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Dissabte 2 de juliol Dijous 14  de juliol

Divendres 8 de juliol

Divendres 15 de juliol

Dissabte 9 de juliol

20:00 h. 20:00 a 00:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

11:00h.

20:00 h.

21:00 h. 

 Els Clavaris 2022, retornaran el Stm.  APOKETANIT, al C.E.I.P. 
Crist dels Necessitats a l’església de Juan A. Martínez Torres, alternativa 
l’Anunciació. El recorregut serà des de d’oci nocturn, per a joves de 14 a 23 
el carrer Lluis Vives fins a la parròquia. anys, entrada lliure i sense inscripció 
En arribar a l’església es cantarán unes prèvia. L’espai tindrà espais per a 
albades al Stm. Crist.  Col.laborara en descansar i poder sopar, a més estarà 
aquest acte l’associació Corretraca. dividit en diferents zones:

   
              ESPORTIVA: 2 pistes per a esports  Actuació de la Banda de Cornetes i 

d’equip i una altra més de tir en arc.Tambors dels Santíssim Crist dels 
                   RECREATIVA: Slackline, Futbolins i Necessitats en el Templete de la Plaça 

Ping Pong.d’Europa. Organitzat per la Banda de 
         ESPAI DE JOCS: jocs de taula i Cornetes i Tambors. Col.labora 

dinàmiques grupals.l’Ajuntament d’Aldaia.
                   ESPAI MUSICAL: Dj, concert Hip 

Hop, exhibicions.

 FESTA DEL BARREJAT. Al carrer 
Major, organitzat per la filà Berebers de 
Tariq, Corsàries de Kalunga i Federació 
de Moros i Cristians “Els Palmiters”  FESTA D’ALDAIA RADIO, AL 
d’Aldaia amb la col.laboració de CARRER!  
l’Ajuntament d’Aldaia.           Durant tot el matí Aldaia Ràdio prepara un 

seguit d’activitats per a celebrar la 
part ic ipació,  la  comunicació i  
l’entreteniment que entre tots i totes 
fomentem en la nostra emissora 

 El grup de ball de la Ronda d’Aldaia, m u n i c i p a l .  J u n t  e l s  n o s t r e s  
acompanya t  pe r  Taba le te rs  i  col.laboradors i col.laboradores farem 
dolçainers, faran la Dansà popular amb un programa de ràdio, tindrem mùsica 
la participació d’altres grups de danses en directe, tallers per als xiquets i 
dels pobles de la comarca. Començarà xiquetes, sorpreses...
al carrer de l’Església i finalitzarà a la 
plaça de la Constitució.               Amb Aldaia Ràdio. Sempre, al teu ritme!

DIA DEL FESTER, sopar i festa 
popular al carrer Lluis Portabella, 
organitzat per la Federació de Moros i 
Cristians “Els Palmiters”d’Aldaia. 
Després de sopar “Discomòbil”. 
Col.labora Ajuntament d’Aldaia. 
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19:00 h.

23:00 h.

22:00h. 

19:30 h.  

19:30 h.  

“PUJÀ”
19:30 h.  

20:00 h. 

    
     
          En versió de dos pianos i grup de 

 “Entraeta Infantil”, organitzat per la percussió. Un element a destacar es el 
federació de Moros i Cristians “Els BALLET, 12 joves professionals 
Palmiters”d’Aldaia. acompanyaran a aquest espectacle, el 

           Començárà al carrer Església (Xardinets) qual, esperem que siga novador e 
i finalitzarà al carrer Major (Casa del impactant. 
Bollo).                 
 Ambaixades mora i cristiana, a la       VALÈNCIA DANCING FORWARD, ballet
Casa del Bollo. Posteriorment Nit de       ORFEÓ D’ALDAIA 
Càbiles amb xaranga.       ORFEÓ UNIVERSITARI DE VALÈNCIA

      Saray Garcia, Paqual Andreu i Vicent
      Antequera, solistes.
   Fernando Taberner i Juan Camilo Reyes, 

pianos.
      Kontakte, grup de percussió.

Gran desfilada de Moros i Cristians,      Joan Crespo, direcció escènica.
      Francesc Valldecabres, direcció musical.organitzat per la Federació de Moros i 

Cristians “Els Palmiters” d’Aldaia. 
Començarà al carrer Hernán cortés i 
continuarà pel carrer de l’Esglesia, 
Plaça Constitució per acabar a 

TRIDU al Santíssim Crist dels l’Avinguda Blasco Ibàñez.
N e c e s s i t a t s  a  l ’ E s g l é s i a  d e  
l’Anunciació.

TRIDU al Santíssim Crist dels 
N e c e s s i t a t s  a  l ’ E s g l é s i a  d e  
l’Anunciació. 

TRIDU al Santíssim Crist dels 
N e c e s s i t a t s  a  l ’ E s g l é s i a  d e  
l’Anunciació. En acabar el Tridu, 
tradicional “PUJÀ” des de la parròquia 
de L’Anunciació fins a la parròquia de 
La Saletta i el Salvador.

CONCERT DE L’ORFEÓ al TAMA. 
Concert músic-coral interpretant la 
coneguda obra dels cants del 
CARMINA BURANA.   

                          
          

Dissabte 16 de juliol

Dilluns 18 de juliol

Dimarts 19 de juliol

Dimecres 20 de juliol

Diumenge 17 de juliol
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Dijous 21 de juliol

Divendres 22 de juliol

Dissabte 23 de juliol

Diumenge 24 de juliol

20:00 h. 

22:00 h.

22:30 h. 22:15 h. 

23:00 h.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE 18:00 h.
L’ASSUMPCIÓ

20:00 h.
12:00 h.

21:00 h.

 COL.LECCIÓ LLOTGETA DE 
PATRIMONI LOCAL  al  MUPA. 
Presentació dels opuscles de la 
Col.lecció Llotget de Patrimono 
Local:

           - Les societats musicalsd’Aldaia, de Mª 
Victoria Santos.

           - El Cant de la Carxofad’Aldaia, de Pilar 
López.

 DESFILADA DE BANDES DE 
MÚSICA

FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA, DESFILADA DE BANDES DE 
organitzat per la Banda Simfònica MÚSICA
d’Aldaia, al carrer Pablo Iglesias. 

 52 edició FESTIVAL BANDES DE 
MÚSICA. Organitzat per la banda 
Unió Musical d’Aldaia al carrer 
Pablo Iglesias amb la participació de 
la Unión Santa Cecilia d’enguera. 
Director. Paco Mengual.

Xª Edició 10K SENSE LÍMITS 
ALDAIA

 Carreres infantils. 
                 

 Carrera absoluta.
 Missa en honor de la Mare de Deu de                
l'Assumpció, cantada pels joves dels           Inscripcions a   www.cronorunner.com/
Juniors M.D.              des de l’1 de juny fins 20 de juliol ( o fins 

esgotar 1200 inscripcions.
 Solemne processó a la Mare de Deu 
de l'Assumpció, per itinerari de 
costum, Plaça Constitució, Colaors, 
Pablo Iglesias, Plaça, Major, Sant 
Francesc, Adolfo Sáez, Esglesia.



19:30 h.

19:30 h.

22:30 h.

22:30 h. 

19:30 h.

20:30 h.

 TRIDU al Santíssim Crist dels 
Necessitats a l’Església de la Saletta i el 
Salvador.

 TRIDU  al Santíssim Crist dels 
Necessitats a l’Església de la Saletta i el 
Salvador.

  XIX Festival de Danses i Música  
Popular al Templete de Plaça Europa, PASSAREL.LA DE MODA,  a la 
organitzat per la RONDA D’ALDAIA. Un 

Plaça de la Constitució, organitzada per 
any més amb tots vosaltres, fidels 

ACODA i  la  co l . laborac ió  de 
seguidors de la música de corda i 

l’Ajuntament d’Aldaia.
d’aquest festival.

              Esperem que siga del vostre gust la 
 actuació i gràcies per seguir-nos, 

perquè aixó és per a nosaltres un 
al.licient per a continuar treballant i 
esforçant-nos  en ser cada dia millors.

 TRIDU al Santíssim Crist dels 
Necessitats a l’Església de la Saletta i 
el Salvador.

 ACTE D’HOMENATGE ALS SERVEIS 
ESSENCIALS I A LA CIUTADANIA EN 
LA PANDÈMIA DE LA COVID-19, a la 
Plaça de la Constitució.

           Presentació del llibre “Gràcies Aldaia” 
amb diversos articles i imatges sobre el 
que hem viscut a aldaia des de març de 
2020 al dia de hui.

     Tot seguit, donarà inici l’acte de 
reconeiximent als serveis essencials 
(sanitat, educació, serveis socials, 
forces seguretat, cultura, associacions 
locals...)  que han tingut una presència 
activa i han estat fonamentals per a 
continuar endavant. 

Dimarts 26 de juliol

Dimecres 27 de juliol

Dijous  28 de juliol

Dlluns 25 de juliol
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FESTA DE COLECTIUS Amb tots els 
col. lectius del municipi. Sopar 

“Macroespectacle Remember” amb 
d’entrepà i ball amb l’orquestra TOKIO 

DJ’S de SPEKTRA FM. Dues hores de 
BAND a  la Plaça Constitució. Es 

música remember que ens faran 
posarà la beguda i la picaeta per a tots 

recordar als anys 89-90.
els participants.

 Triple tributo “DEPECHE MODE-U2-
THE CURE” a càrrec de NEON 
Collective. 

                Tres concerts on recordarem els èxits 
d’aquestes mítiques bandes dels anys Musical infantil “FROZEN” a la 
80 i 90. 

P l a ç a  d e  l e s  C o r t s  
Valencianes. Organitzat per el                En acabar el concert seguirem amb els 

DJ’S de SPEKTRA FM.Ajuntament d’Aldaia.

En la zona de l’estació, al carrer Hernán 
Cortés.            

Patrocinat  pels CLAVARIS DEL CRIST 2022 
.amb la col laboració de l’Ajuntament 

d’Aldaia.

Cinema d’estiu, a la Plaça 
Constitució. Organitzat per 
l’Ajuntament d’Aldaia.

Espectacle Musical “Como 

hemos cambiado” a la Plaça de 
les  Cor ts  Va lenc ianes .  
Organitzat per el Ajuntament 
d’Aldaia.

JOCS D’AIGUA, a la Plaça Corts 
Valencianes. Organitzat per el 
Ajuntament d’Aldaia.

 KERMESSE a la plaça de la 
Constitució, organitzada pels  Juniors 
M.D.

Divendres 29 de juliol

Dissabte 30 de juliol

Diumenge 31 de juliol

REMEMBER NIGHT by CLAVARIS 
del CRIST 2022

21:30 h. 

21:00 h. 

23:00 h:

20:00 h.  

22:00 h.  

23.00 h. 

DIA DELS XIQUETS I XIQUETES

11:00 h. 

11:30 a 13:30 h.
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NIT DELS FAROLETS

21:30 h.

22:00 h. 

  
19:00 h. 

22:00 h.

22:00 h.

19:30h.

 Desfilada de “farolets”, precedidat 
per la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
d ' A l d a i a .  R e c o r r e g u t :  P l a ç a  
Constitució, carrers Major, Sant 
Francesc, Adolfo Sáez, Església i Major 
fins a la plaça de la Constitució, on es 
coneixeran els “farolets” guanyadors i 
es farà l'entrega de premis.  

CINE D’ESTIU. A la Plaça de les Corts 
         A continuació espectacle “OGRO, EL Va l e n c i a n e s .  O r g a n i t z a  p e r  

MUSICAL” a la Plaça Constitució. l’Ajuntament d’Aldaia.

TARDEO JOVE. Al Cinturó Verd, 
activitats, gimcana, festa Tik-Tok, 
taller de maquillatge i pentinats i a 
partir de les 22:00h. “Baccarrà on 
Tour”

 NIT D’ALBAES. Organitza Clavaris 
del Crist 2022.

 Cinema d’Estiu, a la Plaça de les 
Corts Valencianes. Organitzat per 
l’Ajuntament d’Aldaia.

 

. 
 CAVALGADA INFANTIL. Obrirà la 
cavalgada la Colla de Dolçainers i   
Tabaleters.

 Recorregut: Col·legi Antic Mariàno Benlliure, 
carrers Majors, Sant Francesc, Adolfo 
Sáez, Església i plaça de la Constitució.  
Organitzada per l’Ajuntament 
d’Aldaia.

Dilluns1 d’ agost

Dimarts 2 d’ agost

NORMES FAROLETS. INSCRIPCIÓ 
PRÈVIA  A   L'AJUNTAMENT.

    Tots els xiquets i xiquetes  que vulguen 
participar en la desfilada hauran 
d ' i n s c r i u r e ' s  e n  e l  c o r r e u  

 (nom i 
cognoms) des del día 15 al 27 de juliol i 
el día 31 de juliol abans de pasar pel jurat.

 El diumenge 31 de juliol, abans de la 
valoració es donarà un númeroa per 
cada fanalet, que haurà de portar el día 
de la desfilada i que haurà d’estar a la 
vista. És el que servirà perquè el jurat 
puga valorar i otorgar els premis. Hora 
d’inici de la valoració del jurat 20:00 a la 
Plaça. Hora de recollida de números, a 
les 19:00 a la Plaça.

farolets@ajuntamentaldaia.org
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CINTURÓ JOVE, al Cinturó Verd. seguirà el recorregut següent: Major, .
Sant Francesc, Adolfo Sáez, Església,  

              Sant Lluís i Teodor Llorente,  finalitzant  CINE D’ESTIU,  a la Plaça  d’Europa. 
a la plaça d'Europa.  Organitzat per Organitzat per l’Ajuntament d’Aldaia.
l'Associació Corretraca d'Aldaia.

               
        Al finalitzar  el corretraca començarà         

 SOPAR DE LES PERSONES 
l’espectacle pirotècnic i a continuació

MAJORS  a la Plaça de la Constitució.
               la tradicional CORDÀ. 
               El recinte de la cordà és tancat. 

CINTURÓ JOVE, al Cinturó Verd.         Organitzat per l'Associació Corretraca 
d'Aldaia.

 ESPECTACLE MUSICAL  
“OPERACIÓN HOMENAJE” a la 
plaça Corts Valencianes. Organitzat 
per l’Ajuntament d’Aldaia.

CORDÀ INFANTIL, a la Plaça 
d’Europa.

Sessió ordinària pública del 
Tribunal del Comuner del Rollet de 
Gràcia d’Aldaia a la plaça de la 
Constitució.

 MISSA a Sant Isidre Llaurador, a la 
parròquia de l'Anunciació

.
 OFRENA DE FLORS AL STM. CRIST 

DELS NECESSITATS. Recorregut: 
Col·legi Antic Mariano Benlliure i els  
carrers Major, Sant Francesc, Adolfo 
Sáez i Església fins a la parròquia de 
l 'Anunciació. Patrocinada pels 
Clavaris del Crist 2022.

Inici del CORRETRACA amb 
llançament de fonts de color que eixirà 
des de  la plaça de la Constitució i 

21:30 h. 

22:00 h. 

       

21:00 h. 

21:30 h. 

23:00 h.  

24:00 h. 

 

12.00 h. 

       Per a participar en el corretraca i la cordà, 
     s’han de complir les normes que apareixen
                  al final del llibret de festes.19:00 h. 

20:00 h. 

24:00 h. 

Dimecres 3 d’ agost

Dijous 4 d’ agost

21:30 h. CINTURÓ JOVE, al Cinturó Verd.
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Divendres 5 d’agost

Dissabte 6 d’agost

CAVALGADA I BAIXÀ

10:30 h.

12:00  h. 

18:00 h.

FESTA  DEL SANTISSIM CRIST DELS
 NECESSITATS

08:00 h. 

09:00 h. 

12:00 h.

14:30 h. 
23:00 h. 

20:45 h. 

        

 Passacarrer de la Banda Unió Musical  
d'Aldaia.

MISSA MAJOR, dia dels gloriosos 
patrons d’Aldaia,   els màrtirs  Abdó i 
Senén a la parròquia de l'Anunciació. 
Cantada per l'Orfeó d'Aldaia. 

 CAVALGADA  amb el recorregut 
següent:  Col·legi Platero i Yo, 
avinguda Blasco Ibáñez i carrers 
Coladors, Pablo Iglesias, Sant Miquel,  
Sant Joan de Ribera, Major, Antonio 
Machado, Plaça Mare de Déu de la 
Victòria, Adolfo Sáez i Església fins a la 

Despertà amb volteig de campanes i Plaça de la Constitució. Organitzada 
efectes pirotecnics. per l’Ajuntament d’Aldaia. 

Missa de la Confraria a la Parròquia 
de l'Anunciació.

 SOLEMNE MISSA PONTIFICAL 
concelebrada en honor al Crist dels 
Necessitats en la Parròquia de 
l'Anunciació. Cantada per l'Orfeó 
d'Aldaia. 

 Mascletà al cinturó verd  a carrec de 
pirotecnia Hnos. Caballer. Patrocinada TRADICIONAL “BAIXÀ” DEL CRIST 
pels Clavaris del Crist 2022.DELS NECESSITATS. Festa  d'Interés 

Turístic Local,  des de la parròquia de la 
Saleta fins a la parròquia de  Enramà de la murta.
l'Anunciació. En finalitzar es cantaran 
els gojos a l'església de l'Anunciació. 

         

En acabar la “Baixà”, a la plaça de la 
Constitució, Orquesta “Máxima”.

NORMATIVA PER A PARTICIPAR
EN LA CABALGADA

Al final del programa de festes a la
pàgina 45.
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21:00 h. 

00:30 h.  

20:00 h. 

SOLEMNE PROCESSÓ AL 
S A N T Í S S I M  C R I S T  D E L S  
NECESSITATS. amb gegants i 
capgrossos, cirialots i banderoles, 
dansetes i personatges bíblics. 
Recorrerà els carrers: Església, les 
Eres, Reis Catòlics, Coladors, Pablo 
Iglesias, plaça de la Constitució, Major, 
Sant Francesc, Adolfo Sáez i Església. 
Amb la Banda Unió Musical d'Aldaia. 
En finalitzar la processó es cantarà la 
tradicional CARXOFA. 

Mascletà digital nocturna a la 
plaça Europa a càrrec de la 
p i r o tècn ia  Hnos .  Caba l l e r.  
Patrocina Clavaris del Crist 2022.

MISSA en sufragi per tots els fidels 
difunts d'Aldaia, a la parròquia de 
l'Anunciació.

Diumenge 7 d’agost

 Els Clavaris del Crist 2022 volem agrair 
la participació de totes les persones, 
empreses i col·lectius que amb la seua 
col·laboració fan possible les festes 
d'Aldaia.
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