PROGRAMACIÓ FESTES EN HONOR DE SANT VICENT FERRER
LLÍRIA 2017
 Els dies 5 dimecres, 6 dijous i 7 divendres d’abril
Els confrares passarem per les cases a OFERIR-LOS EL PROGRAMA DE
FESTA, el ciri per a la processó i el detallet d’enguany que recorda el
nostre sant.

 Del dia 16 al 24 d’abril
Tindrà lloc a l’ermita de Sant Vicent la NOVENA AL SANT PATRÓ. Per
assistir a la novena l’Ajuntament posarà un autobús a disposició d’aquells
qui el necessiten, i eixirem de la porta del col·legi Francisco Llopis.

 Diumenge dia 16 d’abril DIA DE PASQUA
A les 10.30 h. OFRENA DE CARITAT a la parròquia de Maria Mare de
l’Església. S'hi entregaran aliments per a les famílies que més ho
necessiten. Eixirem de la plaça Major.
A les 12.00 h. Visita a la Llar de Santa Teresa de Jornet per oferir un
DINAR ALS NOSTRES MAJORS, a més de ballar i cantar amb ells.
A les 17.00 h. A l’ermita de Sant Vicent tindrà lloc l’INICI DE LA NOVENA I
MISSA DE PASQUA, oferida per als nostres confrares difunts. Tot seguit,
passarem al nomenament dels nous confrares.
L’autobús eixirà a partir de les 16.30 h, i la replega a Sant Vicent serà pel
voltants de les 19.00 h.
Per finalitzar la vesprada, escoltarem MÚSICA PASQÜERA DE LA MÀ DEL
GRUP DE SAXOS “DESAXTRES”, que any darrere any col·laboren de
forma desinteressada en les festes vicentines.

 Dilluns dia 17 d’abril, DIA DEL MIRACLE
A les 17.30 h. NOVENA
En acabant, a la mateixa ermita, els xiquets de l’Altar del Carme de
València, com és tradicional, ens representaran un MIRACLE DE SANT
VICENT.
L’autobús eixirà a partir de les 17.00 h, i la replega a Sant Vicent, pel
voltants de les 19 h.

 Dimarts dia 18 d’abril, DIA DE L’ESPORT INFANTIL
A les 17.00 h. JOCS ESPORTIUS A LA PLAÇA MAJOR PER ALS XIQUETS
Hui, amb la direcció de les escoles de trinquet i de bàsquet, els xiquets i
les xiquetes podran jugar al trinquet, en la modalitat de raspall, i al
bàsquet.
Després de la demostració, hi podran jugar tots els xiquets i les xiquetes
que vulguen.
La Federació de Comerç de Llíria convidarà a berenar a tots els xiquetsi
a totes les xiquetes amb xocolate i mona.
Els xiquets i les xiquetes es podran apuntar per anar amb carro el dia de
les mones.
A les 17.30 h. NOVENA
L’autobús eixirà a partir de les 17.00 h, i la replega a Sant Vicent, pel
voltants de les 18 h.

 Dimecres dia 19 d’abril, DIA DE L'ESPORT INFANTIL
A les 17.00 h. JOCS ESPORTIUS A LA PLAÇA MAJOR PER ALS XIQUETS
Hui, amb la direcció de les escoles de futbol i d'handbol, els xiquets i les
xiquetes podran jugar al futbol i a l'handbol.
Després de la demostració, hi podran jugar tots els xiquets i les xiquetes
que vulguen.

La Majoralia de Sant Vicent convidarà a berenar a tots els xiquets i a
totes les xiquetes amb xocolate i mona.
D’igual manera, els xiquets i les xiquetes es podran apuntar per anar
amb carro el dia de les mones.
A les 17.30 h. NOVENA
L’autobús eixirà a partir de les 17.00 h, i la replega a Sant Vicent, pel
voltants de les 18 h.

 Dijous dia 20 d’abril, DIA DEL MASTERCHEF JÚNIOR I
XOCOLATADA
A les 17.30 h. Novena
L’autobús eixirà a partir de les 17.00 h, i la replega a Sant Vicent, pel
voltants de les 18 h.
A les 18.00 h, espectacular GIMCANA a la plaça Major per a totes les
edats.
Els xiquets que vulguen hi poden vindre amb la seua bici, però, per si de
cas, també n'hi haurà a la plaça.
A les 18.00 h, també a la plaça Major, MASTERCHEF JÚNIOR: FEM LA
MONA DE PASQUA
Per a participar en el MASTERCHEF Júnior de Mones de Pasqua, hi cal fer
la inscripció a les oficines del Departament de Cultura a la plaça Major,
11, porta 2. Places limitades. Màxim, 50 xiquets per ordre d'inscripció.
Edat dels participants: xiquets de 6 a 12 anys. La participació serà per
ordre d'inscripció.
D'altra banda, els xiquets es podran apuntar per a anar amb carro el dia
de les mones.
A les 18.30 h. XOCOLATADA PER A TOTS ELS MENUTS a càrrec, esta
vegada, del M.I. Ajuntament.

Durant tota la vesprada, tots aquells qui vulguen
col·laborar, podran donar sang a l'autobús que amb esta
finalitat estarà a la mateixa plaça. N'hi ha molta
necessitat. siguem solidaris.
 Divendres dia 21 d’abril, DIA DE LA PRESENTACIÓ
A les 17.30 h. NOVENA
L’autobús eixirà a partir de les 17.00 h, i la replega a Sant Vicent, pel
voltants de les 18 h.
A les 19.30 h. Inauguració del MERCAT ROMÀ a la Plaça Major. Acte
patrocinat pel M.I. Ajuntament.
A les 22.30 h. PREGÓ DE LES FESTES VICENTINES al teatre de la Unió
Musical. Hi actuarà de mantenidor el qui fou vicari de la Parròquia de
Sant Francesc i actual vicari episcopal, l'Il·lm. Rvd. Sr. Camilo Bardisa Bito.
A la segona part el grup de teatre “Amics de Sant Vicent” representarà el
sainet en valencià PEPA TONA, de Josep Peris Celda, obra molt divertida i
graciosa per a passar una nit molt agradable.
En acabar, els majorals i els clavaris ens oferiran un vi d’honor.

 Dissabte dia 22 d'Abril, DIA DE LES MONES
A les 9.30 h. PRESENTACIÓ DE SANT VICENT COM A MERAVELLA
LLIRIANA
Eixirem de la plaça de Partidors cap al Parc de Sant Vicent. Farem el
recorregut de sant Vicent quan vingué a Llíria a obrar el miracle, ens
acompanyarà i ens descobrirà tota la flora d’este camí, fins a aplegar al
parc, on ens entretindrem als ullals d'aigua, CARLES ASENSI, un
investigador de temes vicentins i molt prompte historiador.
Anirem després a fer una picadeta oferida per “EL XELVANO”, on el bon
embotit és la marca de la casa.

Al mateix temps, es recitaran poemes llirians i vicentins acompanyats
d’un grupet de músics de l’Agrupació Musical Edetana VICENTE
GIMÉNEZ.
Passarem després a l'ermita, on ens en contaran breument la història, i
podrem visitar-la comprovant la posada en marxa del museu vicentí que
hi ha.
Pel voltants de les 14.00 h, un autobús ens portarà cap a casa.

A les 11.00 h, inici del MERCAT ROMÀ a la Plaça Major. Patrocinat pel
M.I. Ajuntament de Llíria. Horari, d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 22.00 h.
A les 15.30 h. Després d'haver-se apuntat a la plaça Major els dies
d’abans, i des del carrer del Metge Vicent Portolés, els xiquets eixiran
amb carro cap a Sant Vicent, on arreplegaran la tradicional mona i
podran pujar als castells unflables i a altres jocs. La regidoria de
Joventut, una vegada més, ha volgut estar amb tots els xiquets i les
xiquetes per fer-los passar una vesprada plena d'alegria i d'il·lusió.
Es posarà un autobús que podrà arreplegar els xiquets i les xiquetes que
no tornen amb carro.
Prèviament caldrà comunicar-ho al monitor que anirà amb ells amb el
carro.
A les 17.30. NOVENA
L’autobús eixirà a partir de les 17.00 h, i la replega a Sant Vicent serà pel
voltants de les 19.00 h.
En acabar la novena, es repartiran, com ja és tradicional, les mones.
Hui també la Federació de Comerç de Llíria vol estar present en esta
vesprada tan especial i ens donarà a tots un got de xocolate.
A les 22.30 h. CONCERT DE LA BANDA PRIMITIVA
Al teatre de l’Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva, concert a
càrrec de la banda simfònica titular davall la batuta del seu director Sr.
Javier Enguídanos.

 Diumenge dia 23 d’abril. DIA DE LES PAELLES
Durant tot el dia, MERCAT ROMÀ
A les 11.30 h. XX FESTIVAL DE PAELLES al parc de Sant Vicent. Els
interessats podran sol·licitar el tiquet de participació al forn de Susi, al
forn del Raval i al forn de Sant Miquel, així com a qualsevol fester o
membre de la Junta Directiva de la Confraria, fins al dijous dia 20 d’abril.
Acte patrocinat conjuntament pel M.I. Ajuntament i la Majoralia de Sant
Vicent.
La Regidoria de Joventut ens convida a passar un matí molt agradable i
amé, i és per això que patrocina un espectacle de màgia i malabars, així
com poder pujar en globus des de les 11.00 h fins a les 13.00 h.
A les 17.30 h. NOVENA I MISSA a l’ermita
L’autobús eixirà a partir de les 17.00 h, i la replega a Sant Vicent serà pel
voltants de les 18 h.

 Dilluns dia 24 d’abril. DIA DE LA ROGATIVA
A les 9.00 h, eixida de la TRADICIONAL ROGATIVA.
Després d’esmorzar tindrà lloc el final de la novena i la solemne
Eucaristia concelebrada amb sermó en valencià del Sr. vicari episcopal
Agustín Alcayde Pardo.
A continuació i continuant la tradició, es beneiran les aigües de la font,
igual que ho feu el nostre pare Vicent.
Quan tornem a Llíria, a l’arribada a l'església de Maria Mare, tindrà lloc la
tradicional trobada dels dos sants patrons del poble, gràcies a la
col·laboració de la Junta de la Germandat de Sant Miquel i als seus
portants. D’igual manera, fem extensiu eixe agraïment als nostres
portants, així com als jóvens que volen tindre la satisfacció per la seua
devoció de portar al muscle la imatge de sant Vicent Ferrer.
En arribar la imatge de sant Vicent a la parròquia de l’Assumpció, el
grup de rock SEGURIDAD SOCIAL actuarà a la plaça Major.
Acte patrocinat pel M.I. Ajuntament.

Igualment, una PAELLA GEGANT espera aquells qui no han esmorzat
prou.

 Dimecres dia 26 d’abril
A les 21.00 h. NIT DE RONDA I D’ALBADES
El grup EL TOSSAL recorrerà distints punts del nostre poble i ens oferirà
allò que millor saben fer i que a tots tant ens agrada: Ballar i cantar
albades i jotes valencianes.
El recorregut serà: Pl. Major, Pl. 9 d'Octubre, Pl. Partidors, C/ Sant Vicent
de Paül, C/ Sant Miquel, Pl. General Santes, C/ Metge Miquel Pérez, C/
Abriat Cantó, C/ Sant Francesc, Pça. General Santes, C/ Llibertat, Pl.
Partidors, Pça. 9 d'Octubre i Pça. Major.



Dijous dia 27 d’abril
A les 22.00 h, al teatre de la Unió Musical, un dels mags de la
ment més prestigiosos d'Espanya, TONI BRIGHT, amb el seu
programa “Volver a creer” ens posarà a tots drets al poder vore
el millor show de màgia. Si l'any passat hi disfrutàrem, enguany
prepareu-vos…

 Divendres dia 28 d’abril
A les 9.30 h. PRESENTACIÓ DEL CONGRÉS D'ARQUEOLOGIA a Ca la Vila.
CONFERÈNCIA ARQUEOLÒGICA sobre la ceràmica romana.
Pel voltants de les 17.00 h, VISITA A LES TERMES ROMANES.
A les 18.00 h, I LLÍRIA EN DANSA. Amb motiu de la commemoració del
Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril), l’Escola de Dansa Llíria trau la
dansa al carrer. Mitjançant un recorregut per tot el poble, en què poden
ser acompanyats pel públic, realitzaran una mostra de distints estils de
dansa en diferents espais públics (esplanada de l'Om, parc de la
Bombilla, plaça de Partidors, esplanada de la Sang, Banys Àrabs, Casa de
la Joventut, Ca la Vila, plaça Major, plaça de Partidors). Eixida, a les 18.00
hores des de l’esplanada de l'Om.
Organitza: Escola de Dansa de Llíria. Col·labora: Conservatori de Música
de Llíria.

A les 19.00 h, al Teatre dels Jubilats, CONCERT DE LA U.D.P. LLÍRIACAMP DE TURIA-SERRANOS.
A les 21.00 h, SOPAR POPULAR al Pavelló Nou. Entrepà, beguda, postre i
dolç escoltant la bona música que ens oferirà la Banda Juvenil de la Unió
Musical, amb què també podrem ballar. Serà una bona vetlada per al
divendres.

 Dissabte dia 29 d’abril
A les 17.00 h, se celebrarà LA VI CORREGUDA POPULAR DE SANT
VICENT. El recorregut es farà des de la Plaça Major, Pl. 9 d'Octubre, Pl.
Partidors, carrer de Sant Vicent , carrer del Pla de l’Arc fins a Sant Vicent i
tornar a la plaça. Primera prova puntuable per al VIII Circuit Grup CRM de
Corregudes Populars del Camp de Túria 2017. Les inscripcions es faran e
línia a través de la pàgina: www.megustacorrer.com. Patrocinat pel M.I.
Ajuntament i la Majoralia.
A les 22.30 h. COMEDIA MUSICAL “LO TUYO Y LO MÍO”
La comèdia musical que no t'esperes. Una història d'amor narrada amb
un popurri de 75 cançons en 75 minuts. Emociona't, peta't de riure amb
esta divertida comèdia que utilitza com a únic diàleg grans èxits dels 60.
Preu 5 €. Venda anticipada d'entrades, del 25 al 28 d’abril a Ca la Vila, de
9.00 a 14.00 h, i a la taquilla del teatre el dia de la representació. Acte
benèfic per col·laborar amb el manteniment de l’ermita de Sant Vicent.

 Diumenge 30 d’abril
A les 12.00 h, la Junta de la Confraria Sant Vicent Ferrer arreplegarà els
clavaris i els majorals per assistir a la Missa Major.
A les 12.30 h. MISSA MAJOR concelebrada.
En acabar la Missa, CERCAVILA amb els majorals, clavaris, Junta de la
Confraria de Sant Vicent Ferrer i autoritats religioses i civils, acompanyats
per la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria i precedits pel grup de tabal i
dolçaina “El Tossal”.
En arribar a la Plaça Major, espectacular MASCLETÀ patrocinada pel M.I.
Ajuntament de Llíria.

A les 19.30 h. SOLEMNE PROCESSÓ INTERPARROQUIAL amb la imatge de
sant Miquel acompanyada per la Banda Juvenil de la Banda Primitiva i la
imatge de sant Vicent acompanyada per la Banda Simfònica Unió Musical.
Recorden que les medalles d’or que se sortegen són per als confrares i per a
les confraresses que hagen anat a la processó i hi siguen presents.
En acabar la processó i abans que entren les imatges dels nostres patrons,
es dispararan uns colorits pomells de focs d'artifici des de la plaça Major
patrocinats pel M.I. Ajuntament.

 Dilluns 1 de maig
A les 10.00 h, al trinquet municipal, PARTIDA PROFESSIONAL DE PILOTA
VALENCIANA.
PRIMER TROFEU SANT VICENT.

A les 19.00 h, al teatre de la Unió Musical, XIV FESTIVAL D'ORQUESTRES DE
POLS I PUA “CIUTAT DE LLÍRIA”.
Les nostres rondalles “El Micalet” i “Vicente Giménez” hi actuaran juntes
esta vegada, després d’uns quants anys que no s'ha fet este festival.

Nota.- Si per causes alienes a la nostra voluntat es produïxen canvis en algun
acte o horari, la clavaria, la majoralia i les autoritats hi demanen disculpes per
anticipat, al mateix temps que ho farien saber per algun mitjà de comunicació.

