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DIVENDRES 6 JULIOL  
INICI DE LES FESTES MAJORS

19:30 h. CERCAVILA de les diverses 
Clavaries pel nostre municipi con-
vidant a la gent a que baixe al carrer i 
participe en la festa. Eixida des del C/
Major-C/Molí fins a la Plaça del País 
Valencià.
 
20:30 h. PREGÓ d’inici de les Festes 
Majors 2018 des del balcó de l’ajun-
tament amb l’encesa del Tro d’avis! 
Enguany en una pregonera d’ex-
cel•lència, la nostra veïna i actriu Lola 
Moltó!  Al finalitzar de nou cercavila 
de les Clavaries i de tota la gent que 
vulga unir-se pels carrers del nostre 
poble fins al Parc de la Pinada.

21:00 h. NIT DE PAELLES Valen-
cianes, una gran festa gastronòmica 
al Parc de la Pinada (aparcament del 
Centre Soci-Cultural). 
[Com els últims anys es deuran d’in-
scriure’s totes les colles i persones que 
vulguen participar, i abonar un 1.5€ per 
ració al casal de la Clavaria de la Mare 
de Déu del Carme, (C/ Mare de Déu del 
Carme, nº 14)]

BALL: Al finalitzar les paelles tindrà lloc 
a la plaça d’Europa la primera nit de re-
vetlla patrocinada pels Clavaris Fadrins 
i les Festeres amb: 
L’ORQUESTRA “VALENCIA”.

23:30 h. CONCERT Els Clavaris del 
Carme junt a The Cliffs celebren el 
seu XV aniversari amb Black/Ice gran 
tribut a AC/DC en C/Mercat. 

DISSABTE 7 DE JULIOL.  
NIT DEL CORREFOCS 
 
11:30 h. BATUKADA pels nostres car-
rers, amenitzada per la penya del Coet 
de l’Eliana, pel seu X aniversari.

13:00 h. TIR DE MASCLET Manual 
pels amics coeters/es a la plaça del 
País Valencià.

19:30 h. CAVALCADA de Festes Ma-
jors, amb la participació de les divers-
es clavaries del 2018, i de clavaries 
d’altres anys.

21:00 h. GRAN CORREFOCS de les 
Festes Majors amb la colla de dimo-
nis coeters de l’ Associació Cultural 
“La Penya del Coet Bufat” de l’Eliana.

23:00 h. EXHIBICIÓ de modalitats de 
tir de coets pels coeters de la penya, 
per la commemoració del X aniver-
sari de l’associació, al refractari de la 
plaça del País Valencià.

23:30 h. GRAN NIT DE REVETLLA 
amenitzada per les nostres Festeres 
amb L’ORQUESTRA “MODENA” a la 
plaça d’Europa

DIUMENGE 8 DE JULIOL
FESTIVITAT DE LA PURÍSSIMA
 
DIA DE LES XIQUES

10:30 h. ARREPLEGADA de Festeres 
i cercavila pels carrers del nostre 
municipi.
 
12:00 h. MISSA en honor a la festi-
vitat de la Puríssima a l’església de 
Nostra Senyora del Carme.

13:00 h. CERCAVILA de les Festeres 
de volta general fins l’ajuntament.

14:00h. MASCLETÀ per la pirotècnia 
“Valenciana” a l’aparcament del po-
liesportiu.

20:15 h. CERCAVILA de les Festeres 
de la Puríssima pels carrers del nostre 
poble fins l’església.

21:00 h. PROCESSÓ general a la 
Puríssima Concepció. A l’entrada de 
la imatge a l’església es realitzarà 
ramillet de focs d’artifici, i a la final-
ització de la processó es nomenaran 
les Festeres i Festera Major del 2019.

23:00 h. NIT DE FESTA i Espectacle 
amb “CRAZY ZOO” plaça d’Europa. 

DILLUNS 9 DE JULIOL

22:00 h. CONCERT de l’Orquestra 
Clàssica de Guitarres; l’Orquestra 
Simfònica i el Cor de la Societat Unió 
Musical de l’Eliana a la plaça del País 
Valencià.

DIMARTS 10 DE JULIOL

20:30 h. CONCERT DE JAZZ per la 
JazzUME Big Band de la Societat Unió 
Musical de l’Eliana.
  
22:30 h. NIT D’ESPECTACLE d’ar-
tistes locals a la plaça del País 
Valencià.

DIMECRES 11 DE JULIOL

21:00h. XIII SOPAR DE LA SOLI-
DARITAT a la plaça del País Valencià 
organitzat per la Confraria de la Mare 
de Déu del Carme amb la col•labo-
ració de les diverses Clavaries i altres 
associacions i col•lectius del nostre 
municipi.

23:00 h. NIT DE FLAMENC amb “Lor-
camente”, un espectacle que desco-
breix la sensibilitat poètica de Lorca 
impulsada per la força del flamenc, 
amb la cantant elianera Aina Espino-
sa,  a la plaça del País Valencià.

DIJOUS 12 DE JULIOL

12:00 h. FESTA JOVE DE L’AIGUA  
al Parc de la Pinada
 
20:00 h. CONCERT DE “RAMONETS” 
a la plaça del País Valencià. El millor 
grup Rock didàctic  i en valencià per 
als nostres menuts i menudes... però 
també per que ho passen genial amb 
els seus pares i mares.

22:30 h. NIT D’HUMOR amb  
MeEugenio, plaça del País Valencià. 
Un homenatge i tribut en tota regla 



amb un humor únic que repassa els 
millors acudits del mític Eugenio, i tot, 
en mans del seu fill.

23:00 h. “BEAT BOX BATTLE 2018” : 
Campionat oficial de Beat Box d’Es-
panya, a la plaça d’Europa. Patrocinat 
per la Regidoria de Joventut. 

DIVENDRES 13 DE JULIOL. 

11:30 a 14:00 h. i de 16:00 a 19:00 
h.  JOCS INFANTILS D’AIGUA per 
als nostres menuts a l’Espai Vicent 
Tarazona i Passeig Secondo Baldin. 
Recordeu portar roba de  bany.

20:00 a 00:00 h. NIT OBERTA de l’As-
sociació de comerciants, restauració i 
serveis de l’Eliana.

20:30 h. Els amics i amigues de la 
Penya del Coet Bufat organitzen la 
CORDÀ INFANTIL a la zona de focs 
de l’aparcament del poliesportiu on es 
llançaran vora 1800 coets infantils per 
als nostres menuts i menudes més 
valents e inculcar la nostra tradició.

22:30 h. GRAN CONCERT de Festes 
Majors de la Banda Simfònica de la 
Societat Unió Musical de l’Eliana a la 
plaça del País Valencià. 

23:30 h. NIT DEL ROCK a la plaça 
d’Europa. Amb els grups:
    
ATONICS
LOSINO
BLUE CARAVAN

DISSABTE 14 DE JULIOL. 
NIT DE LA GRAN CORDÀ

11:30 h. TROBADA DE XARANGUES 
pels nostres carrers.

23:00 h. L’AUTÈNTIC “BALL DE TOR-
RENT”, pantomima burlesca, pròpia 
del folklore valencià, constituïda per 
una sèrie d’episodis còmics d’una 
visita dels virreis a les festes locals. 
Realitzat pel grup ALIMARA a la plaça 
del País Valencià.

23:30 h. CONCERTS a la plaça d’Eu-
ropa, Grup “APACHE” amb les millors 
versions musicals del pop-rock de 
tots els temps, i amb l’actuació espe-
cial del GRUP INC.

00:30 h. LA GRAN CORDÀ de les Fes-
tes Majors, vora 600 coets a la corda 
plena i seguidament milers de coets 
seran llançats a la coetà pels coeters/
es del nostre poble a la zona de focs de 
l’aparcament del poliesportiu, realitzant 
una de les tradicions pirotècniques 
més antigues del nostre municipi. 

DIUMENGE 15 DE JULIOL. LA VESPRA.

11:30 h. CERCAVILA pels carrers del 
nostre poble amb les clavaries i el se-
guici popular de les festes. Presentació 
de la nova dansa dels Nanos i Nanes 
de l’Eliana.

13:00 h. LLANÇAMENT de la recu-
perada tradició dels “MORTERETS”, 
amb Salves i Volteig General de Cam-
panes en honor a la Mare de Déu del 
Carme.

19:30 h. MISSA a l’església de Nos-
tra Senyora del Carme, es realitzarà 
el cant del “Akathistos” i entrega de 
medalles als nous confrares de la Con-
fraria de la Mare de Déu del Carme.  Al 
finalitzar la parròquia farà l’honorable 
entrega de la imatge de la Mare de Déu 
del Carme al Clavari Major.

20:30 h. EL TRASLLAT DE LA IMATGE 
de la Mare de Déu del Carme a casa 
del Clavari Major, amb volteig a mà de 
les nostres campanes pel Gremi de 
Campaners, tir de salves, passejada 
de Coets de Luxe pels Clavaris i Coe-
ters/es, eixida i ball del Gegant i Ge-
ganta, ball dels Nanos i Nanes, balls 
valencians i la Banda Simfònica de la 
Societat Unió Musical de l’Eliana.
[ Els Carrers d’aquest any al Trasllat 
són : Església ; C/Palacio ; C/Frco. Al-
cayde ; C/Valencia ; C/General Pastor; 
C/ Marqués de Cáceres ; C/ Molí ; C/
Major nº 9 ]
 
00:00 h. GRAN VITOL a la Mare de 
Déu del Carme. Es llançarà una gran 
palmera de focs d’artifici que il•lumi-
narà tot el nostre municipi, indicant 
que ja és el dia de la festa major.

00:00 h. CONCERT de Festes amb  
“LA HABITACIÓN ROJA”  
a la plaça d’Europa

Al finalitzar el concert seguirem amb 
un gran Fi de Festa, i si els músics 
apareixen... la ja tradicional 
“XARANGA PETORRIL”.

DILLUNS 16 DE JULIOL. 
LA MARE DE DÉU DEL CARME. 
 
DIA DE LA FESTA MAJOR.

08:00 h. DESPERTÀ del dia del Carme 
de volta general.

10:30 h. ARREPLEGADA de Clavaris 
i Cercavila pels carrers de la nostra 
localitat.
 
12:00 h. MISSA MAJOR a la patrona 
de l’Eliana, La Mare de Déu del Carme, i 
entrega d’escapularis als clavaris.

13:00 h. CERCAVILA de volta general 
pels Clavaris de la Mare de Déu del 
Carme fins l’ajuntament.
 
14:00 h. GRAN MASCLETÀ per la 
pirotècnia “Valenciana” a l’aparcament 
del poliesportiu.

20:15 h. EIXIDA DE LA MARE DE DÉU 
del Carme des de la casa del Clavari 
Major fins l’església Nostra Senyora 
del Carme.

20:45 h. EIXIDA I BALL del Gegant i 
Geganta,  Nanos i Nanes de l’Eliana, i 
balls valencians. 

21:00 h. PROCESSÓ GENERAL a la 
Mare de Déu del Carme de l’Eliana. 

23:30 Els nostres Clavaris ens amenit-
zen amb GRAN NIT DE REVETLLA 
de Festa Major amb L’ORQUESTRA 
“SEVEN CRASHERS” 
 a la plaça d’Europa.



DIMARTS 17 DE JULIOL. 
SANTÍSSIM CRIST DEL CONSOL.  
 
DIA DELS FADRINS. 

08:00 la GRAN DESPERTÀ DELS 
FADRINS de volta general pel poble.

10:30 ARREPLEGADA de Clavaris 
fadrins i cercavila pels carrers de la 
nostra localitat

12:00 MISSA MAJOR al patró del 
nostre municipi, El Santíssim Crist del 
Consol.

13:00 CERCAVILA de volta general 
pels Clavaris dels Crist del Consol “els 
Fadrins” fins l’ajuntament.

14:00 MASCLETÀ per la pirotècnia 
“Hermanos Caballer” a l’aparcament 
del poliesportiu.

20:00 CERCAVILA dels Clavaris del 
Crist del Consol fins l’església.

20:45 EIXIDA I BALL DEL GEGANT I 
GEGANTA, i Nanos i Nanes de l’Eliana.

21:00 PROCESSÓ GENERAL AL 
SANTÍSSIM CRIST DEL CONSOL. A 
l’entrada de la imatge del nostre patró 
a l’església es realitzarà disparà de 
salves i ramillets de foc d’artifici. Dintre 
de l’església es farà el cant dels Gojos, 
al finalitzar es nomenarà els Clavaris 
fadrins i Clavari Major fadrí del 2019.

23:30 Per a un gran Fi de Festes els 
fadrins ens amenitzen amb l’afamada 
ORQUESTRA MONTECARLO  
a la plaça d’Europa. 

Les Clavaries i l’Ajuntament 
de l’Eliana vos desitgem Molt 
Bones Festes Majors 2018!

NOTA : Les Clavaries i l’Ajuntament de 
l’Eliana es reserva el dret de canviar 
l’horari dels actes o de suprimir-ne o 
afegir-ne.

“LA HABITACIÓN ROJA” 



Les Clavaries i l’Ajuntament de 
l’Eliana vos desitgem  

Molt Bones Festes 
Majors !


