PROGRAMACIÓ FESTES EN HONOR DE
SANT VICENTE FERRER
LLÍRIA 2019
Dels dies 10 dimecres, 11 dijous i 12 divendres d’abril
Passarem per casa dels confrares a OFERIR-LOS EL PROGRAMA DE FESTA, el
ciri per a la processó i el detall d’enguany que recorda el nostre Sant.
Del 21 al 29 d’abril
A l’ermita de Sant Vicent tindrà lloc la NOVENA AL SANT PATRÓ. Per a assistir
a la novena l’Ajuntament posarà un autobús a disposició d’aquelles persones
que ho necessiten, i eixirem de la porta del col·legi Francisco Llopis.
Recordeu que encara podeu obtindre la indulgència al nostre Temple Jubilar.

Diumenge 21 d’abril, DIA DE PASQUA
A les 10.30 h. OFRENA DE CARITAT a la parròquia de Sant Francesc.
S’entregaran aliments per a les famílies que més ho necessiten. Eixirem de la
parròquia de Maria Mare.
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 17.30 h. A l’ermita de Sant Vicent, tindrà lloc l’INICI DE LA NOVENA I
MISSA DE PASQUA oferida pels nostres confrares difunts. Tot seguit tindrà lloc
el nomenament dels nous confrares.
L’autobús eixirà a partir de les 17.00 h i la tornada des de Sant Vicent serà al
voltant de les 19.00 h

Dilluns dia 22 d’abril. SANT VICENT A SANT MIQUEL
A les 17.00 h. Commemorant l’Any Jubilar, la imatge de sant Vicent pujarà al
Reial Monestir de Sant Miquel per visitar l’altre patró de la vila. Una vegada al
monestir, celebrarem el segon dia de Novena i tot seguit escoltarem un
concert de l’Orquestra de Plectre “El Micalet”.
Itinerari: Pl. Major, pl. 9 d’octubre, C/ Major i C/ Sant Miquel.
Dimarts dia 23 d’abril. SANT VICENT I SANT MIQUEL A LA BANDA
PRIMITIVA
A les 18.00 h. Al Reial Monestir de Sant Miquel, celebrarem el tercer dia de
Novena dedicada al nostre patró Sant Vicent.
A les 19.00 h. Sant Vicent i sant Miquel baixaran a Llíria per visitar la seu de la
Banda Primitiva, que enguany celebra el bicentenari de la seua fundació.
Itinerari: C/ Sant Miquel, C/ Rei En Jaume, C/ Pizarro, C/ Cid, C/ Puríssima, C/
Abriat Cantó, C/ Metge Miquel Pérez.

Dimecres 24 d’abril
A les 19.00 h. Recollirem als patrons de Llíria i, des del Clarín, els traslladarem
a la parròquia de l’Assumpció, on celebrarem el quart dia de Novena.
Itinerari: C/ Metge Miquel Pérez, pl. General Santes, C/ Llibertat, pl. Partidors,
pl. 9 d’octubre, pl. Major.
Dijous 25 d’abril, DIA DEL MÀSTER XEF JÚNIOR I XOCOLATADA
A les 17.30 h. NOVENA.
L’autobús eixirà a partir de les 17.00 h i l’arreplega a Sant Vicent serà al
voltant de les 18.30 h.

A les 18.00 h. A la plaça Major, MÀSTER XEF JÚNIOR: FEM LA MONA DE
PASQUA.
Per a participar en el Màster Xef Júnior de Mones de Pasqua cal fer la
inscripció a les oficines del Departament de Cultura a la plaça Major 11,
porta 2. Places limitades, màxim 50 xiquets i xiquetes per ordre
d’inscripció. Edat dels participants: de 6 a 12 anys.
D'igual manera, els xiquets i xiquetes es podran apuntar per a anar amb
carro el dia de les mones.
A les 18.30 h. També a la plaça Major, XOCOLATADA PER A TOTS ELS
MENUTS.
De 16.00 h a 20.30 h. Totes aquelles persones que vulguen col·laborar,
podran donar sang a l’autobús que amb esta finalitat es disposarà a la
mateixa plaça Major. Hi ha molta gent necessitada. Siguem solidaris!
A les 19.00 h. Presentació del llibre de qui fou cronista de Llíria Lluís Martí:
Las Fuentes de Liria o La font de Sant Vicent.
A les 21.00 h. Al Cercle Cultural Sant Miquel (El Carliste), amb un sopar de
germanor, es presentarà el llibre de l’insigne escriptor Baltasar Bueno Fray
Vicente Ferrer, hombre de Estado y de Iglesia. El preu del sopar serà
d’11€.
Divendres dia 26 d’abril. DIA DEL PREGÓ
A les 17.30 h. A l’ermita de Sant Vicent, Novena en honor al nostre patró.
L’autobús eixirà a partir de les 17.00 h, i la replega a Sant Vicent, al voltant
de les 18.00 h.
A les 20.00 h. PREGÓ DE LES FESTES VICENTINES
A la plaça Major, espectacle lumínic i musical, conjugat amb els actes
vicentins, en què el pregoner d’enguany Antonio Castellano (el nostre
president) farà unes pinzellades desconegudes del nostre Sant Vicent.
L’acte estarà ambientat per la companyia La Fam.

Si t’agradaren els espectacles dels “XII Treballs d’Hèrcules” i el “Miracle de
l’Aigua” que es feren també a la plaça Major, no et pots perdre este acte.

Dissabte dia 27 d’abril. DIA DE LES MONES
A les 15.30 h. Després d’haver-se apuntat prèviament en l’àrea de Cultura a la
plaça Major, des del carrer de Metge Vicent Portolés, els xiquets i les xiquetes
eixiran amb carro cap a Sant Vicent, on arreplegaran la tradicional mona. Un
repte és que no es quede cap xiquet o xiqueta sense pujar al carro.
Es posarà un autobús que podrà replegar els xiquets i xiquetes que no tornen
amb carro. Això sí, prèviament, ho hauran de comunicar al monitor que anirà
amb ells al carro.
A les 17.30 h. A l’ermita de Sant Vicent, Novena en honor al nostre patró.
L’autobús eixirà a partir de les 17.00 h i la replega a Sant Vicent serà al voltant
de les 18.00 h.
En acabar la novena es repartiran, com ja és tradicional, les mones.
A les 19.00 h. A la plaça de la Mare de Déu de València, la Banda Primitiva de
Llíria oferirà un concert exclusivament de música vicentina, amb el programa
següent:
Primera part
• Clarín Bicentenari (pasdoble), de J. Alamá Gil (1952)
• Una Nit d'Albaes, de S. Giner Vidal (1832-1911)
• Es chopá... hasta la Moma (poema simfònic), de S. Giner Vidal (1832-1911)
Transcripció de J. Vte. Mas Quiles.
• Coplas de mi tierra, de Manuel Palau Boix (1893-1967)
Segona part
• La Romeria de San Vicent, de Gómez de Edeta (1943)
• Els Miracles de Sant Vicent, de R. Martín Niñerola (1983)
o Vicent Ferrer
o Els Miracles

• Aspectes, de J. Alamá Gil (1952)
o La Romeria (2n moviment)
• En el Claustro de Santo Domingo, de B. Adam Ferrero (1942)
o Capilla de los Reyes
o Aula Capitular
o Celda de San Vicente
o Salón del Trono
• Himno a San Vicente Ferrer, de B. Adam Ferrero (1942)
A les 20.00 h. Al Conservatori, l’Harmonie Ensemble Orchestra ens oferia un
concert amb el programa titulat “Turia y la soledad sonora”.
A les 23.00 h. A la plaça Major, torna a les nostres festes de Sant Vicent
l’orquestra MONTECARLO, amb moltes ganes de continuar la festa de l’any
passat.

Diumenge 28 d’abril, DIA DE LES PAELLES
A les 11.30 h. XXII FESTIVAL DE PAELLES al parc de Sant Vicent. Les persones
interessades 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 25 d’abril. Acte patrocinat
conjuntament pel M.I. Ajuntament i la Majoralia de Sant Vicent.
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 al voltant
de les 18.30 h.
Dilluns 29 d’abril, DIA DE LA ROGATIVA
A les 9.00 h. Des de l’església de la Sang (tal com va succeir fa 609 anys)
eixida de la TRADICIONAL ROGATIVA acompanyada per la Banda Juvenil
de la Banda Primitiva.
Després d’esmorzar tindrà lloc el final de la Novena i la Solemne Eucaristia
concelebrada amb sermó en valencià.

A continuació i seguint la tradició, es beneiran les aigües de la font, igual que ho
féu 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. Igualment, fem
extensiu l'agraïment als nostres portants, així com als joves 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, Actuació de
l’ORQUESTRA MUNDIAL a la plaça Major. La “Mundial Orquesta Show” és una
de les orquestres amb més nivell del moment. Els setze components ens oferiran
un ampli repertori de música de ball que farà disfrutar el públic de totes les
edats.
D’igual manera, una PAELLA GEGANT espera a aquells qui no hagen esmorzat
prou.
Dimarts 30 d’abril. ESTE LLIRIÀ EM SONA
A les 19.30 h. Tindrem el III Festival “Llíria en dansa”. Per commemorar el Dia
Internacional de la Dansa, l’Escola Municipal de Dansa porta esta modalitat al
carrer. Des de la plaça Partidors fins a la plaça Major, en diferents espais
escènics, s’interpretaran distintes modalitats. En acabar, es farà lectura d’un
manifest i tancarem la festa amb un “ball social” amenitzat per una orquestra en
què podrem participar tots.
A les 22.00 h. Al teatre de la Banda Primitiva, II GALA “ESTE LLIRIÀ EM SONA”
Bases disponibles en el web de l’Ajuntament: lliria.es.
Dimecres 1 de maig. DIA DE TROBADA MUSICAL
A les 19.00 h. Al teatre de la Banda Primitiva, ens retrobarem i disfrutarem de
la bona música amb el conjunt edetà dels anys 60. Recorden “LOS ERRANTES”
(Garrofa, el Capeto, el Generalet, Manà, Cintero...)?

En acabar l'acte, anirem a les Termes Romanes, on la pirotècnia Peñarrocha ens
convida a presenciar un espectable piromusical en què la pólvora, el so i la llum
es conjuguen per oferir-nos moments per a recordar.
Dijous 2 de maig, DIA MUSICAL
A les 20.00 h. A l’església de la Sang, “Duna Ensemble”. Duna interpreta una
col·lecció de peces originals i melodies tradicionals que fusionen l’època
medieval i les cançons populars mediterrànies, amb una instrumentació variada
que inclou instruments medievals i tradicionals.
A les 22.30 h. Al teatre de la Unió Musical, Toni Pons i el seu espectacle
d’hipnosi i mentalisme que et mantindrà literalment apegat a la butaca sense
pestanyejar. Allò que viuràs en cada minut d’este espectacle quedarà gravat en
la teua memòria per sempre.
Divendres 3 de maig, DIA DEL SOPAR
A les 19.00 h. A la Llar del Jubilat, concert de la Banda UDP Llíria-Camp de
Túria-Serranos.
A les 21.00 h. SOPAR POPULAR al Pavelló Nou. Un entrepà, beguda, postres i
dolç és el que es necessita per a sopar, però a més tindrem la música del
moment. Serà una bona vetlada per al divendres. No vos ho perdeu.
Dissabte 4 de maig, DIA DE LA CORREGUDA
A les 18.00 h. Tindrà lloc la VIII 10K DE SANT VICENT. El recorregut es farà des
de la plaça Major, pl. 9 d’Octubre, pl. Partidors, C/ Sant Vicent, avinguda Pla de
l’Arc fins a Sant Vicent i tornar a la plaça. Primera prova puntuable per al Circuit
de Carreres Populars de la Mancomunitat Camp de Túria 2019. Les inscripcions
es faran en línia a través de la pàgina: www.cronorunner.com. Patrocinat pel
M.I. Ajuntament i la Majoralia.
A les 19.00 h. Al teatre de la Unió Musical, XVI FESTIVAL D'ORQUESTRES DE
POLS I PUA “CIUTAT DE LLÍRIA”.
Actuaran l’Orquestra de Plectre “El Micalet” i l’Agrupació Musical Edetana
“Vicente Giménez”.

A les 22.30 h. Al teatre de la Banda Primitiva, concert de l’Ateneu Musical i
d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria, acompanyada en esta ocasió pel grup
“Divina’s Lyric Pop”.

Diumenge 5 DE MAIG, DIA DE LA FESTA GRAN
A les 12.30 h. MISSA MAJOR concelebrada en el Dia de la Festa del nostre
patró Sant Vicent.
En acabar la Missa, CERCAVILA amb la Majoralia del Centenari, la Junta de la
Confraria de Sant Vicent Ferrer i les 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, ensordidora MASCLETÀ oferida al nostre
copatró.
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 de la Unió
Musical.
En acabar la processó, abans que entren juntes les imatges dels nostres
patrons, es dispararan uns acolorits pomells de focs d’artifici des de la plaça
Major.
Recorden que les medalles d’or que se sortegen són per als confrares i
confraresses que hagen anat a la processó i estiguen presents. Igualment,
cal recordar que enguany toca traure una nova Majoralia i Clavaria.

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

