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Toni González Rodríguez

Mar Albuixech Ponce

Estem expectants i replets d’il·lusió i
comboi en donar la benvinguda, un any
més, a les nostres Festes Patronals, un
calendari festiu únic que mostra els nostres
valors més preuats, les nostres tradicions
més arrelades, la nostra florent modernitat
i també la nostra projecció de futur.

Estamos expectantes y repletos de ilusión y
entusiasmo al dar la bienvenida, un año más,
a nuestras Fiestas Patronales, un calendario
festivo único que muestra nuestros valores
más preciados, nuestras tradiciones más
arraigadas, nuestra floreciente modernidad y
también nuestra proyección de futuro.

Ens hem guanyat aquest renaixement
festiu en el qual veurem començar el dia
els nostres carrers i places amb els colors
festius més brillants, acomiadarem els
nostres dies amb focs artificials i melodies
musicals, compartirem temps de qualitat
amb familiars i amistats, ens retrobarem
amb persones de la nostra comunitat i
acollirem a visitants d’altres poblacions del
nostre entorn.

Nos hemos ganado este renacimiento festivo
en el que veremos amanecer nuestras
calles y plazas con los colores festivos más
brillantes, despediremos nuestros días con
fuegos artificiales y melodías musicales,
compartiremos tiempo de calidad con familiares
y amistades, nos reencontraremos con
personas de nuestra comunidad y acogeremos
a visitantes de otras poblaciones de nuestro
entorno.

Viurem, des de la convivència i el respecte,
noves experiències que quedaran en la
nostra memòria i escriuran un nou capítol de
la nostra història col·lectiva en unes festes
especialment desitjades i que enguany,
sens dubte, seran inoblidables per a tota la
ciutadania.

Vamos a vivir, desde la convivencia y el
respeto, nuevas experiencias que quedaran
en nuestra memoria y escribirán un nuevo
capítulo de nuestra historia colectiva en unas
fiestas especialmente deseadas y que este
año, sin duda, seran inolvidables para toda la
ciudadanía.

A la Reina de les Festes i dames de la Cort
d’Honor, a les Clavariesses de la Divina
Pastora, als Clavaris de la Divina Aurora, a
la Confraria de la Santíssima Creu i a l’ampli
teixit associatiu que participa en l’agenda
festiva del present any, tan sols puc agrairlos la seua inestimable implicació. De fet,
la suma de tots els esforços construeix un
poble feliç i orgullós de les seues gents.

A la Reina de las Fiestas y damas de la Corte
de Honor, a las Clavariesas de la Divina
Pastora, a los Clavarios de la Divina Aurora, a la
Cofradía de la Santísima Cruz y al amplio tejido
asociativo que participa en la agenda festiva
del presente año, tan sólo puedo agradecerles
su inestimable implicación. De hecho, la suma
de todos los esfuerzos construye un pueblo
feliz y orgulloso de sus gentes.

Veïnes i veïns, les Festes de 2022 ja estan
ací. Visquem-les!

Vecinas y vecinos, las Fiestas de 2022 ya
estan aquí. ¡Vivámoslas!

#ComboiDeFestes
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Estic molt feliç, perquè per fi hem aconseguit
superar eixe malson que trencà tots els
nostres esquemes de vida i que, a nivell
festiu, va impedir la celebració de les Festes
de l’any 2020 i provocà una adaptació, amb
moltes restriccions, de les Festes del passat
any, un calendari festiu que salvàrem gràcies
a la comprensió, suport i responsabilitat
de la Reina i dames, clavaris, clavariesses,
confraria de la Santíssima Creu i resta
d’entitats festives.

Estoy muy feliz porque por fin hemos
conseguido superar esa pesadilla que
rompió todos nuestros esquemas de vida y
que, a nivel festivo, impidió la celebración
de las Fiestas del año 2020 y provocó una
adaptación, con muchas restricciones, de las
Fiestas del pasado año, un calendario festivo
que salvamos gracias a la comprensión,
apoyo y responsabilidad de la Reina y damas,
clavarios, clavariesas, cofradía de la Santísima
Cruz y resto de entidades festivas.

Per fi passem pàgina i encetem un nou capítol
del nostre volum festiu i ho fem amb molt de
#comboidefestes. I és que no hi ha millor
hastag per a presentar les Festes de 2022
que eixe, perquè estem comboiats de
reprendre, de recuperar, de gaudir, ara sí amb
total normalitat, dels actes festius, litúrgics,
tradicionals i culturals que identifiquen, que
enriqueixen i que donen vida al nostre poble
durant el mes de juliol i part de juny.

Por fin pasamos página e iniciamos un nuevo
capítulo de nuestro volumen festivo y lo
hacemos con mucho #comboidefestes. Y
es que no hay mejor hashtag para presentar
las Fiestas de 2022 que ese, porque estamos
entusiasmados de retomar, de recuperar, de
disfrutar, ahora sí con total normalidad, de
los actos festivos, litúrgicos, tradicionales y
culturales que identifican, que enriquecen y
que dan vida a nuestro pueblo durante el mes
de julio y parte de junio.

Veïnes i veïns, comboiem-se, perquè les
Festes ja estan ací!
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Vecinas y vecinos, entusiasmémonos,
porque las Fiestas ya están aquí!

#ComboiDeFestes

Mossén Andrés Chornet

Estimats almussafenys,
Un any més ens disposem a celebrar les nostres Festes Patronals en aquest present any 2022.
Després del camí recorregut en aquests dos anys anteriors envoltats per la pandèmia de la
COVID-19, en aquesta ocasió pareix que les Festes Patronals es podran celebrar amb tots els seus
actes i amb tot l’esplendor de costum.
Quan un poble fa festa, reviu la vida i construïx cultura. La festa ve sempre per allò que hem rebut
i que fem nostre. Les festes d’un poble són sempre un combinació de jocs, música, entreteniment,
passió, molta alegria i per descomptat en la nostra cultura no pot faltar la fe, aquesta fe tan arrelada
en la nostra terra i en els nostres pobles.
La fe cristiana del poble d’Almussafes està fomentada en el signe i símbol més gran per a tota la
cristiandat. No només els catòlics sinó també els germans protestants, ortodoxes, evangèlics i tots
els qui creuen en Jesucrist com a fill de Déu tenen com a referència permanent aquest signe que és
la Santíssima Creu o el LIGNUM CRUCIS, la relíquia més venerada des del principi de l’església.
Al costat de la Santíssima Creu tenim també al nostre titular i copatró Sant Bartomeu i les dues
advocacions per les quals també tenim present a la Mare de Déu i la mare nostra, la Divina Pastora
i la Divina Aurora.
Tot açò és el que els nostres avantpassats vivien i creien, i també cada any celebraven, i que
nosaltres hem rebut i hem de conservar.
Com a sacerdot i pastor d’aquesta comunitat cristiana de Sant Bartomeu he de convidar-vos a tots
a que celebrem les nostres festes, però de manera especial vull convidar al fet que les visquem des
de la fe, aprofitant sempre per a donar gràcies a Déu per tot el que hem rebut i demanar-li que tots
els creients o no creients treballem sempre per un món millor, on desaparega la guerra entre els
pobles i els conflictes entre les persones i les associacions, i on seguint el manament de Jesucrist,
aquell que va morir en la Creu i viu ressuscitat per a sempre, tots s’esforcem en la nostra vida per
passar de l’egoisme a l’entrega per als altres.
La millor festa, l’ofrena que podem fer-li a la Santíssima Creu i als nostres avantpassats, serà
treballar sempre per la pau i la justícia des de la veritat i l’estima que deguem tindre uns en els
altres.
Que visquem tots unes bones festes plenes d’alegria, germanor i molta fe.
VISCA LA SANTÍSSIMA CREU, VISCA ALMUSSAFES.

#ComboiDeFestes
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Divendres

Divendres

18.00 XIII gala jove de l’esport

18.00 eixir & pintar

Sala d’actes del Centre Cultural

A l’esplanada del Centre Cultural

Entrades gratuïtes: Al Pavelló Poliesportiu
Municipal, Centre Cultural i CIJ.
Organitza: Consell Municipal d’Esports.
+Info a la pàgina 34.

Activitat convocada per a fomentar la creació artística,
plàstica i visual en el municipi. Aprén a pintar la teua
pròpia obra d’art pas a pas.
Inscripció al Centre Cultural mitjançant l’Associació
Paleta i Pinzell. El material necessari serà subministrat
per l’organització.

Dissabte

Activitat gratuïta, només majors de 16 anys.

21.00 encesa oficial de llums

Organitza: Associació Cultural Paleta i Pinzell.

A la porta de l’Ajuntament
Encesa de les llums decoratives del municipi.
Organitza: Ajuntament d’Almussafes.

22.00 sopar cooperativa
Al Pati del CEIP Almassaf

22.00 XXIV gala de l’esport
Al Pati del CEIP Almassaf
Normes:
- S’estableix un preu públic de 10,00 €.
- Només podran assistir persones majors de 16 anys.
- Es lliuraran tres mencions esportives: Millor esportista de l’any, Entitat esportiva de l’any i
Trajectòria esportiva.
Per a adquirir els tiquets caldrà anar, al Pavelló Poliesportiu Municipal, en horari de 9.30 a
13.30 h. i 17.00 a 20.00 h. i es donaran per rigorós ordre d’inscripció.
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.

Tradicional sopar dels associats de la
Cooperativa Agrícola i Ramadera d’Almussafes.
Organitza: COAGAL Almussafes.

Dissabte

18.00 Volta a peu jove

Organitza: Consell Municipal d’Esports.

19.30 XXXIII VOLTA A PEU

Al Parc Central

Al Parc Central

Organitza: Club d’Atletisme Almussafes.
Col·labora: Associació recreativa
esportiva Rantelles.
Patrocina: Ajuntament d’Almussafes.

Organitza: Club d’Atletisme Almussafes.
Col·labora: Associació recreativa esportiva
Rantelles.
Patrocina: Ajuntament d’Almussafes.

00.30 discomòbil homenatge clavaris, clavariesses i
dames 2020 i 2o21
A la Pista Polivalent
Amb l’espectacle FIESTA SHOCK ON TOUR
#ComboiDeFestes
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Dissabte

Divendres

22.30 presentació de la reina de les
festes 2022 i la seua cort d’honor
Al Pati del CEIP Almassaf
Presentació de la Reina de Festes 2022,
Senyoreta Marina Javaloyas Iborra, presentada
per Associació Valenciana d’Agricultors amb
l’assistència de la Reina 2021, Senyoreta Irina
Llorca Fernández.
CORT D’HONOR 2022:
Paula Aja Gonzalo
(Falla Mig Camí).
Inmaculada García Orts
(Club de Bàsquet Almussafes).
Emili Gómez Colomer
(Almussafes Club de Futbol).
Paula Marí Esteve
(Club Motociclisme Almussafes).
Maria José Martí González
(Confraria de la Santíssima Creu).
Mar Rodríguez Girona
(Falla Primitiva).
Mar Sabater Salcedo
(Associació de Jubilats i Pensionistes).

22.00 sopar de quintes i discomòbil (00.00 - 05.30)
Al Pati del CEIP Almassaf
Preu tiquet: 7€
Normes:
Les taules estaran muntades per quintes.
Edat mínima: complir 18 en l’any en curs (quinta de 2004).
Apertura de portes a les 21.00 hores.
No podrà entrar cap persona sense tiquet.
Organitza: Clavaris i Clavariesses 2022.

Dimecres

20.00 concurs de truïtes

22.00 sopar d’associacions

Al Carrer Mestre Cardona

Al Carrer Mestre Cardona

Bases en el Club Gastronòmic El Putxeret.
Podràs realitzar qualsevol tipus de truïta.
Hi hauran dos categories: Infantil (de 7 a 16 anys) i
Adulta (+16 anys).
Premis als 3 primers classificats.
Organitza: Club Gastronòmic El Putxeret.

Organitza: Associacions
Carrer Mestre Cardona.

en acabar, vi d’honor
Al pati del Museu Casa Ayora

operación tributo.
el musical
Un espectacle dinàmic i
sorprenent, carregat d’impactes
visuals, amb un ritme trepidant
i amb un gran elenc de ball
perfectament conjunyit.

#ComboiDeFestes
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Diumenge

Dissabte

22.30 festival de bandes
Al Pati del CEIP Almassaf
Amb la participació de les Bandes:
Societat Musical Lira Almussafense i la
Banda Sinfónica Complutense de Alcalá
de Henares.

00.30 orquestra La fiesta i
discomòbil
A la Pista Polivalent

22.30 teatre “el enfermo imaginario”

20.00 CONCERT DE LA COLLA
D’AL-MANSÁF

Pati del Col·legi Almassaf
Amb el grup de Teatre Candilejas
Intèrprets: Miguel Iborra, Paco González,
Salvador Anrubia, Mari Navarro, Tica Nadal,
Encarna Espeso, Pili Simarro i Loren Morales.

A l’Àgora del Parc Central

Diumenge

12.00 - 14.30 Festa del vermut
A la Rosa dels Vents del Parc Central
Amb música i ball per a les persones
assistents.
Organitza: Ajuntament d’Almussafes.

#ComboiDeFestes
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Organitza: Colla de Dolçaina i Tabal
Al-Mansáf.

Dilluns 4
i dilluns 11
de juliol
13

#ComboiDeFestes

Dimarts

Dijous

tapeo andalús
A l’Àgora del Parc Central
Horari:
11.00 h - 15.00 h
17.00 h - 01.30 h
Organitza: Centro Cultural Andaluz.

22.30 ACTUACIÓ CENTRE CULTURAL ANDALÚS
Al Pati del CEIP Almassaf
Amb cant, ball regional i xirigotes.
Organitza: Centro Cultural Andaluz.

Dimecres

22.30 CANT D’ALBAES en honor a la reina i les dames 2022
Eixida des de l’Ajuntament recorrent els domicilis de les dames i la Reina.
L’activitat, amenitzada per “La Xeranga”, finalitzarà a la porta de l’Ajuntament.
Organitza: Ajuntament d’Almussafes.

22.30 espectacle Falla primitiva
Al Pati del CEIP Almassaf
Teatre còmic “La Falla no té un cèntim”.
Organitza: Falla Primitiva.

#ComboiDeFestes
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Dissabte

Divendres

tapeo andalús

tapeo andalús

A l’Àgora del Parc Central

A l’Àgora del Parc Central

Horari: 11.00 - 15.00 h / 17.00 - 01.30 h
Organitza: Centro Cultural Andaluz.

Horari: 11.00 - 15.00 h / 17.00 - 01.30 h
Organitza: Centro Cultural Andaluz.

20.00 MOROS I CRISTIANS

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

21.30 SOPAR GALA
BENÈFICA DEL CÀNCER

Grup de dansa del Ventre dirigit per
la professora Patricia Leisa.

Al Pati del CEIP Almassaf

Comparsa “Alí Ben Bufat”
amb la participació de Som i Estem.

Preu: 10 euros
Venda de tiquets al Mercat Municipal,
comerços col·laboradors i directament pels
socis i les sòcies i els col·laboradors i les
col·laboradores de la junta.

Comparsa Mora Clavariesses 2022.
Comparsa Cristiana Reina i Dames, 		
acompanyada per la Banda de
Músical Lira Almussafense.

Apertura de portes 21.00h.
Cada comensal portarà entrepà de casa.
Hi haurà actuacions durant el sopar.

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

Organitza: AECC Almussafes.

00.30 BALL DEls CLAVARIs amb
l’orquestra titànic i discomòbil
A la Pista Polivalent

00.30 BALL DE les CLAVARIESSES AMB
l’ ORQUESTRA LA PATO I DISCOMÒBIL
A la Pista Polivalent

#ComboiDeFestes
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Diumenge

Dimarts

19.30 ofrena de flors
Davant l’Església

tapeo andalús

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.

A l’Àgora del Parc Central
Horari: 11.00 - 15.00 h / 17.00 - 01.30 h
Organitza: Centro Cultural Andaluz.

18.00 - 20.00 jocs infantils
A l’esplanada del Centre Cultural

20.00 musical infantil
“la rosa encantada”

Jocs Infantils educatius i participatius.

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

Al Pati del CEIP Almassaf
Espectacle musical infantil ‘La rosa
encantada’, basat en el clàssic de Disney,
‘La Bella i la Bèstia’.
Organitza: Ajuntament d’Almussafes.

00.30 BALL DE SANT BERTOMEU
Al Pati del CEIP Almassaf
Amb el Grup Mala Vida, que versionarà
cançons dels 80 i discomòbil.

#ComboiDeFestes
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12.00 Missa
A l’Ésglesia
Amb la intervenció del Cor.
Parroquial Santíssima Creu.

10.00 passacarrer

la banda de la
Per la població a càrrec de
safense.
Societat Musical Lira Almus

22.00 PROCESSÓ EN HONOR A SANT BERTOMEU

Dimecres

Amenitzada per la Banda de la Societat Musical Lira
Almussafense, la Colla d’Al-Mansáf, així com els balls
processionals que oferirà la Falla La Torre.

A l’Esplanada del Centre Cultural

festa de la
cervesa

Disparada per Pirotècnia Germans Caballer.
Organitza: Ajuntament d’Almussafes.

A l’Àgora del
Parc Central

14.00 mascletà

Horari: 11.00 -15.00 h
17.00 - 01.30 h
Organitza: Falla Mig
Camí.

#ComboiDeFestes
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Els balls eixiran a les 21:30 hores des de l’Església.
Itinerari: Eixida del Temple, Plaça i Carrer Major, Passeig
del Parc, Carrer Gibraltar, Espioca, Sant Vicent, Salvador
Botella, Castell, Plaça Major i Temple Parroquial, on
finalitzarà amb una entrada de focs d’artifici.
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14.00 mascletà

10.00 recollida de les clavariesses

A l’Esplanada del Centre Cultural

Amb la banda de la Societat Musical Lira
Almussafense.

Disparada per Pirotècnia Turís.

Dijous

festa de la cervesa
A l’Àgora del Parc
Central

12.00 missa
A l’Església
Oferida i cantada en honor a la Divina Pastora.

#ComboiDeFestes
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Horari: 11.00 - 15.00 h
17.00 - 01.30 h
Organitza: Falla Mig Camí.

22.00 PROCESSÓ DE LES CLAVARIESSES
En honor a la Divina Pastora
Itinerari: Eixida del Temple Parroquial, Carrer Major, Passeig del Parc, Carrer Gibraltar,
Espioca, Plaça Blasco Ibáñez, Espioca, Sant Vicent, Castell, Plaça Major, entrada al Temple
Parroquial, on finalitzarà amb una entrada de focs d’artifici.
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9.30 recollida dels
clavaris

22.00 PROCESSÓ DELS CLAVARIS
En honor a la Divina Aurora
Itinerari: Eixida del Temple Parroquial, Carrer Major, Passeig del Parc,
Carrer Gibraltar, Plaça Blasco Ibañez, Espioca, Sant Vicent, Castell, Plaça
Major, entrada al Temple Parroquial i, en finalitzar, una entrada de focs
d’artifici.

Amb la Banda de la
Societat Musical Lira
Almussafense.

00.00 ball de gala
Al Pati del CEIP Almassaf
En honor a la Reina de les Festes i la Cort
d’Honor 2022, que inauguraran la vetllada
amb el tradicional vals d’obertura.

Enguany, i com a mostra d’estima a la
Reina de les Festes i dames 2021, que
el passat any no pugueren gaudir del
ball de gala en el seu honor, les dames
participaran en la vetllada oferint un
segon ball.

Divendres

14.00 mascletà

Amb l’orquestra Montesol i discomòbil.

A l’Esplanada del
Centre Cultural

NORMES
Per a accedir, serà imprescindible un
vestuari adequat (no s’admetran xancles,
pantalons curts, samarretes i gorres).

Disparada per la
Pirotècnia Turís.

Les taules per a aquest ball es podran
reservar al Centre Cultural fins el 9 de
juliol, indicant el nom d’un responsable i
nombre de places. Aforament limitat.

festa de la cervesa
A l’Àgora del Parc
Central

12.00 missa

Horari: 11.00 - 15.00 h
17.00 - 01.30 h
Organitza: Falla Mig
Camí.

A l’Església
Oferida i cantada en honor
a la Divina Aurora.

#ComboiDeFestes
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Dolços i cava gratis per a les taules
reservades que estiguen ocupades al
començament del ball.
Es prega la màxima puntualitat.
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8.30 salves en honor a la Santíssima Creu.
10.00 passacarrer

festa de la cervesa
A l’Àgora del Parc Central
Horari: 11.00 - 15.00 h / 17.00 - 01.30 h
Organitza: Falla Mig Camí.

18.00 FuTBOL: TROFEU DE FESTES CATEGORIA AMATEUR

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

Al Camp de Futbol Municipal
Almussafes CF - CD Benifaió
Categoria Amateur
Saque d’honor per la Reina de les
Festes: Senyoreta Marina Javaloyas
Iborra.

22.00 PROCESSÓ DE LA SANTÍSSIMA CREU
21.00 h. Eixida des de l’esglèsia parroquial de les
Danses Valencianes, amb la participació del grup
de Danses de la Falla la Torre.
22.00 h. 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: Església, Carrer Metge Bosch, Carrer
Sant Cristòfol, Carrer Pontet, Carrer Castell,
Carrer Salvador Botella, Carrer Mestre Medina,
Carrer Gibraltar, Carrer Ausiàs March, Carrer Sant
Roc, Carrer Major i tornada al Temple Parroquial.

Dissabte

12.00 missa

14.00 mascletà

A l’Església

01.00 Festa remember
“la maxi radio”

A l’Esplanada del C.Cultural

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

Disparada per la Pirotècnia
Gironina.

Al Pati del CEIP Almassaf
Asociación Locutores
Profesionales de Valencia.

00.30 CASTELL
A l’esplanada front a l’antiga Cooperativa
Gran Castell de Focs d’Artifici, a càrrec de la
Pirotècnia Gironina.

#ComboiDeFestes
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Divendres

Dilluns

00.30 Concert de festes.
“Alex Ubago. 20 Años”
A la Pista Polivalent
Accés lliure sense entrada.

10.00 CONCURS D’ENSOLCAR AMB
MOTOCULTOR I CAVALLERIA
Al Camp de Paco Martí
(Camí Picassent)
Organitza: Associació Agrària Joves
Agricultors (AVA - ASAJA).

18.00 CONCURS D’EXPOSICIONS
D’HORTALISSES
A l’Àgora del Parc Central
En finalitzar: Lliurament Premis als guanyadors
Organitza: Associació Agrària Joves
Agricultors (AVA - ASAJA).

en acabar nit de dj’s HIT FM
A la Pista Polivalent
Amb DJ Ansthef, DJ Victor Magan i DJ Jose AM.
Accés lliure sense entrada.
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Dissabte

Dissabte

11.00 - 19.00 festa de l’aigua

21.00 - 22.00 batucada

A la Pista Polivalent

Al voltant del Carrer Major

Amb jocs aquàtics per als xiquets,
així com menjar i beguda, amb preus
populars per a totes les persones
assistents.
Organitza: Falla La Torre.

A càrrec de la Batucada Bloco Loko.

00.00 DISCOMÒBIL DE LES PAELLES I
ACOMIADAMENT DE LES FESTEs
A la Pista Polivalent
Gran discomòbil d’acomiadament de les
Festes 2022.

19.00 - 21.00 XARANGA
Al voltant de la població
A càrrec dels Clavaris i Clavariesses.

22.00 homenatge a la paella
Al Carrer Major
Tradicional homenatge a la paella, al qual estan convidats tots els veïns i veïnes d’Almussafes.
Per al bon desenvolupament de la festa, s’hauran de contemplar les següents normes:
Els participants podran triar entre fer-se la paella pel seu compte o assistir a les paelles gegants
(cada modalitat té un model diferent d’inscripció).
És necessari en ambdós casos fer la inscripció al Centre Cultural abans de les 14 hores del
divendres 8 de juliol. Passada aquesta data no s’admetran inscripcions, per poder fer una
previsió de comensals i realitzar els treballs d’organització
Les inscripcions es realitzaran en el formulari que es troba a disposició de tots els veïns al Centre
Cultural. També es podrà fer telemàticament a través de la pàgina web de l’Ajuntament.
És obligatori indicar el DNI (sense la lletra). En el cas de menors d’edat que no tinguen DNI,
aquesta casella es deixarà en blanc. Cal indicar els no residents en la casella corresponent de
«no residents»
Es farà una revisió exhaustiva dels inscrits, no admetent-se més del 20 % de comensals no
residents. L’organització reduirà les places als qui no compleixen aquesta norma.
Els comensals que opten per la paella gegants seran servits en taula, així com la beguda
corresponent.
Per als comensals que trien fer-se la seua pròpia paella, s’habilitarà un lloc per a la realització
de la mateixa i tindran taula reservada al carrer Major, a continuació de les taules muntades per
a les paelles gegants. També tindran la beguda corresponent. En aquest cas, el repartiment dels
ingredients 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, se’ls repartirá la beguda corresponent.
És obligatori recollir les restes del sopar de cada taula, abans d’abandonar-la.
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Dimarts

21.30 CELEBRACIÓ DE SANT
JOAQUIM I SANTA ANNA
Al Pati del CEIP Almassaf
Sopar de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes.
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Bàsquet
10.00 - 18.00 3x3 bàsquet
Al Pavelló Municipal d’Almussafes
Dissabte 18 de juny
Categories: Aleví, Infantil, Cadet, Júnior i Sènior (masculí i femení).
Organitza: Club de Bàsquet Almussafes.

Ciclisme
09.00 - 13.30 5é Trofeu Escola Ciclista Almussafes
Circuit tancat al Parc Central

10Juny Divendres
18.00 xIII gala jove de l’esport
A la Sala d’actes del Centre Cultural
Programa:
1. Exhibicions d’esportistes de categoria nacional de dansa acrobàtica, gimnàstica rítmica,etc.
2. Projecció dels esportistes guardonats i entrega de diplomes i video muntatge.

Diumenge 19 de juny
Categories: Promeses, Principiants, Alevins i Infantils (1r i 2n any masculí i femení).
Organitza: Club Ciclista Al Tran Tran.

Atletisme
18.00 i 19.30 XXXIII VOLTA A PEU
A la porta de l’Ajuntament
Dissabte 25 de juny

Entrades gratuïtes: S’arrepleguen al Pavelló Poliesportiu Municipal, Centre Cultural i Centre
d’Informació Juvenil.
Organitza: Consell Municipal d’Esports.

18Juny Dissabte
22.00 XXIV gala de l’esport
Al Pati del CEIP Almassaf
Normes:
- S’estableix un preu públic de 10,00 €.
- Només podran assistir persones majors de 16 anys.
- Es lliuraran tres mencions esportives: Al millor esportista de l’any, a l’entitat esportiva
de l’any i a la trajectòria esportiva.

Categories:
JOVES: 18.00 h
Benjamí: nascuts entre 2013 i 2014 (500 m.)
Aleví: nascuts entre 2011 i 2012 (1000 m.)
Infantil: nascuts entre 2009 i 2010 (1000 m.)
Cadet: nascuts entre 2007 i 2008 (1500 m.)

ABSOLUTA: 10 km 19.30 h
Júnior Promesa: nascuts entre 2000 i 2004
Sénior: nascuts entre 1999/1998 i anteriors
Veterans A homes: 1987/1978
Veterans B dones: 1977/1968
Veterans C homes: 1967/1958
Màster: 1957 i anteriors

LOCALS: Corredors/as inscrits com a locals.
ABSOLUTA: Absoluta.
Organitza: Club d’Atletisme Almussafes.
Col·labora: Associació recreativa esportiva Rantelles.
Patrocina: Ajuntament d’Almussafes.

Per adquirir els tiquets caldrà anar, en primer lloc, al Pavelló Poliesportiu Municipal, en horari
de 9.30 a 13.30 h. i 17 a 20 h. i es donaran per rigorós ordre d’inscripció.
Del 6 al 12 de juny, només entitats membres del Consell Municipal d’Esports.
Del 13 al 15 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.
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T ir
16.00 - 21.30 Campionats de tir

Tennis
19.00 campionats de tennis

Al Camp de tir “ La Laguna”

A les pistes de tennis i pàdel

Dissabte 2 de juliol
Tir de Colom.
Categories: Totes.

Dilluns 18 de juliol
Simples veterans +35, Simples veterans +50.
Dimarts 19 de juliol
Finals: Dobles veterans +35, Dobles veterans +50.

Dissabte 9 de Juliol
Tir al Plat.
Categories: Totes.

Dimecres 20 de juliol
Finals: Simples veterans +40, Simples veterans +45, Simples veterans +55.

Dissabte 23 de juliol
Tir de Colom.
Categories: Totes.

Dijous 21 de juliol
Finals: Dobles veterans +55, Dobles veterans +40.

Organitza: Club de Caçadors “El Perdigó”.

Divendres 22 de juliol
Finals: Simples masculins, Dobles veterans +60, Dobles veterans +45.

Futbol
11.30 PARTIT DE FUTBOL VETERANS-SELECCIÓ D’ALMUSSAFES

Dissabte 23 de juliol
Finals: Dobles masculins, Simples veterans +60.

Al Camp de Futbol Municipal
Dissabte 9 de juliol
Partit fraternitat antics membres i Institucions del poble.
Categories: Veterans.
Organitza: CF Veterans d’Almussafes.

Organitza: Club de Tennis Almussafes.

Pàdel
19.00 finals campionat de pàdel
A les pistes de Pàdel i Tennis

18.00 PARTIT DE FUTBOL juvenil
Al Camp de Futbol Municipal
Dimecres 13 de juliol
Organitza: CF Almussafes.

Dissabte 23 de juliol
Categories: Totes.
Organitza: Club de Tennis Almussafes.

Escacs
10.00 - 15.00 “Escacs a l’àgora”

Agility
19.00 open d’agility
vila d’almussafes

A l’Àgora del Parc Central
Dissabte 23 de juliol
Categories: Totes les categories.
Organitza: Club d’escacs Almussafes.

Al Parc Rural
Dissabte 16 de juliol
Categories: Totes.
Organitza: Esportiu Agility Almussafes.
#ComboiDeFestes
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Mai em podria imaginar que un grup de xiques de vint anys pensaren en mi per a ser la
seua madrina.
I molt menys que un tretze de novembre a les dotze del matí, el meu David, junt a
Nacho, Víctor i Pepita, ma mare (gràcies per estar ahí), amb una excusa em feren eixir
al balcó i baix estaven díhuit xicones amb una pancarta que ficava:
“Vols ser la nostra madrina?”
i jo xillant des del quart pis els deia: “Siiii!!!!”
És un honor i un plaer formar part d’aquest grup.
Sara, Yolanda, Estela, Miriam, Júlia, Lucia, Raquel, Marta, Saray, Paula, Núria,
Vanessa, Natàlia, Nerea, Jessi, Nerea, Emily, Andrea
Aquestes jóvens tenen caràcters molt diferents, però tenen molts valors personals i
una gran il·lusió i ganes de treballar i esforçar-se, restant moltes hores dels estudis, els
treballs o les parelles, tot per a poder fer unes Festes Patronals que viurem juntament
amb els Clavaris i les dames i el poble d’Almussafes.
En nom de totes volem agrair als veïns i veïnes, que ens compren rifa, loteria.... i ho fan
amb carinyo i alegria dient: “xiquetes, perquè feu unes bones festes, que tot està molt
car”.
En Setmana Santa, al costat de Don Andrés, vam assistir i participar en tots els actes i
ens vestirem Divendres Sant, estrenàrem amb molta il·lusió els vestits de Clavariesses
que tornarem a lluir. Ens podreu acompanyar en l’ofrena el dia dotze, el catorze és el
nostre dia, dedicat a la Divina Pastora, hi haurà missa, mascletà i processó i, com no, el
dia setze acompanyarem a la Santíssima Creu en el seu dia.
Vos esperem a totes i a tots
Visca Almussafes i visquen les Clavariesses 2022

Maria José Girona Alepuz

Xiques:
Tranquil·les

Madrina
#ComboiDeFestes
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Sara Selma Nadal
Presidenta

Yolanda López Natividad
Vicepresidenta

Marta Andreu Guaita
Tresorera

Raquel Gil Segado
Tresorera

Lucía Gil Soldevilla
Secretària

Estela Toledo Puchol
Secretària

Paula Escorcia Bermúdez
Vocal

Saray García Martínez
Vocal

Julia Climent Belda
Tresorera

Miriam Marco Alfonso
Tresorera

Jéssica Carmona Pastor

Emily Del Rocío Cevallos Morales
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Nerea Espert Requeni

Nuria Girona Guna

Nerea Montoya Sánchez

Vanessa Pla Mellado

Natalia Roca Molina

Andrea Rueda Huertas
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Estimat poble d’Almussafes:
Amb moltes ganes i després de tant de temps, els Clavaris de la Divina Aurora de 2022
tenim molta il·lusió de poder representar al poble en aquestes festes tan especials.
Ha estat un any molt complet des de rifes i loteries fins a festes i pasacarrers i sempre
amb molta ajuda i comboi per part del poble d’Almussafes. Hem aconseguit que ens
conegau, que rigau i disfruteu de l’any tant com hem fet nosaltres.
Enguany, les festes es van a celebrar amb normalitat i tots junts aconseguirem que el
poble es torne a plenar d’alegria, color i ganes de passar-ho be. Estem segurs que amb
l’ajuda del poble aquestes festes 2022 van a ser inoblidables per a tots.
Per això, convidem a tot el poble a acompanyar-nos en tots els actes, balls i festes i
estar rodejats d’un bon ambient.
Desitgem a Marina, la Reina de les Festes, a la seua Cort d’Honor i a les Clavariesses i
Madrina 2022, que tinguen un bon record d’aquestes festes que anem a viure tots junts.
Clavaris Divina Aurora 2022

Emilio José Sanz Villalba
Clavari Major
#ComboiDeFestes
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Ramón Baixauli Marí
President

Vicent Llácer Rosaleny
Vicepresident

Pau Orejudo Boiza
Vicepresident

Nacho González Llácer
Tresorer i Xarxes Socials

Fernando Boluda Sanleonardo
Vocal

Miguel Flores Morales
Secretari

Carlos Moreno Sanz
Secretari

Vicent Seguer Duart
Secretari

Néstor Solà Carmona
Vocal

Óscar Benavent Villanueva
Xarxes Socials

Pau Perera Vidal
Xarxes Socials

Rafa Albert Rosado
Tresorer

Vicent Alepuz Añó
Tresorer

Josep Genis Iborra
Tresorer

Erik Alcalà Ramos

Jordi Bullón Martí

Jonathan Coello Gordon
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Vicente Chaqués Magraner
Vocal
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Rubén Garrido Romero

Jose Luís López Llorca

Raúl Manzano Aycart

Quique Moreno Martínez

Vicente Penella Cotán

Jaume Perera Campos

Jose Ramón Sabater
Bosque

Óscar Satorres Gines

Eric Sebastián Ferraro
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Com a Cambreres 2022 i després de tant de temps d’espera, ens ompli d’alegria poder
difondre la fe i devoció a la nostra Patrona, la Santíssima Creu, que els nostres pares des
de tan menudetes ens han transmés i que ens agradaria compartir amb tots vosaltres
al llarg d’aquest any.
El passat 30 d’abril, començarem la festa disfrutant com a Cambreres de la Santa
Relíquia 2022 de la festivitat de les Creus de maig, que vam iniciar amb la benedicció i
posterior visita a les Creus, elaborades per diferents associacions locals, i instal·lades
pels carrers del nostre poble, per a la seua commemoració.

María Vicenta Rodrigo Gadea i María José Rodrigo Gadea

No tenim paraules per a descriure l’emoció que vam sentir el passat diumenge 1 de maig,
quant junt a veïns, familiars i amics, acompanyarem la nostra Patrona en l’Eucaristia que
es va oficiar en el seu honor, així com en la tradicional processó i posterior benedicció
del terme municipal del nostre poble d’Almussafes.
Així, apleguem ara a una data molt esperada, el mes de juliol, en el que celebrem a
Almussafes la festa gran de la Santa Creu, la nostra Patrona, que portem al nostres
cors i a qui tenim el privilegi d’homenatjar aquest any com a Cambreres 2022. Esperem
expectants acompanyar la nostra Patrona el pròxim 16 de juliol, on la contemplarem
amb tot el seu esplendor i li donarem gràcies per ser guia en la nostra fe i concedirnos la fortuna d’haver format part d’una família tan arrelada a aquesta festa i membres
també d’aquesta Confraria.
Família que volem fer gran amb tots els qui vullgueu formar part d´aquesta festa en
honor a la Santíssima Creu. Tots junts venerarem aquesta Relíquia que tant de bé ens
fa i tantes emocions ens guarda.
Desitgem que disfrutem tots junts d’unes inoblidables Festes Patronals.
Visca la Santíssima Creu!
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25 ANIVERSARI CLAVARIESSES 1997
Benvolgut veïnat d’Alumssafes,
Enguany fa 25 anys que un grup d’amigues i conegudes de la mateixa quinta vam
decidir, des de la il·lusió i les ganes de passar-ho bé, agafar el relleu i organitzar la festa
de les Clavariesses de la Divina Pastora, la festa de les fadrines. Totes teníem moltes
ganes de viure un any preparant i gaudint d’aquesta festa, però només teníem 19 anys i
necessitàvem que algú posara coneixement i ens guiara a fer i a celebrar la festa tan bé
com ens fora possible. És per això que vam pensar en Pili Villar Duart, més coneguda
com “Pili la de l’hotel”. I quin encert va ser proposar-li a ella que fora la nostra Madrina,
perquè des del primer moment es va posar a treballar per a que tot eixira bé.

D’ESQUERRA A DRETA
DALT: Vicky, Roser, Vanessa Ester, Aurora, Lorena, Ana, Pili, Amparo, Maria José, Susana,
Vanesa i Mari Carmen.
BAIX: Mònica, Nela, Laura, Miriam i Silvia.

Cada dilluns a la nit, ens reuníem en el pub Emanuel per a repartir la loteria de la
setmana, dies festius eixíem a vendre rifa, vam fer de cambreres conjuntament amb els
Clavaris en dos concerts plens de gent, organitzàvem festes alguns divendres al pub
Vidre… Tot això sempre liderat per Pili, que ens feia treballar però ella era la primera que
s’hi posava. Des del primer moment ens va deixar clar que havíem de passar-ho bé, però
sense perdre de vista en cap moment que havíem de treballar per a que la celebració
de la Setmana Santa, la de la Divina Pastora i la de la Immaculada fora impecable.
Gràcies a la seua empenta, vam poder tornar-li al poble, en forma de mascletà, de
passacarrers, processons, castell de focs, etc. tot el que ell ens havia aportat, per això
volem manifestar-li el nostre agraïment, ja que sense la seua col·laboració, la festa no
podria ser la que és.
Després de 25 anys, i cadascuna amb la seua experiència vital, ens tornem a reunir per
a contribuir en la celebració de la festa de les fadrines i animar a les Clavariesses del
2022 a que ho passen tan bé com ho vam passar nosaltres.
Abans de finalitzar aquest escrit, volem fer especial esment a Manolo, l’home de Pili,
una persona generosa, amable i divertida, que sempre estava a punt per a ajudar-nos
en tot el que ens calguera.
Aprofitem aquestes línies per a desitjar-vos a tots els agents implicats, Ajuntament,
Festeres, Clavaris i Clavariesses, parròquia, associacions, i a tot el poble d’Almussafes
poder gaudir d’unes Festes Patronals carregades de d’il·lusió i de ganes de celebracions.
Clavariesses 1997
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25 ANIVERSARI CLAVARIS 1997
De segur que arribat aquest moment, a tots ens ve al cap un pensament recurrent, una
mateixa pregunta que ens convida a mirar enrere: però...Ja han passat 25 anys? Doncs
sí, però pot ser això no siga el més important.
Allò que veritablement adquireix valor, conforme passa el temps, és poder celebrar. Siga
el que siga. Perquè eixe moment quedarà gravat, deixarà empremta i, de segur, que
passarà a ser un record. I és això, a la fi, el que romandrà i d’allò que hem d’emplenar
els moments: de bons records.
A tot açò, si afegim el fet que hem passat una pandèmia que ens ha privat de poder gaudir
de les nostres Festes Patronals durant dos anys, el valor es multiplica. Per això és una
satisfacció, després de 25 anys, poder tornar a formar part de les festes d’Almussafes,
com a Clavaris de la Divina Aurora que fórem allà pel 1997.

D’ESQUERRA A DRETA
DALT: Josep Chaqués, Toni Bosch, José Rodrigo, Don Miguel, Fran Ribera, Natxo
Javaloyas, Quique Navarro, Salvador Albors.
CENTRE: José Rosaleny, Sergio Benet, Antonio Moliner, Paco Iborra, Toni Iborra, Fernando
Colomer i Màxim Chaqués.
BAIX: Paco Duart, Enrique Sebastià, Edu Girona, Rafa Sanz, Vicente Magraner, Ino Gómez,
Pere Sabater, Gumersindo Giménez.

Ens venen al cap un grapat de moments que fan que siga inevitable recordar tot allò
que visquérem, perquè de veres que fou inoblidable. Des dels esdeveniments lúdics:
els sopars entre setmana per a recollir i repartir la loteria; els dinars de germanor, les
reunions, la «disparà», les revetles,...fins els esdeveniments religiosos: les misses, les
processons, l’ofrena, la participació en les Pasqües; els Nadals, fent de Reis Mags...
Però, sense deixar de ser important tot allò que hem comentat, destacaríem per damunt
de tot un sentiment d’amistat que nasqué en aquell any 97. Una amistat que es va crear
entre uns joves del poble, que pertanyien a diferents quadrilles i que va fer possible que
la festa, en tots els sentits, fora plena. I eixe nexe continua fins a dia de hui i esperem
que estiga present sempre.
I és aquest sentiment el que fa que se’ns faça un nuc en la gola perquè, malauradament,
la celebració no serà plena perquè no estarem tots. Vos trobarem a faltar.
Només ens queda desitjar-vos, de tot cor, unes bones Festes Patronals a tots i a totes.
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En finalitzar les festes de l’any 1971, un grup de joves ens presentàrem voluntaris per a
agafar el relleu dels clavaris de la Divina Aurora i realitzar les festes de l’any següent (1972).
D’aquesta manera teníem un any per davant per a recaptar el màxim i fer una gran festa,
tenint en compte que en aquells anys no hi havia subvencions i totes les despeses haurien de
córrer a compte nostre.
Comencàrem amb la venda de “cartons” que anaven combinats amb els sortejos diaris dels
cupons de l’ONCE, seguírem amb loteries i rifes, revetles…
Setmanalment féiem reunions a El Casino, en una habitació en la part posterior, per a portar el
control dels “cartons” i altres activitats. El Casino era al carrer Santa Ana, al costat del cinema
Victoria, just on ara se situen la farmàcia i el supermercat Consum.

D’ESQUERRA A DRETA
DALT: José Ponce Escribà, Arcadio Villar Alepuz, Francisco Ribera Llorens, Juan Enrique
Alepuz Alepuz, Ramón Alòs Serra, Vicente Contell Duart.
BAIX: Francisco Tàpia Girona, Jaime Tàpia Girona, Miguel Magraner Albors, José
Romaguera Martínez, Vicente Ponce Ramón, Salvador Asensi Escribà.

La primera activitat destinada al públic va ser el repartiment de joguets per part dels Reis
Mags amb una interessant anècdota atés que un dels reis va repartir els joguets amb la seua
moto Vespa, pel fet que el cavall que li va tocar muntar estava molt inquiet i el va tirar al sòl,
per la qual cosa finalment optà per agafar la seua moto. Cal recordar que en aquella època,
els cavalls eren dels agricultors per a treballar la terra, per la qual cosa estaven sense cadira
de muntar i acostumats al fet que ningú els muntara.
També férem un concurs de bellesa (Miss Almussafes), en el qual va eixir triada la senyoreta
Encarnita Rosaleny Gosalbes, qui va ser proclamada en la Pista Patin, sala de festes en la
qual actuaven en aquells dies els millors intèrprets de la cançó.
En la discoteca “Set i Mig” també celebràrem Festes de la Cervesa i altres activitats que ens
van ajudar en la recaptació de fons.
La festa de la Divina Aurora se celebrava el dia 17 de juliol (festa dels fadrins), just l’endemà
de la festa a la Santíssimsa Creu, la qual cosa ens deixava espai per a poder dir-li al nostre
pirotècnic (coeter) que carregara més pólvora a la nostra mascletà i així superar a la de
l’Ajuntament.
Vam fer una gran mascletà i una gran Cordà. La Cordà es va fer al carrer San José (antic camp
de futbol on ara està el parc del Sagrari). Una vegada que havíem pagat totes les despeses,
encara ens va quedar suficient per a un gran donatiu a la parròquia.
En aquest 50 aniversari de la “Festa dels fadrins 1972”, volem fer un esment especial per als
clavaris que ja no estan entre nosaltres, però que sempre estaran en el nostre record:
JOSE ROMAGUERA MARTINEZ i VICENTE PONCE RAMÓN
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Les entitats locals
d’Almussafes us desitgen

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

ASSOCIACIÓ DONES BOLILLERES

CLUB DE CAÇADORS EL PERDIGÓ

DIGNITAT ANIMAL

AFABALS

ASSOCIACIÓ EL RAVAL

CLUB DE CERÀMICA

ESPORTIU AGILITY ALMUSSAFES

AFECTATS FIBROMIÀLGIA ALMUSSAFES

ASSOCIACIÓ EMPRESARIS I

CLUB DE FUTBOL ALMUSSAFES

FALLA LA TORRE

AMICS DEL CENTRE CEL ANTERIOR

COMERCIANTS (AECAL)

CLUB DE GOLF ALMUSSAFES

FALLA MIG CAMÍ

AMPA CEIP ALMASSAF

ASSOCIACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES

CLUB DE NATACIÓ SAMARUC

FALLA PRIMITIVA

AMPA CEIP PONTET

ASSOCIACIÓ FESTERS D’ALMUSSAFES

CLUB DE PETANCA

FOTO CLUB LA IMATGE

AMPA IES ALMUSSAFES

ASSOCIACIÓ LA FERA TEATRE

CLUB DE PESCADORS LA MOLINÀ

GRUP DE DANSES DANSAIRES DEL

ASSOCIACIÓ ASTRADE CRECEMOS

ASSOCIACIÓ LLUITA CONTRA EL CÀNCER

CLUB DE PILOTA VALENCIANA

TRAMUSSER

ASSOCIACIÓ COLLA D’AL-MANSÁF

ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA

D’ALMUSSAFES

GRUP POÈTIC ARGILA DE L’AIRE

ASSOCIACIÓ COL·LECTIVA AFROLATIDOS

TYRIUS

CLUB DEPORTIVO YOKO-KAN

GRUPO RECREATIVO VOLEIBOL

ASSOCIACIÓ COMES, CENTRE DE

ASSOCIACIÓ MODELISME RIBERA DEL

CLUB D’ESCACS ALMUSSAFES

ALMUSSAFES

MÚSICA ANTIGA I BARROCA DE LA

XÚQUER

CLUB D’ESPELEOLOGIA RAT PENAT

INSTITUTO EDUGAMING ALMUSSAFES

COMUNITAT VALENCIANA

ASSOCIACIÓ SALUT VITAL ALMUSSAFES

CLUB DE TENIS

(IEGAL)

ASSOCIACIÓ CULTURAL PALETA I

ASSOCIACIÓ VALENCIANA

CLUB DE TENIS RACEF

JOC CONSCIENT

PINZELL

D’AGRICULTORS

CLUB DE TIR AMB ARC

JÚNIORS M.D. ALMUSSAFES

ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DEL CENTRE

ASSOCIACIÓ VALENCIANA

D’ALMUSSAFES

JUNTA LOCAL FALLERA

DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

D’IL·LUSIONISME (AVI)

CLUB DE TIR OLÍMPIC

LUCKY PROTECTORA D’ANIMALS

ASSOCIACIÓ D’ARTS I OFICIS

BICI-CLUB ALMUSSAFES

CLUB ESCOLA GIMNÀSTICA

ALMUSSAFES

ASSOCIACIÓ D’AUTOMODELISME

BLOCO LOKO BATUCADA

ALMUSSAFES

MOVIMENT CRISTIÀ D’ALMUSSAFES

L’AUTET

CENTRO CULTURAL ANDALUZ

CLUB GASTRONÒMIC EL PUTXERET

PENYA BARCELONISTA

ASSOCIACIÓ DE DONES

CERCLE D’ARTS LEOPOLDO MAGENTI

CLUB KARATE ALMUSSAFES

PENYA CICLISTA ALMUSSAFES

PROGRESSISTES

CLAVARIESSES DE LA DIVINA PASTORA

CLUB MOTOCICLISMO ALMUSSAFES

PENYA DE CARRETERS ALMUSSAFES

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE

2022

CLUB RECREACIÓ ESPORTIVA

PENYA VALENCIANISTA

PARCS I POLÍGONS INDUSTRIALS

CLAVARIS DE LA DIVINA AURORA 2022

ATLETISME RANTELLES ALMUSSAFES

SÍNDROME X-FRÁGIL

D’ALMUSSAFES (APPI)

CLUB AIKIDO TOMIKI D’ALMUSSAFES

COMPARSA ALI BEN BUFAT

SOCIETAT DE COLOMBICULTURA

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I

CLUB ATLETISME ALMUSSAFES

CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU

SOCIETAT MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE

PENSIONISTES

CLUB CICLISTA AL TRAN TRAN

DELS DESEMPARATS

SOM I ESTEM

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I CULTURAL

CLUB D’ARTS MARCIALS

CONFRARIA DE LA SANTÍSSIMA CREU

VETERANS CLUB DE FUTBOL

MOTOSENLACE

CLUB DE BÀSQUET ALMUSSAFES

COOPERATIVA AGRÍCOLA I

VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL

ASSOCIACIÓ DESEMPLEADOS ACTIVOS

CLUB DE BILLAR

RAMADERA
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