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SALUTACIÓ
Alcalde

SALUTACIÓ
Regidora de Festes

TONI GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

MAR ALBUIXECH PONCE

“No te rindas, aún estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.”

Així comença el poema ‘No et rendisques’ del
periodista i escriptor Mario Benedetti. Unes
paraules que podem extrapolar a la realitat que
totes i tots hem viscut durant l’últim any. Però en
cap moment ens hem rendit davant l’adversitat.
Hem afrontat la situació amb valentia i l’hem
superada amb unió en un autèntic exercici de
responsabilitat col·lectiva.

Así empieza el poema ‘No te rindas’ del periodista y
escritor Mario Benedetti. Unas palabras que podemos
extrapolar a la realidad que todas y todos hemos vivido
durante el último año. Pero en ningún momento nos
hemos rendido ante la adversidad. Hemos afrontado
la situación con valentía y la hemos superado con
unión en un auténtico ejercicio de responsabilidad
colectiva.

Hui estem preparats per a començar de nou,
alliberar el llast i reprendre el vol. El vol de les
nostres vides, el vol de la normalitat i també el
vol de les nostres Festes Patronals. Donem-los la
benvinguda, perquè els colors festius tornaran a
il·luminar els nostres carrers i places, les melodies
musicals i els focs artificials a acomiadar les
nostres jornades i els somriures a alegrar els
nostres dies.

Hoy estamos preparados para comenzar de nuevo,
liberar el lastre y retomar el vuelo. El vuelo de nuestras
vidas, el vuelo de la normalidad y también el vuelo de
nuestras Fiestas Patronales. Démosles la bienvenida,
porque los colores festivos volverán a iluminar
nuestras calles y plazas, las melodías musicales y los
fuegos artificiales a despedir nuestras jornadas y las
sonrisas a alegrar nuestros días.

Us anime a compartir espais, vivències, sentiments
i noves experiències amb la Reina de les Festes i
les dames de la Cort d’Honor, amb clavariesses,
clavaris, confrares i madrines, i també amb l’ampli
teixit associatiu que identifica el nostre poble.
Escriguem un nou capítol de la nostra història
col·lectiva i fem-ho des de la prudència i el
respecte a un virus que encara es troba als nostres
carrers.

Os animo a compartir espacios, vivencias, sentimientos
y nuevas experiencias con la Reina de las Fiestas y las
damas de la Corte de Honor, con clavariesas, clavarios,
cofrades y madrinas, y también con el amplio tejido
asociativo que identifica a nuestro pueblo.
Escribamos un nuevo capítulo de nuestra historia
colectiva y hagámoslo desde la prudencia y el respeto
a un virus que todavía se encuentra en nuestras
calles.

És un autèntic luxe donar la benvinguda a les Festes
2021, les Festes de la superació i de la responsabilitat,
les Festes que ens apropen a la fi d’un malson
que aparegué per sorpresa al març de 2020 i que
s’emportà tants projectes, somriures, abraçades i
també les tan desitjades Festes d’eixe any.

Es un auténtico lujo dar la bienvenida a las
Fiestas 2021, las Fiestas de la superación y de la
responsabilidad, las Fiestas que nos acercan al fin
de una pesadilla que apareció por sorpresa en marzo
de 2020, llevándose por delante tantos proyectos,
sonrisas, abrazos y también las tan deseadas
Fiestas de ese año.

Amb incerteses i també amb dificultats, hem
programat el millor calendari festiu que vos podem
oferir en l’actual situació de crisi sanitària. Agraïm a
la Reina i a la Cort d’Honor, als Clavaris de la Divina
Aurora, a les Clavariesses de la Divina Pastora,
a la Confraria de la Santíssima Creu i a la resta
d’entitats locals del nostre poble, la seua confiança
i implicació en l’agenda festiva de la qual anem a
gaudir al llarg d’este mes de juliol.

Con incertidumbres y también dificultades, hemos
programado el mejor calendario festivo que os
podemos ofrecer en la actual situación de crisis
sanitaria. Agradecer a la Reina y a la Corte de Honor,
a los Clavarios de la Divina Aurora, a las Clavariesas
de la Divina Pastora, a la Cofradía de la Santísima
Cruz y al resto de entidades locales de nuestro
pueblo, su confianza e implicación en la agenda
festiva que vamos a disfrutar a lo largo de este mes
Apostem per les Festes d’Almussafes 2021 perquè de julio.
cal que fem poble, perquè hem d’impulsar el comerç
local, perquè necessitem conviure i retrobar-nos Apostamos por las Fiestas de Almussafes 2021
amb familiars, amistats i veïnat, així com crear un porque es necesario hacer pueblo, porque debemos
espai per a la diversió responsable. Sens dubte, impulsar el comercio local, porque necesitamos
totes i tots ens ho mereixem i ens ho hem guanyat! convivir y reencontrarnos con familiares, amistades
y vecindario, así como crear un espacio para la
Veïnes i veïns, enguany #TornenLesFestes.
diversión responsable. ¡Sin duda, todas y todos nos
lo merecemos y nos lo hemos ganado!
Vecinas y vecinos, este año #TornenLesFestes.

Este 2021, ¡vivamos las Fiestas!
Aquest 2021, visquem les Festes!
4
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SALUTACIÓ
Rector

MOSSÉN ANDRÉS CHORNET MORENO
Estimats feligresos i estimades feligreses d’Almussafes:
Aquest any 2021 ens disposem a celebrar les nostres Festes Patronals en honor a Sant Bertomeu, a la
Divina Aurora, a la Divina Pastora i, per sobre totes les coses, a la Santíssima Creu. És el motiu fonamental
pel qual el poble celebra i fa festa. És l’expressió de la fe i de la cultura arrelada del nostre municipi.

La totalitat dels actes del
programa està subjecta a
la situació epidemiològica
del moment i a la normativa
sociosanitària establerta.

Després d’aquests temps que ens ha tocat viure a causa de la pandèmia, tan difícils per a tots i totes,
ens trobarem novament als diferents actes que s’organitzen perquè tots els almussafenys i totes les
almussafenyes puguen gaudir i festejar.
Durant les Festes Patronals d’una localitat, allò més important és que el conjunt dels actes siguen de
germanor entre tots i que puguem gaudir sense por del goig de la festa, sempre de manera responsable i
mirant pel benestar de tota la ciutadania.
Des de la parròquia ens correspon impulsar la fe i la devoció als sants patrons. La Santíssima Creu
d’Almussafes fa que el nostre poble es trobe arrelat en els fonaments de la fe. En la Creu de Jesucrist, en
concret al lignum crucis que conté al seu interior, està present la gràcia, l’amor i el perdó d’Aquell que ens
ha salvat i alliberat de la tirania del pecat i de la mort. Ell és camí, veritat i vida per a tot el món. És la nostra
salvació i resurrecció.

Potser alguns d’aquests actes (identificats amb la corresponent
etiqueta informativa en el programa) no es puguen celebrar o
puguen variar alguns aspectes del seu desenvolupament.
En aquest cas, informarem a través de les diferents xarxes socials
de l’Ajuntament d’Almussafes.

I que Ella, la Santíssima Creu, beneïsca sempre el nostre poble i a tots els seus habitants: homes, dones,
joves, xiquets, malalts i tots aquells que, d’una forma o d’una altra, s’encomanen a la Santíssima Creu.
I que amb pau, alegria, serenitat i prudència, celebrem aquestes Festes amb unitat i amb la joia de trobarnos junts.
El Rector, Andrés
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25 DIVENDRES
JUNY

21.30 h Encesa oficial de les llums
A la porta de l’Ajuntament
Encesa de les llums decoratives del municipi.

22.00 h Jornada de pintura nocturna
Al Museu Casa Ayora
Convocada per a fomentar la cultura i la creació artística,
plàstica i visual en el municipi.
Aquesta edició de la jornada se celebrarà a la porta del Museu
Casa Ayora amb l’objectiu de plasmar aquest edifici singular.
Tècniques, suports i formats lliures.
Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia (material a càrrec
de la persona participant).
Organitza: Associació Cultural Paleta i Pinzell

8
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del

25 DIVENDRES
JUNY

Acte pre-Festes
Al pati del CEIP Almassaf

al

27

JUNY

Divendres 25: de 18.30 h a 01.00 h
Dissabte 26: d’11.30 h a 15.00 h i de 18.30 h a 01.00 h
Diumenge 27: d’11.30 h a 15.00 h i de 18.30 h a 22.00 h

JULIOL

23.00 h Presentació de la Reina de les Festes
2021 i la seua Cort d’Honor
Al pati del CEIP Almassaf

Tapes, cerveses, cubates, vins, jocs participatius i
moltes sorpreses més.

Presentació de la Reina de Festes 2021, Senyoreta Irina
Llorca Fernández, representant a l’Associació d’Empresaris i
Comerciants d’Almussafes (AECAL), amb l’assistència de la
Reina 2019, Yolanda López Natividad.

Organitza: Clavariesses de la Divina Pastora

CORT D’HONOR 2021:

NORMES COVID:
Prohibit fumar en tot el recinte
Prohibit consumir en barra
Mascareta obligatòria si no s’està consumint
Aforament limitat
Se servirà en taula. Màxim 10 comensals per taula
Separació de 2 metres entre taules

•
•
•
•
•
•
•
•

26 DISSABTE
JUNY

2 DIVENDRES

18.00 h XX Aniversari de Protecció Civil
Al Museu Casa Ayora
Enguany, l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil
d’Almussafes commemora el seu vinté aniversari, motiu pel
qual se celebrarà un acte oficial d’homenatge i de recordatori
de la seua trajectòria a la població.

10 #TornenLesFestes

Paula Asins García Falla La Torre
Helena Bosch Prats Confraria de la Santíssima Creu
Jade Campillos Sirvente Associació Valenciana d’Il·lusionisme
Paula Capellino Sabater Penya Valencianista
Sara Company Anacleto Penya de Carreters
Núria Girona García Falla Primitiva
Sara Malet Martínez Júniors Almussafes
Ruth Rodríguez Rodríguez Club Atletisme Almussafes

A continuació, espectacle musical:
THE TALENT: Musical Vibrant
Un espectacle dinàmic i sorprenent carregat d’impactes visuals
i gran varietat de contingut que convertiran la nit en un moment
molt especial. Amb un gran elenc de ball i perfectament conjunyit,
on tot succeeix de manera àgil i sense que el públic puga tindre
ni un segon per a descobrir què succeirà a continuació.
NORMES COVID:
Aforament limitat
Màxim d’espectadors, depenent de la distribució d’entrades
Separació d’ 1,5 metres entre grups de convivents o grups de
10 persones
Mascareta obligatòria

#TornenLesFestes
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3 DISSABTE

JULIOL

22.30 h Concert de la Banda Societat
		 Musical Lira Almussafense

JULIOL

22.30 h Teatre Falla Primitiva i
actuació Grup Candilejas

Al pati del CEIP Almassaf

Al pati del CEIP Almassaf

Enguany la nostra banda, dirigida pel mestre Francisco Ortiz
Sotos, ens oferirà un concert on podrem escoltar des de
música tradicional espanyola (pasdoble i sarsuela) fins a
estils musicals contemporanis i clàssic-festius. L’acte es
clausurarà amb la interpretació de l’Himne d’Almussafes,
cantat pel músic de la banda Didier Ferrando.

Organitza: Falla Primitiva i grup de Teatre Candilejas

Entrada lliure.

4 DIUMENGE

JULIOL

5 DILLUNS
6 DIMARTS

JULIOL

Eixida des de l’Ajuntament amb recorregut pels domicilis de
les dames i la Reina i finalització a la porta de l’Ajuntament.
A càrrec de LA XE-RANGA.

20.00 h Dansà de Festes
A l’Àgora del Parc Central
Organitza: Grup Dansaires del Tramusser

21.00 h Concert de la Colla de Dolçainers
A l’Àgora del Parc Central
Organitza: Colla d’Al-mansáf

22.30 h Cant d’albaes

Covid-19: Acte pendent d’aprovació per part de Salut Pública

7 DIMECRES

JULIOL

22.30 h Projecció del documental
“Les dones d’Almussafes són cultura”
Al pati del CEIP Almassaf

22.30 h Actuació Centre Cultural Andalús
Al pati del CEIP Almassaf
Amb cant, ball regional i xirigotes.
Organitza: Centro Cultural Andaluz

NORMES COVID:
Aforament limitat
Separació d’ 1,5 metres entre grups de convivents o grups de 10 persones
Mascareta obligatòria
Alternança de cadires
12
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Documental elaborat amb motiu de la Setmana per la Igualtat, amb
el qual donem visibilitat a dones excepcionals: Maje Girona (experta
en Salut i Igualtat), Ana Lórien (poeta), Maria J. Chaqués (coach i
formadora), Nerea Úbeda (ballarina), Estefania Portalés (actriu), M.
Carmen Sáez (escriptora i rapsoda), Giovanna Ribes (dissenyadora de
vestuari), Ame Soler (il·lustradora) i Tesa (rapera rural).
NORMES COVID:
Aforament limitat
Alternança de cadires
Mascareta obligatòri
#TornenLesFestes
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8 DIJOUS

JULIOL

Dia del Xiquet a la Fira

Dia
del
Xiquet
Preu 1,50€

10 DISSABTE
JULIOL

Al Àgora del Parc Central

9 DIVENDRES

JULIOL

Organitza: Associació Bloko Loko Batucada

20.00 h Concert d’artistes locals
i 23.30 h

10.00 h Concurs d’ensolcar amb
13.30 h motocultor i cavalleria

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

23.30 h Concert d’artistes locals
Accés amb
entrada

AMB MONDAY ROCK I INEFABLE BAND

Normes pàg. 23

Al pati del CEIP Almassaf

Normes pàg. 23

Al pati del CEIP Almassaf

Organitza: Associació Agrària Joves Agricultors (AVA)

Al Parc Central

Accés amb
entrada

AMB TESA (20.00 h), TOUCH I SARUKA (23.30 h)

Al camp de Paco Martí al camí Picassent

18.00 h Concurs d’exposició
20.00 h d’hortalisses

12.00 h Batucada estàtica

Recollida de tiquets en www.agendaalmussafes.com i en
taquilla al Centre Cultural, al Museu Casa Ayora i al Pavelló
Poliesportiu.

11 DIUMENGE

JULIOL

Accés amb
entrada
Normes pàg. 23

20.00 h Espectacle musical infantil “Dreams”
Al pati del CEIP Almassaf
Un espectacle musical infantil únic a Espanya, amb una
posada en escena mai vista, on durant 70 minuts tota la família
podrà gaudir de diferents xous i recordar les millors pel·lícules
infantils.

Recollida de tiquets en www.agendaalmussafes.com i en
taquilla al Centre Cultural, al Museu Casa Ayora i al Pavelló
Poliesportiu.
NORMES COVID:
Aforament limitat
Separació d’ 1,5 metres entre grups de convivents o grups de
10 persones
Mascareta obligatòria

14 #TornenLesFestes

NORMES COVID:
Aforament limitat
Separació d’ 1,5 metres entre grups de convivents o grups de 10 persones
Mascareta obligatòria
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12 DILLUNS

JULIOL

19.30 h Ofrena de flors
Davant de l’Església

Dia
del
Xiquet
Preu 1,50€

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 Al-mansáf de
tabal i dolçaina.
Donades les limitacions, s’establirà una normativa
extraordinària que es comunicarà directament a les entitats
locals participants.
Itinerari: eixida des del carrer València (davant de les
dependències de la Policia Local), amb recorregut pel carrer
Major i finalització en la plaça Major.
Covid-19: Acte pendent d’aprovació per part de Salut Pública

13 DIMARTS

JULIOL

10.00 h Passacarrer
Per la població
A càrrec de la Banda de la Societat Musical Lira Almussafense.
Covid-19: Acte pendent d’aprovació per part de Salut Pública

12.00 h Missa
A l’Església

Dia del Xiquet a la Fira

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

14.00 h Mascletà
A l’esplanada del Centre Cultural
A càrrec de Germans Caballer.

22.00 h Processó de Sant Bertomeu
Amenitzada per la Banda de la Societat Musical Lira
Almussafense i la Colla d’Al-Mansáf.
Itinerari: eixida des de l’Església, carrer Metge Bosch, carrer
Sant Bertomeu, carrer Sant Josep, carrer Santa Creu, carrer
Major i arribada a l’Església, on finalitzarà amb una entrada de
focs d’artifici.
Covid-19: Acte pendent d’aprovació per part de Salut Pública

16 #TornenLesFestes
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14 DIMECRES

JULIOL

10.00 h Recollida de les Clavariesses
Per la Banda de la Societat Musical Lira Almussafense i
acompanyament fins a l’Església.
Covid-19: Acte pendent d’aprovació per part de Salut Pública

12.00 h Missa
Oferida i cantada en honor a la Divina Pastora.

14.00 h Mascletà

15 DIJOUS

JULIOL

9.30 h Recollida dels Clavaris
Per la Banda de la Societat Musical Lira Almussafense i
acompanyament fins a l’Església.
Covid-19: Acte pendent d’aprovació per part de Salut Pública

12.00 h Missa
Oferida i cantada en honor a la Divina Aurora.

14.00 h Mascletà

A l’esplanada del Centre Cultural

A l’esplanada del Centre Cultural

A càrrec de Pirotècnia Gironina.

A càrrec de Germans Caballer.

22.00 h Processó de les Clavariesses

22.00 h Processó dels Clavaris

En honor a la Divina Pastora

En honor a la Divina Aurora

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.

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.

Covid-19: Acte pendent d’aprovació per part de Salut Pública

Covid-19: Acte pendent d’aprovació per part de Salut Pública
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16 DIVENDRES

JULIOL

10.00 h Passacarrer
Per la població
A càrrec de la Banda de la Societat Musical Lira Almussafense.
Covid-19: Acte pendent d’aprovació per part de Salut Pública

12.00 h Missa
A l’Església
En honor a la Santíssima Creu, amb la intervenció del Cor
Parroquial de Sant Bertomeu.

22.00 h Processó de la Santíssima Creu

14.00 h Mascletà

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.

A l’esplanada del Centre Cultural
A càrrec de Pirotècnia Gironina.

18.00 h Futbol: Trofeu de Festes
Al camp de futbol municipal
ALMUSSAFES C. F. contra BENIFAIÓ C. F. Amateur.
Saque d’honor de la Reina de les Festes, Senyoreta Irina Llorca
Fernández.

Itinerari: eixida des de l’Església, carrer Metge Bosch, carrer
Sant Bertomeu, carrer Sant Josep, carrer Santa Creu, carrer
Major i arribada a l’Església.
Covid-19: Acte pendent d’aprovació per part de Salut Pública

01.00 h Gran castell de focs d’artifici
Es dispararà des de l’esplanada davant de l’antiga Cooperativa.

Organitza: Almussafes C. F.
A càrrec de Pirotècnia Gironina.
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17 DISSABTE

JULIOL

Accés amb
entrada
Normes pàg. 23

23.00 h Concert: David Otero
Al pati del CEIP Almassaf
Cantant, guitarrista i compositor espanyol que va ser membre del grup
de pop-rock El Canto del Loco.
NORMES COVID:
Aforament limitat
Separació de 1,5 metres entre grups de convivents o grups de
10 persones
Mascareta obligatòria

7 DIMECRES I DIJOUS

JULIOL

8

JULIOL

Visites guiades al Museu Casa Ayora
Matins: 11.30 h i 12.30 h
Vesprades: 19.00 h i 20.00 h
Visites gratuïtes.
Inscripcions prèvies: al telèfon 96 178 45 55
Grups: màxim 10 persones per visita.

NORMES PER AL REPARTIMENT D’ENTRADES
DELS ACTES DE FESTES
Pots recollir la teua entrada presencialment en el Centre Cultural o
en el Pavelló Poliesportiu i també online en www.agendaalmussafes.com.
En cas de no esgotar totes les localitats disponibles, el mateix dia de
l’espectacle es podran recollir en el punt d’accés
al pati del CEIP Almassaf.

22 #TornenLesFestes
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Divendres 25 de juny		

18.00 h

XII GALA JOVE DE L’ESPORT
Al Centre Cultural
Programa:
1. Exhibicions d’esportistes de categoria nacional de dansa acrobàtica, gimnàstica rítmica,
balls de saló, etc.
2. Projecció d’esportistes guardonats i entrega de diplomes i videomuntatge.
Recollida de tiquets al Pavelló Poliesportiu Municipal, al Centre Cultural i al Centre
d’Informació Juvenil.
Organitza: Consell Municipal d’Esports

PROGRAMACIÓ
ESPORTIVA
2021

Dissabte 26 de juny		

20.00 h

XII GALA DE L’ESPORT
Al Centre Cultural
Es lliuraran tres mencions esportives:
Millor esportista de l‘any
Entitat esportiva de l‘any
Trajectòria esportiva
Recollida de tiquets al Pavelló Poliesportiu Municipal, al Centre Cultural o al Centre
d’Informació Juvenil, en horari de 9.30 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h. Es donaran per rigorós
ordre d’inscripció.
Organitza: Consell Municipal d’Esports

NORMES COVID:
Aforament al 75%
Separació d’ 1,5 metres entre grups de convivents o grups de 10 persones
Mascareta obligatòria
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CAMPIONAT DE TENIS I PÀDEL
A les pistes de tenis i pàdel

Divendres 25 de juny		

Categories: simples i dobles: masculins, veterans +35, veterans +40, veterans +45, veterans
+50, veterans +55, veterans +60.

19.00 h - 21.00 h

PARTIT FUTBOL SALA VETERANS-SÉNIORS
A la pista del Pavelló Poliesportiu

Dissabte 5 de juny
Diumenge 6 de juny
Dissabte 12 de juny
Diumenge 13 de juny
Dissabte 19 de juny
Diumenge 20 de juny
Diumenge 27 de juny

16.00 h - 19.00 h
9.00 h - 14.00 h
16.00 h - 19.00 h
9.00 h - 14.00 h
16.00 h - 19.00 h
16.00 h - 19.00 h
9.00 h - 14.00 h

Dissabte 3 de juliol
Diumenge 4 de juliol
Dissabte 10 de juliol
Diumenge 11 de juliol
Dissabte 17 de juliol
Diumenge 18 de juliol

16.00 h - 19.00 h
9.00 h - 14.00 h
16.00 h - 19.00 h
9.00 h - 14.00 h
16.00 h - 19.00 h
9.00 h - 14.00 h

Categories: veterans-séniors.
Organitza: C. F. Veterans Almussafes

Dissabte 26 de juny		

17.00 h - 20.30 h

PARTIT FUTBOL FINAL CHAMPIONS VETERANS C. VALENCIANA

FINALS
Dilluns 19 de juliol 		
18.30 h
Categories: simples veterans +35 i simples
veterans +50.

Dijous 22 de juliol		
18.30 h
Categories: dobles veterans +55 i dobles
veterans +40.

Al camp de futbol municipal

Dimarts 20 de juliol 		
18.30 h
Categories: dobles veterans +35 i dobles
veterans +50.

Divendres 23 de juliol
18.30 h
Categories: simples masculins, dobles
veterans +60 i dobles veterans +45.

Organitza: C. F. Veterans Almussafes

Categoria: veterans.

Dissabte 10 de juliol		
Dimecres 21 de juliol 		
18.30 h
Categories: simples veterans +40, simples
veterans +45 i simples veterans +55.

Dissabte 24 de juliol
16.00 h – 19.00 h
Categories: dobles masculins, simples
veterans +60 i pàdel.

Organitza: Club Tenis Almussafes

A les pistes de tenis i pàdel
Categories: benjamí, aleví, infantil, cadet, júnior, sénior, femení i maculí veterans +35.
12.00 h – 21.30 h
12.00 h – 21.30 h
12.00 h – 21.30 h

FINALS
Diumenge 11 de juliol		

9.00 h – 14.00 h

PARTIT FUTBOL VETERANS - SELECCIÓ D’ALMUSSAFES
Al camp de futbol municipal
Partit homenatge a les institucions del poble pel confinament.

VIII OPEN NACIONAL VILA D’ALMUSSAFES
Dilluns 5 de juliol		
Dimarts 6 de juliol		
Dimecres 7 de juliol		

11.30 h - 14.00 h

Dijous 8 de juliol
Divendres 9 de juliol
Dissabte 10 de juliol

12.00 h – 21.30 h
12.00 h – 21.30 h
12.00 h – 21.30 h

Categoria: veterans.

LLIURAMENT DE TROFEUS
Dissabte 10 de juliol		

13.30 h

Organitza: C. F. Veterans Almussafes

NORMES COVID:
Aforament al 75%
Separació d’ 1,5 metres entre grups de convivents o grups de 10 persones
Mascareta obligatòria

Organitza: Club Tenis Almussafes

26 #TornenLesFestes

#TornenLesFestes

27

Dissabte 3 de juliol 		

14.00 h

TIR AL PLAT

Dissabte 19 de juny 		

Al camp de tir «La Laguna»
Categories: totes.

8.00 h - 10.00 h

II VOLTA A PEU VIRTUAL ALMUSSAFES 2021

FINALS
Dissabte 3 de juliol		

21.00 h

Organitza: Club Caçadors «El Perdigó»

AVITUALLAMENT
Al Parc Central
Categories: júnior, sénior, veterans A, veterans B, veterans C i màster. Totes les categories,
tant per a homes com per a dones.

FINAL
Dissabte 10 de juliol 		

16.00 h

TIR AL COLOM

Dissabte 26 de juny 		

10.30 h – 12.00 h

A l’Àgora del Parc Central
Categories: júnior, sénior, veterans A, veterans B, veterans C i màster. Totes les categories,
tant per a homes com per a dones.

Al camp de tir «La Laguna»
Categories: totes.

FINALS
Dissabte 10 de juliol 		

21.00 h

Organitza: Club Caçadors «El Perdigó»

Dissabte 24 de juliol 		

16.00 h

TIR A LA GUATLA
Al camp de tir «La Laguna»
Categories: totes.

Dissabte 10 de juliol 		

21.00 h

Organitza: Club Caçadors «El Perdigó»

16.00 h - 19.30 h

TROFEU PESCA FESTES PATRONALS
Al riu Xúquer – Fortaleny
Categories: sénior i veterans.
Organitza: Club Pescadors «La Molinà»
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Dissabte 26 de juny 		

11.45 h

A l’Àgora del Parc Central
Organitza: Club Atletisme Almussafes

Dissabte 26 de juny 		

FINALS

Dissabte 3 de juliol 		

LLIURAMENT DE TROFEUS

8.00 h - 10.00 h

VOLTA A PEU RANTELLES ALMUSSAFES 2021
Eixida i meta en la zona verda del Polígon (al costat de la pista Autet)
Proves de 5k i 10k no competitives ni cronometrades.
Participació oberta a qualsevol persona practicant del running que vulga passar un matí
d’esport i diversió.
Organitza: Grup de Recreació Esportiva Rantelles Almussafes
NORMES COVID:
Aforament al 75%
Separació d’ 1,5 metres entre grups de convivents o grups de 10 persones
Mascareta obligatòria
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Irina
Llorca
Fernández
Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL)
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Núria Girona García

Helena Bosch Prats

Falla Primitiva

Confraria de la Santíssima Creu

Paula Asins García

Sara Company Anacleto

Falla La Torre

Penya de Carreters

Ruth Rodríguez Rodríguez

Paula Capellino Sabater

Club Atletisme Almussafes

Penya Valencianista

Jade Campillos Sirvente
Associació Valenciana d’Il·lusionisme
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Sara Malet Martínez
Júniors M.D. Almussafes
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CLAVARIS

de la Divina Aurora
E

nguany per fi podrem celebrar les nostres Festes. No seran exactament com voldríem,
però sí que destil·laran il·lusió i ganes.
Durant la nostra etapa com a Clavaris, hem tingut la sort d’haver disfrutat al màxim de
diversos actes organitzats per nosaltres mateixos: discomòbils, monòlegs, rifes, cavalcades,
festes als diferents pubs d’Almussafes… Però, si hem de triar només una cosa, ens quedem
amb el fet d’haver aconseguit una gran unió entre tots nosaltres, d’haver format una família
a partir d’una colla d’amics.
Després d’un any tan complicat, finalment podrem reunir-nos i tornar a gaudir d’algunes
tradicions del nostre poble. I esperem que tot Almussafes gaudisca d’aquestes festes, tan
atípiques com esperades, que ens permetran sentir i viure de nou l’ambient tan especial
que envolta la localitat en aquestes dates.
A més, volem anomenar a les Clavariesses i a les Dames 2020/2021, que ens acompanyaran
en aquesta meravellosa experiència. I amb qui, de segur, compartirem infinitat de moments
de goig i d’alegria.
Per últim, volem recordar al que haguera sigut el nostre company, Javier Peris Ruiz, que ens
va deixar fa 4 anys. Aprofitem, també, per a traslladar una forta abraçada a la seua família.

Clavaris 2021
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CARLES GRAU MARÍ

Clavari Major
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CLAVARIS

de la Divina Aurora
JOSE MIGUEL
SELMA NADAL

DIEGO CAMACHO
MANZANO

Secretari

Secretari

DAVID
POLO PONS
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CARLES PÉREZ HERNÁNDEZ

President

Secretari

PAU
SAN SEBASTIÀ SEBASTIÀ

Tresorer

DAVID
SERRANO BLAY

Tresorer

FERNANDO PECINO ESTEVE

Tresorer

Tresorer

VÍCTOR
ALEMANY VILLALBA
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XIMO MAGRANER
SARRIÓ

JOSEP MOMPÓ
LINARES

Vocal

GUILLERMO
DEL RÍO SOLIZ
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Vocal

XAVI ASENSI VENDRELL

TONI
GUILLÉN GARCÍA

JESÚS MARÍ
BASTIDA

JORDY
MATAMOROS MORA

ANDREU MARÍ
HERRERO

VICENT MARÍ SÁNCHEZ

RUBÉN
MÉNDEZ ESQUER
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BORJA SALOM
SANTAMARIA

SIMÓN MOYA
MARTÍNEZ

JAVIER PERIS RUIZ

Sempre amb nosaltres, amic

DAVID
SEGURA MARLES
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DANIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

SAMUEL
VIOQUE GONZÁLEZ
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CLAVARIESSES
de la Divina Pastora

A

l’octubre de l’any 2019, el meu cor es va plenar d’il·lusió per haver estat elegida
Madrina de les Clavariesses de la Divina Pastora del 2020. Després de ser Clavariessa en
el seu dia, ser ara Madrina de la nostra localitat és tot un privilegi. És un any durant el qual
comparteixes felicitat, devoció i festa amb joves que omplin els carrers d’alegria. I no se
m’ocorre ningú millor per a compartir aquests moments que Ana, Elena Grau, Elena Alepuz,
Zulema, Andrea, Sara, Mar, Clara, Laia, María, Teresa Casas, Teresa Garulo, Àngels, Marina,
Karen i Selena.
No obstant això, el que ninguna de nosaltres podia imaginar és que l’any més esperat de les
nostres vides derivaria finalment en una pandèmia, la qual faria impossible la celebració
dels actes on havíem de ser les protagonistes: la Immaculada, la Setmana Santa i la Divina
Pastora. L’esperança ens ha acompanyat a cada instant i, a pesar de no ataüllar la fi d’un
camí ple d’entrebancs, en cap moment vam perdre les ganes de viure el nostre any i de
donar-li a Almussafes la vitalitat que ha caracteritzat a les Clavariesses any rere any.
Però hem de trobar la part positiva. Arran de la pandèmia, hem aprés a valorar més els
escassos moments de gaudi que ens ha concedit, a romandre unides malgrat les dificultats
i a establir un vincle més fort, si cap.
Per fi, si les condicions ho permeten, aquest juliol podrem lluir els nostres vestits, eixir
al carrer i tornar-li a Almussafes les Festes Patronals que es mereix, sempre de manera
responsable i excepcional. Per això, convidem a totes les almussafenyes i a tots els
almussafenys a gaudir, en la mesura que es puga, amb nosaltres i la resta de representants,
de les Festes del 2021.

BELÉN MARÍ VILLALBA

Madrina

Sols em queda dir: visca Almussafes i visquen les Clavariesses de la Divina Pastora!
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CLAVARIESSES
de la Divina Pastora

TERESA CASAS
RODRIGO

ÀNGELS CLIMENT
GRAU

Tresorera

ELENA GRAU LUZ

Presidenta
Secretaria

ZULEMA MACHÍ TALENO
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Tresorera

SARA ALBUIXECH PONCE

Vicepresidenta
Secretaria

MARINA MONZÓ LÓPEZ

Vocal

TERESA
GARULO ROMAGUERA

KAREN LÓPEZ SÁEZ

Tresorera

Vocal

MARÍA
MORENO MARTÍNEZ
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ELENA ALEPUZ
SORIANO

MAR BENAVENT GRAU

LAIA ORDÁS SABATER

ANA SALOM SANTAMARIA

ANDREA CALATAYUD LUCAS
SELENA
MARÍ ZANÓN
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CLARA
MEZQUITA LÓPEZ

#TornenLesFestes

47

CONFRARIA

de la Santissima Creu
L

A CONFRARIA AL SEGLE XXI

Prompte, al 2022, es compliran quaranta anys des que la Confraria de la Santíssima Creu està al servei de
la Nostra Sagrada Patrona, la Santíssima Creu, i que sota la seua protecció guarda i fa guardar el gran do
de la seua presència a Almussafes. L’any que ve farà quatre dècades des que es va erigir en salvaguarda
d’aquesta important, honorada i respectada tradició que converteix la nostra localitat en una de les més
especials de tota la Ribera, de la mateixa manera que les nostres Festes són de les que més respecten la
tradició de les viles de la rodalia.
Al llarg d’aquest quarantenni, la Confraria ha transitat diverses etapes: de plenitud, d’il·lusió, de costums...
Però sempre amb cuita i recel del gran benefici personal que, com a poble, obtenim del fet de gaudir
d’una protecció tan potent, forta i venerada. La Santíssima Creu resideix al cor de tots els veïns i veïnes
d’Almussafes i, com a almussafenys i almussafenyes que som, hem de retre homenatge a la Nostra Excelsa
Patrona. Aquest és el nostre repte, el qual afrontem hui en dia després d’haver patit el dur colp que ha
suposat la pandèmia. Afortunadament, sembla que la nostra confiança en el futur es recupera a poc a poc
i, per això, enguany volem que tota la població participe de l’alegria d’aquestes Festes i que acudisca als
diversos actes per tal d’homenatjar la Santíssima Creu.
Quan la vegeu passar, penseu en totes les persones del poble que l’han contemplat, que l’han victorejat,
que l’han enyorat i que s’han encomanat a la seua empara, tant per a les coses bones com per a les que ens
han fet patir. I done’m-li gràcies, que tantes n’hem de donar, perquè aquesta pandèmia no ens haja colpejat
de valent i perquè guardem al record a tots aquells que ja no estan.
La Confraria camina pel segle XXI amb pas ferm i decidit i obri les seues portes a tots els qui vulguen
formar part d’aquesta germandat, a tots els qui vulguen ser un pilar sòlid on la continuïtat de la nostra
tradició trobe un punt de seguretat.
La Confraria camina pel segle XXI amb solidaritat vers els altres i, en la mesura que pot, ajuda els més
necessitats mitjançant aportacions econòmiques a Cáritas i a la nostra parròquia.
La Confraria camina pel segle XXI amb passos segurs sobre aquest món incert per a consolidar la germanor
i la veneració a la Santíssima Creu.
Tenim nous projectes en marxa, com la restauració i la neteja de les pintures murals de la capella de la
Santíssima Creu. Vos ho farem arribar al poble, per a què qui vulga participar, puga fer-ho. També tenim
diverses inquietuds, com la de fer créixer la popularitat de la festa de les Creus de Maig.

Veïns d’Almussafes,
a la Nostra Excelsa Patrona,
done’m-li gràcies per tot.
La Confraria vos convida,
vos exhorta i vos anima
a gaudir dels actes de les Festes 2021,
siguen com siguen.
Esperem la vostra participació!
Gràcies de tot cor per estar sempre ahí,
disposats a tot per la Santíssima Creu.
V isca la Nostra Patrona.
V isca la Santíssima Creu!!!

I esperem, de debò, que el proper any 2022 siga un any en què puguem celebrar-ho tot com cal i gaudir de
la companyia de totes i tots els veïns del poble.
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25 anys

LesCLAVARIESSES
V

de 1996

eïnes i veïns del nostre benvolgut Almussafes:

Ara fa 25 anys que quinze joves, amigues i il·lusionades, decidírem assumir la responsabilitat d’organitzar
la Festa de les Fadrines com a Clavariesses de la Divina Pastora.
Per la tradició i la devoció viscudes als nostres entorns familiars, estàvem decidides a passar-ho molt bé,
al mateix temps que ens esforçàvem per formar part de les Festes que el poble d’Almussafes mereix i per
contribuir al seu èxit.

DALT: Mari Carmen Guillem Ramiro, Mari Carmen Colomer Carbonell, Verónica Girona Magraner, Chelo
Asensio Cantó (Madrina), Mª Carmen Simón Duart, Lourdes Rodrigo Girona, Carmen Navas Llopis i
Arantxa Horcajadas Díaz.
BAIX: Mª Cruz Díaz Padilla, Carmen Mari Sánchez Sánchez, Sonia Asunción Vanaclocha, Adriana Aparici
Magraner, Lorena Puchol Martí, Rosa Duart Pérez, Maite Alepuz Prats i Maica Alepuz Martínez.

Érem conscients que, a més dels soparets, les festetes i el comboi, havíem de mostrar serietat en les
reunions i compromís en les activitats i iniciatives per tal de recaptar, gràcies a la generositat de totes i
tots, els recursos suficients per a fer front als tres objectius: la Divina Pastora, la Immaculada Concepció i
la Setmana Santa. També sabíem que, en especial per a les rifes i les loteries, comptàvem amb les millors
col·laboradores, com van ser les nostres mares i iaies.
Encertàrem en escollir com a Madrina a Chelo Asensio Cantó, que des del seu Bocairent natal estava
plenament integrada en les vivències, tradicions i sentiments característics del nostre poble. I es va
convertir en el nostre suport, tant en els moments de satisfacció i alegria, com sobretot en aquelles
situacions en què la nostra inexperiència juvenil necessitava l’equilibri seré i pausat de la seua ajuda, de
les seues reflexions i recomanacions.
Hui, mirant de reüll la foto de 1996, contemplem satisfetes que, tot i que la vida ens ha portat per situacions
personals, professionals i familiars prou distintes, mantenim l’essència de l’amistat que ens fa sentirnos juntes, alegrar-nos per les coses bones i preocupar-nos i ajudar-nos en els moments de dificultat.
Per això, per reviure records, moments i sensacions en les Festes d’enguany, dins del que ens permeten
els protocols de la pandèmia, estem disposades a participar en els actes festius i a manifestar a les noves
generacions que ser Clavariesses de la Divina Pastora en Almussafes ha de ser motiu de sana alegria, així
com de plasmació en aquest ja ben entrat segle XXI i de fusió entre tradició i modernitat que ens permeta
mantindre les nostres senyes d’identitat com a poble.
El nostre més fervorós desig perquè entre tots (Ajuntament, Reina i Cort d’Honor, Parròquia, Clavariesses,
Clavaris, Confraria i institucions cíviques) fem possible que veïnes i veïns d’Almussafes tornem a viure
unes Festes Patronals, màgiques i inoblidables, en honor a la Santíssima Creu i a Sant Bertomeu.
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50 anys

LesCLAVARIESSES
E

de 1971

n un tres i no res han passat 50 anys des que vivírem aquella extraordinària experiència en les
Festes Patronals d’Almussafes, gràcies a la qual forjàrem una gran amistat que es manté viva hui en dia.
Érem un grup de joves d’entre 19 i 20 anys, de colles diferents que, amb molta il·lusió i sense la direcció de
cap Madrina (en aquella època encara no s’estilava), aconseguírem fer la Festa de la Divina Pastora.

D’esquerra a dreta: Carmen Grau, Luisa Bosch, Maria Vicenta Alepuz, Isabel Bosch, Mari Carmen Villalba,
Julia Arbona, Adela Pales, Milagros Esteve i Inmaculada Contell.

Rifes, algunes loteries i sobretot balls eren les activitats que portàrem a terme per tal de recollir fons per
a celebrar el nostre gran dia. Encara recordem, com si fou hui, la venda d’entrades a la taquilla per als balls
que organitzàvem a la Pista Patin i el repartiment de la propaganda que féiem els dies previs pels pobles
de la contornada per tal d’omplir el saló.
També ens crea nostàlgia el fet de rememorar quan, en vespres de Festes, eixíem pel poble amb un cabàs
de palma a arreplegar la voluntat per a les Clavariesses.
I amb la feina feta, arribà el nostre dia. En la missa, tal com s’explica en el programa d’actes del Llibre
de Festes, tinguérem “un elocuente orador”. Es tractava de José María Monzó, un rector jove amb el qual
teníem molta amistat gràcies als campaments. Fou ell qui s’encarregà de l’homilia. I només acabar la
missa, gaudírem d’un vermut en els bars Garulo i Barrachina d’Els Quatre Cantons. I, per la nit, Ball de Gala
en la Discoteca Set i Mig.
Quins records!
Inoblidable.
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50 anys

ECLAVARIS
ls
F

de 1971, 1973 i 1974

A 50 ANYS QUE UNA COLLA D’AMICS ENCETÀREM UNA GRAN AVENTURA

Enguany fa mig segle que una quadrilla d’amics decidírem fer festa i convertir-nos en els
Clavaris de la Divina Aurora. Una experiència que repetírem dos anys més (1973 i 1974) a
causa de diferents circumstàncies que explicarem quan commemorem el 50 aniversari
d’eixes altres dos Festes.
Pel que fa a l’any 1971, cal explicar que la Festa dels Fadrins, tal com la coneixíem en aquella
època, encara se celebrava el 17 de juliol i així consta en el programa adjunt. Es tractava
d’una data que no ens agradava massa, ja que en el poble pràcticament no quedava ningú
amb ganes de festa, de manera que els únics que participàvem érem nosaltres, les nostres
nóvies, els nostres pares i els familiars més pròxims. És per això que intentàrem traslladarla al dia 15, la vespra de la Festa de la Santíssima Creu, tal com se celebra hui en dia. Però
finalment no ho aconseguírem. Així que, el dissabte 17 de juliol, amb molta unió i il·lusió,
gaudírem de la Festa dels Fadrins i s’ho passàrem d’allò més bé.

Baix: Salvador Calatayud Rosa, Ramón Girona Albuixech, Vicente Arbona Calatayud, Evaristo Aleixos Torralba,
Vicente Grau Salvador.
2a fila: Juan Bautista Copoví Blay, Ramón Magraner Iborra, Vicente Esplugues Grau, Juan José Grau Salvador.
3a fila: Miguel Rovira Arbona, Francisco Sanchis Aranda, Miguel Rodrigo Rodríguez, Ramón Girona Albors, Vicente
Aparici Asins, Joaquín Marí Gil, Salvador Lladosa Carbonell.
4a fila: Andrés Pedrón Benavent, Juan Salvador Alós, Francisco Girona Ferrando.

En aquest aniversari tan especial, ens embarga la nostàlgia en recordar a quatre entranyables
amics i Clavaris d’eixe any que ja ens han deixat físicament, però que sempre estaran en el
nostre cor: Vicente Aparici Asins, Ramón Girona Albors, Juan José Grau Salvador i Evaristo
Aleixos Torralba.
També volem anomenar i recordar al rector d’aquell moment: Francisco Magenti Lloret,
una gran persona que ens ajudà i facilità totes les coses relacionades amb les activitats
religioses.
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Les entitats locals
d’Almussafes us desitgen

molt bones
ACEQUIA REAL DEL JÚCAR
AFABALS
AFECTATS FIBROMIÀLGIA ALMUSSAFES
AMICS DEL CENTRE CEL ANTERIOR
AMPA CEIP ALMASSAF
AMPA CEIP PONTET
AMPA IES ALMUSSAFES
ASSOCIACIÓ ASTRADE CRECEMOS
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
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ASSOCIACIÓ EMPRESARIS I COMERCIANTS
(AECAL)
ASSOCIACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES
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 2021
CLAVARIS DE LA DIVINA AURORA 2021
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

Festes 2021
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 ALMUSSAFES
PENYA VALENCIANISTA
SÍNDROME X-FRÁGIL
SOCIETAT DE COLOMBICULTURA
SOCIETAT MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE
SOM I ESTEM
VETERANS CLUB DE FUTBOL
VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL D’ALMUSSAFES
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