
Programa de Festes
Festes del Santíssim

Altea la Vella
Del 13 al 25 de gener

Crist de la Salut

Programa de Festes

2016

Dimecres 13 de gener
19:00 h. Inaguració de l’enllumenat de festes.
19:30 h. INICI DEL NOVENARI en honor al Santíssim Crist de la Salut.

Del dimecres 13 al dijous 21 de gener
19:30 h. Solemne Novenari en honor al Santíssim Crist de la Salut.

Dissabte 16 de gener
18:00 h. Solemne NOVENARI
20:00 h. REPRESENTACIÓ TEATRAL en el Centre Cultural a càrrec dels Festers, del sinet “De la Festa, la 
Vespra”. Obra dedicada a la Comissió de Festes del Santíssim Crist de la Salut 2015 i 2016. Obra escrita i 
dirigida per Vicent Lloret López.
La comissió proposa als assistents a l’acte un donatiu voluntari d’aliments bàsics com galetes, cereals, sucre, 
farina o bolquers per a ajudar a les necessitats actuals de “Càritas”.

Diumenge 17 de gener
10:00 h. EXPOSICIÓ DE MOTOS I COTXES CLÀSSICS I D’ÈPOCA al Carrer Retor LLinares.
18:00 h. Solemne NOVENARI.
20:00 h. CONCERT EXTRAORDINARI en honor al Santíssim Crist de la Salut oferit per la Societat Recreativa 
Musical d’Altea la Vella al Centre Cultural.

Dijous 21 de gener
19:30 h. ÚLTIM DIA DE NOVENA en honor al Santíssim Crist de la Salut 2016.

Divendres 22 de gener
13:00 h. ANUNCI OFICIAL DE LES FESTES amb volteig de campanes i coets.
17:00 h. ENTRÀ DE LA MURTA, acompanyats de la Bandeta Bèrnia, la batucada “JAMBO” i sorpreses...
Al finalitzar s’oferirà una xocolatada per a tothom.
23:00 h. MACRO DISCO MÒBIL a la carpa de Festes situada al pàrking “Les Revoltetes”.

Dissabte 23 de gener
VESPRADA INFANTIL
16:00 h. GACTUACIÓ DEL MAG INFANTIL a la carpa de Festes.
16:00 h. CAMPIONAT DE CAU I TRUC.
23:00 h. ESPECTACULAR ACTUACIÓ de la coneguda orquestra LA QUINTA NOTA a la carpa de Festes.

Diumenge 24 de gener
11:30 h. Concentració de la Comissió de Festes i autoritats, a la Plaça de Caixaltea, per a desfilar fins 
l’Església Parroquial acompanyats per la Xirimita i Tabalet i la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella. 
12:00 h. MISSA SOLEMNE en honor al SANTÍSSIM CRIST DE LA SALUT.
14:00 h. MASCLETÀ a càrrec de la pirotècnia Aznar.

19:30 h. Concentració de la Comissió de Festes i autoritats, a la Plaça de Caixaltea, per a desfilar fins 
l’Església Parroquial acompanyats per la Xirimita i Tabalet i la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella. 
20:00 h. SOLEMNE PROCESSÓ per l’itinerari de costum.
Al finalitzar CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI a càrrec de la Pirotècnia Aznar.

Dilluns 25 de gener
11:30 h. Concentració de la Comissió de Festes i autoritats, a la Plaça de Caixaltea, per a desfilar fins 
l’Església Parroquial acompanyats per la Xirimita i Tabalet i la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella. 
12:00 h. MISSA DE DIFUNTS. Al finalitzar es llegirà la nova comissió de festes per al 2017.
14:30 h. COCA A LA LLUMÀ per a tots els assistents a la carpa de Festes i sangría gentilesa de “El 
Chiringuito”.
15:30 h. PARC INFANTIL al carrer Retor Llinares.
Al finalitzar s’oferirà un berenar per a tots els xiquets i xiquetes.

La comissió de festes es reserva el dret d’alterar o eliminar qualsevol dels actes programats.
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REGIDORIA DE FESTES



CLAVARIS

Juanjo Ferrer i Mª Magdalena Alvado
Kiko Durá i Conchi Monge

José Andrés Ferrer i Pepa Borja
Pepe Ferrando i Maribel Borja

Antonio Cerrillo i Mª Magdalena Borja
Primitivo Moscardó i Mª Antonia Lavios

Antonio Moya i Barbara Alvado

Aila, Elena, Marta, Gerard i Aitana, Bàrbara, Jaume i Carles,
Ferran i Marina, Joan i Nerea i Ramón

Marcial Sánchez i Ana Moltó
Antonio Moltó i Mª José Orozco

Juan Pablo Navarro i Tamara Lloria
Carlos Ripoll i Mª Angeles Berenguer

Javi Martín i Ana Borja
Santiago Elvar i Angelita Ivars

MAJORALS

JOVES I XIQUETS

Fernando Valls i Paqui Beneyto

Pareix mentida, però ja ha passat un any des de les festes del Santíssim Crist de la 
Salut 2015 i ací estem, de nou, escrivint aquestes xicotetes línies per a adreçar-nos 
a tots vosaltres.
Som sabedors de la inmensa devoció que hi ha al voltant del nostre Crist de la 
Salut, devoció de la qual som partíceps. És aquesta mateixa devoció la que ens ha 
fet prendre la decisió de repetir aquest any com a comissió encarregada de portar 
endavant les festes més importants per a Altea la Vella.
Una tasca gens fàcil, però que davant del problema que havia sorgit al dimitir tota 
la nova comissió per al 2016, ens vam sentir amb l’obligació de repetir i no deixar 
al nostre poblet sense les nostres festes dedicades al Crist de la Salut.
I aixó si, tornem a dir, igual que vam dir l’any passat, que treball que es fa a gust 
no pesa!
Esperem que disfruteu dels actes que hem preparat, ho hem fet el millor que hem 
pogut i amb els nostres millors desitjos per a que disfruten totes i tots d’aquestes 
festes tan arrelades i tan volgudes.
Volem des d’ací donar les gràcies a tots els nostres veïns, a tot el poble, als comerços, 
per col·laborar una vegada més. I no ens podem oblidar de l’Ajuntament d’Altea, 
des de la regidoria de festes i de cultura per haver-nos ajudat en tot allò que els 
hem demanat. 
A tots, GRÀCIES, perquè sense aquesta ajuda, no seria possible tirar endavant.
Desitgem de tot cor, que passeu unes molt bones festes i que ens acompanyeu en 
tots i cadascun dels actes que hem preparat.

                                                                                                                         La Comissió

Altea la Vella es vist de festa amb l’arribada de les 
festes en honor al Crist de la Salut. Una data molt 
significativa per a tots els veïns i veïnes que celebren 
amb intensitat els dies grans de la festa del “Poblet’’.
És la primera vegada que em dirigisc a vosaltres amb 
motiu de les festes del Crist de la Salut,  per a mi és 
un honor i em sent orgullós i emocionat de poder 
compartir amb vosaltres esta celebració.

Els moments de festa són una mostra molt valuosa de la continuïtat dels costums i 
tradicions dels pobles, són les manifestacions que més ens defineixen i també són el 
record més pròxim que tenim dels nostres avantpassats i dels que ja no estan entre 
nosaltres.  Recordant-los i seguint el seu llegat, fem poble.
Assentada als peus de la serra Bèrnia, Altea la Vella compta amb un encant i una bellesa 
especials que llueixen, més si cap, durant les seues festes grans. Colorit, música, molts 
moments de germanor i, també devoció, es viuran durant tot el mes de gener a Altea 
la Vella.
Des d’esta publicació, vull felicitar a Fernando Valls i a Paqui Beneyto, clavaris del Crist 
de la Salut 2016, i a tota la seua comissió de festes, pel seu treball i esforç al llarg de tot 
l’any. Gràcies a este esforç els veïns i veïnes així com els visitants que acudiran a Altea la 
Vella estos dies podran gaudir d’una completa programació d’actes. Des de l’ajuntament 
ens sumarem a vosaltres per tal d’acompanyar-vos en estos dies tan assenyalats per a 
Altea la Vella.

Salut i bones festes! 

            Jaume Llinares Cortés

Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente 
de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: 
es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el 
acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: 
es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con 
ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la 
vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados 
para siempre no obstante el límite de nuestro pecado.
Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a 
tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos 
signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto el Papa Francisco ha convocado un 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, 
para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana 
parece encontrar su síntesis en esta palabra. Él envió a su Hijo nacido de la Virgen 
María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre 
(cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona 
revela la misericordia de Dios. Dentro de este contexto contemplemos al Santísimo 
Cristo de la Salud, en el Crucificado se expresa insuperablemente la misericordia 
divina hacia todos sus hijos, en Él aprendemos a ser misericordiosos con nuestros 
hermanos.
¡Felices fiestas! Queridos amigos y vecinos, que disfrutemos una vez más de este 
tiempo gratuito y compartido, con alegría y fraternidad, que gocemos con las 
fiestas en honor de Aquél que ha hecho tantísimo por nosotros. Vuestro hermano 
y servidor:

            Arturo Antonio Pastor Jorge

Com a veí d’Altea la Vella cada any en festes és 
especial però este serà inclús mes, ja que tinc l’honor 
i la responsabilitat de ser el Regidor de Festes de 
l’Ajuntament d’Altea.
En primer lloc vull agrair públicament a la comissió  

encapçalada pels seus clavaris Fernando i Paqui,    el fer-se càrrec novament 
d’organitzar les festes 2016 darrere de la dimissió de la comissió entrant. 
Gràcies pel vostre treball.
Les nostres festes formen part dels nostres senyals d’identitat com a poble i per tant 
constituïxen el millor aparador al visitant per a que  mostrem en eixos dies més que 
mai la nostra hospitalitat, alegria, tradicions i costums.
No em queda mes que desitjar-vos a tots que visqueu plenament la festa, que la 
il·lusió, l’alegria i la germandat inunden a ritme de música cada carrer i racó d’Altea 
la Vella.

Bones festes a totes i a tots!
            Vicent Ripoll Orozco

Salutació de 
l ’Alcalde

Saluda del Párroco

Salutació de la Comissió

Salutació
del Regidor 
de Festes


