamen Sabater Muñoz, Paloma Soler Soriano, Raquel Romaguera Sanchis, Marta Ponce Navarro,

Sonia González Ortiz, Xaro Marí Sabater i Nuria Medina Iborra.
BAIX: Mª Jesús Rosa Monserrat, Sonia Marín Asunción, Marta Pla Oroval, Sara Ribes Rosa, Palmi Guerola Albert (Madrina),

Sonia Cañado Lorenzo, Mila Asensi Catalá, Amparo Ferrús Bosch i Bea Sales Olmos.

Que el temps passa ràpid és una cosa que ja 
sabíem. No obstant, sempre queda la humil 
aportació que en un moment donat fem al nostre 
poble.

Com a Clavariesses de l’any 1994, ara fa 25 anys, 
aprofitem per a donar les gràcies a la nostra 
madrina, a la Divina Pastora i als veïns i veïnes 
d’Almussafes, pels bons moments que visquérem 
i per tot el que ens queda per viure.
Com diu la veu d’Al Tall:
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· ACEQUIA REAL DEL JÚCAR
· AFABALS
· AFECTATS FIBROMIÀLGIA ALMUSSAFES
· ALMUSSORD
· AMICS DEL CENTRE CEL ANTERIOR
· AMPA CEIP ALMASSAF
· AMPA CEIP PONTET
· AMPA IES ALMUSSAFES
· ASSOCIACIÓ COLLA D’AL-MANSÁF
· ASSOCIACIÓ COMES, CENTRE DE MÚSICA ANTIGA I 

BARROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
· ASSOCIACIÓ CULTURAL PALETA I PINZELL
· ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DEL CENTRE DE
 FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
· ASSOCIACIÓ D’ARTS I OFICIS
· ASSOCIACIÓ D’AUTOMODELISME L’AUTET
· 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 LA FERA TEATRE
· ASSOCIACIÓ LLUITA CONTRA EL CÀNCER
· ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA TYRIUS
· ASSOCIACIÓ MODELISME RIBERA DEL XÚQUER
· 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 2019
· CLAVARIS DE LA DIVINA AURORA 2019
· 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 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 D’ESCACS ALMUSSAFES
· CLUB D’ESPELEOLOGIA RAT PENAT
· CLUB DE TENIS
· CLUB DE TENIS RACEF
· 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
· CLUB RECREACIÓ ESPORTIVA ATLETISME

RANTELLES 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
· GRUP DE DANSES DANSAIRES DEL TRAMUSSER
· 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
· VETERANS CLUB DE FUTBOL
· VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL D’ALMUSSAFES

Les entitats locals
d’Almussafes us desitgen unes

molt bones festes

2019
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