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• DIMECRES 3 D´ABRIL
A les 19:30 h. en la Parròquia de l´Assumpció, Conferència sobre la Vida de Sant Vicent Ferrer 
a càrrec del Frare Dominic Fill de Llíria D. Miguel Fabra.

• DIJOUS 4 D´ABRIL
A les 19:30 h. en la Parròquia de l´Assumpció, 
Conferència sobre la Vida de Sant Vicent Ferrer a 
càrrec del Frare Dominic Fill de Llíria D. Jose Antonio 
Heredia.

• DIVENDRES 5 D´ABRIL – 600 ANIVERSARI 
DE LA MORT DE SANT VICENT
Al alba, volteig general de campanes anunciant el día 
de la mort del nostre patró.

A les 18:30 h. En la Parròquia de l´Assumpció, expossició del Santíssim Sacaremnt.

19:30 h. Solemne Eucaristia concelebrada d´Acció de Gràcies, en el dia que es compleixen 600 
anys de la mort de Sant Vicent.

20:30 h. Trasllat del Stm. Crist de la Sang, desde la Parròquia de l´Assumpció fi ns a l´Esglèsia 
de la Sang.

22:30h. Dialeg de Sant Pere i Sant Pau en efectes luminotècnics a la porta de la parròquia de 
l’Assumpció. L’acte será interpretat perl grup de dances “EL TOSSAL” de Llíria.

• DIUMENGE 7 D´ABRIL
A les 19:00 h. Desde la S. E. Catedral de València, processó de totes les imatges i confraries 
de Sant Vicent.

• DISABTE 13 D´ABRIL – ORQUESTRA 
DE RTVE
A les 22:00 h. Al teatre de la Banda 
Primitiva, concert de la Orquesta Sinfònica 
de Radio Televisió Española, baix la dirección 
de Cristobal Soler. Clarinet solieste: Javier 
Martinez.

Programació Festes en honor 
a Sant Vicent Ferrer – Llíria 2019
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• DIUMENGE DE RAMS 14 D´ABRIL - ORQUESTRA 
D’EXTREMADURA 
A les 19:00 h. Al teatre de la Unió Musical, concert de 
l´Orquestra d´Extremadura dirigida pel seu director titular, el 
llirià Àlvaro Albiach. Violí soliste: Vicente Huerta.

• DILLUNS SANT 15 D´ABRIL 
A les 19:30 h. a l´Església de Ca Mare de Déu (en la Vila 
Vella), Microconcerts de “Les Suits de Bach”. Violencel soliste: 
Manolo Santapau.

• DIMARTS SANT 16 D´ABRIL
A les 19:30 h. a l´Església de Ca la Mare de Déu (en la Vila Vella), Microconcerts de “Les Suits 
de Bach”. Violencel soliste: Maria Fuster Gil.

• DIMECRES SANT  17 D´ABRIL – ORQUESTRA DE BARCELONA
A les 20:00 h. a l´Església del Remei, concert oferit pels solistes de l´orquestra de Barcelona.

• DIUMENGE 21, DIJOUS 25, DIVENDRES 26, 
DISSABTE 27, DIUMENGE 28.
A les 17:30 h. A l´ermita de Sant Vicent , tindrà lloc la 
NOVENA AL SANT PATRÓ. Per assistir l´Ajuntament 
possarà un autobús a disposició d´aquells que ho necessiten 
i eixirem de la porta del col·legi Francisco Llopis. Recordeu 
que encara podeu alcançar la indulgència al nostre Temple 
Jubilar.  

• DIUMENGE DIA 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 families que 
més ho necessiten. Eixirem de la parròquia Maria Madre. 

A les 12:00 h. visita al Llar de Santa Teresa de Jornet, per 
a 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 es celebrarà 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 en 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. Conmemorant l´any jubilar, l´imatge de Sant Vicent pujarà al Reial Monestir de 
Sant Miquel, per a visitar a l´altre patró de la vila. Una vegada al monestir celebrarem el segón 
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.



Festes Sant Vicent Ferrer 2019 30

• 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 dedicat al nostre patró Sant Vicent.

A les 19:00 h. Sant Vicent i Sant Miquel baixarán a Llíria 
per visitar la seu de la Banda Primitiva, que enguany està 
celebrant el bicentenari de la seua fundació. Una volta al Clarín 
tindrà lloc un Sopar de Germanor al carrer.
ITINERARI: C./ Sant Miquel, C./ Rei en Jaume, C./ Pizarro, C./ del Cid, C./ Puríssima, C./ 
Abriat Cantó i C./ Metge Miguel Pérez.

• DIMECRES DIA 24 D´ABRIL 
A les 19:00 h. arreplegarem als patrons de Llíria i des del Clarin ens 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 DIA 25 D´ABRIL DIA DEL MASTER CHEF JUNIOR, XOCOLATÀ I DONACIÓ 
DE SANG 
A les 17:30 h. En la Ermita de Sant Vicent, Novena en honor al nostre patró.
L´autobús eixirà a partir de les 17 h. i la replegada en Sant Vicent al voltant de les 18 h..

A les 18:00 h. a la plaça Major MASTER CHEF JUNIOR: FEM LA MONA DE PASQUA
Per a participar en el Master Chef Junior de Mones de Pasqua, cal fer la inscripció en les ofi cines 
del Departament de Cultura en la Plaza Major 11-2. Places 
limitades màxim 50 xiquets per ordre d´inscripció. Els xiquets 
poden tindre entre 6 i 12 anys. La participació serà per ordre 
d´inscripció.
Al mateix lloc, els xiquets es podran apuntar per a puxar en 
carro el dia de les mones.

A les 18:30 h. també a la Plaça Major, xocolatà per als mes 
menuts.

De 16:00 h. a 20.30 h. tots aquells que vulguen col.laborar; 
podrán donar Sang a l´autobús que a tal efecte es dispossarà 
a la mateixa Plaça Major. Hi ha molta gent necesitada. Sigam 
solidaris!!

A les 19:00 h. presentación del llibre del que fou croniste de Llíria Luis Martí: “Las Fuentes de 
Líria o La font de Sant Vicent” 

A les 21:00 h. Al Circul Cultural de San Miguel (El Carliste), amb un sopar de germanor és 
presentará el llibre de l´ínsigne escritor Baltasar Bueno “FRAY VICENTE FERRER HOMBRE DE 
ESTADO I DE IGLÉSIA”, el preu del sopar será de 11.
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• DIVENDRES DIA 26 D´ABRIL DIA DEL PREGÓ
A les 17:30 h. En la Ermita de Sant Vicent, Novena en honor al 
nostre patró.
L´autobús eixirà a partir de les 17 h. i la replegada en Sant Vicent al 
voltant de les 18 h..

A les 20:00 h. PREGÓ DE LES FESTES VICENTINES
A la plaça Major espectacle luminic/musical conjugat amb els actes 
vicentins i on el pregoner d´enguany, Antonio Castellano (el nostre 
president) donarà unes pincellades desconegudes de Sant Vicent. El 
acte estarà ambientat per la companyia La Fam.
Si t´agradaren els espectacles dels “XII Treballs d´Hercules” i el 
“Miracle de l´Aigua” que es realitzaren també a la plaça Major, no te 
pots pedre este acte. 

• DISSABTE DIA 27 D´ABRIL DIA DE LES MONES 
A les 15:30 h. després d´haver-se apuntat en la plaça Major els 
dies d´avans i en l´area de cultura,  des del C./ Vicent Portolés, 
els xiquets eixiran amb carro cap a Sant Vicent on arreplegaran 
la tradicional mona. Un repte és que no se quede ningún xiquet 
sense putxar en carro.

Es fi carà un autobús que podrà arreplegar als xiquets/es que 
no tornen en el carro. Això si, previament els ho tindran que 
comunicar al monitor que anirà amb ells en el carro.

A les 17:30 h. En la Ermita de Sant Vicent, Novena en honor al 
nostre patró.
L´autobús eixirà a partir de les 17 h. i la replegada en Sant Vicent 
será al voltant de les 19:30 h. 
En acabar la novena es repartiran com ja és tradicional les mones.

A les 19:00 h. i en la plaça de la Mare de Déu de València, la Banda Primitiva de Llíria oferirà un 
concert de música vicentina. Amb el següent programa:

Primera part:
*La Revoltosa de Chapí

*La Forza del Destino de G. Verdi
*Los Preludios de Franz List

Segona part:
*La romería de Sant Vicent de Gómez d´Edeta
*Els Milacres de Sant Vicent de Martin Niñerola

*La Romeria (2on moviment) Aspectes de J. Alamà
*En el Claustro de Santo Domingo de Adam Ferrero

*Himne a Sant Vicent de Adam Ferrero
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A les 20:00 h. al Conservatori, l´Harmonie Ensembre Orchestra ens 
oferirà un concert amb el programa titulat: “Turia i la Soledad sonora”.

A les 23:00 h. a la Plaça Major, torna a les 
nostres festes de Sant Vicent la orquestra 

MONTECARLO en moltes ganes de seguir la festa de l´any passat.

• DIUMENGE DIA  28 D´ABRIL DIA DE LES PAELLES i de les votacions
A les 11:30 h. XXIl FESTIVAL DE PAELLES al parc de Sant Vicent. 
Els interessats podrán sol·licitar el tiquet de participació en el forn 
de Susi, en el forn del Raval i en el forn de Sant Miquel així com a 
quansevol fester o membre de la Junta Directiva de la Confraria 
fi ns 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 h. i la replegada en Sant Vicent serà al voltant de les 18:30 h.

• DILLUNS DIA 29 D´ABRIL DIA DE LA ROGATIVA
A les 9:00 h. desde l´Esglèsia de la Sang (tal i com va succeir fa 609 anys) eixida de la 
TRADICIONAL ROGATIVA acompanyats per la banda juvenil de La Primitiva. 
 Després d´esmorzar tindrà lloc el fi nal de la Novena i Solemne Eucaristía concelebrada amb 
sermó en valencià. 
A continuació i seguint 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 Madre, 
tindrà lloc el tradicional encontre dels dos Sants Patrons del 
poble. Gràcies a la col·laboració de la Junta de la Germandat de 
Sant Miquel i als seus portants i d´igual manera fem extensiu 
eixe agraïment als nostres portants, així com als jovens que 
volen tindre la satisfacció, per la seua devoció, de portar al seu 
muscle la imatge de Sant Vicent Ferrer.
En quant entren les imatges a la Parròquia de l´Assumpció. 
Actuació de l´ORQUESTRA MUNDIAL a la Plaça Major. La 
“Mundial Orquesta Show” és una de les orquestes amb mes nivell 
del moment; els 16 components ens oferiran un ampli repertori 
de música de ball que farà disfrutar al públic de totes les edats. 
 De igual manera una PAELLA GEGANT, espera a aquells que 
no han esmorçat prou.

• DIMARTS DIA 30 D´ABRIL - ESTE LLIRIÀ EM SONA
A les 19:30 h. tindrem el II Festival “Llíria en dansa”
Per tal de conmemorar el dia Internacional de la dansa, 
l´Escola Municipal de Dansa porta esta modalitat al carrer. A 
les 19:30 h. desde la Plaça de Partidors fi ns a la Plaça Major en 
diferents espais escénics s´interpretaran distintes modalitats. 
En fi nalitzar es farà lectura d´un manifest i tancarem la festa 
amb un “ball social” amenitzat per una orquestra on podrem 
participar tots. 
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A les 22:00 h. al teatre de la Banda Primitiva II GALA DE “ESTE 
LLIRIÀ EM SONA “
Les bases i premis en les ofi cines de l´àrea de cultura.

• DIMECRES DIA 1 DE MAIG  DIA D´ENCONTRE MUSICAL 
A les 19:00 h. al teatre de la Banda Primitiva , ens 
reencontrarem i disfrutarem de la bona música amb el conjunt 
edetà dels anys 60. S´enrecorden de “LOS ERRANTES” 
(Garrofa, el Capeto, el Generalet, Manà, Cintero…)?
En acabar aquest acte anirem a les Termes Romanes on 
la pirotecnia Peñarrocha ens convida a presenciar un 
espectacle piro musical on la pólvora, el sò i les llums es 
conjuguen per a oferir-nos moments per a recordar.  

• DIJOUS DIA 2 DE MAIG DIA MUSICAL
A les 20:00 h. a l´esglesia de la Sang “Duna Ensemble”. Duna interpreta 
una col·lecció de peces originals i melodies tradicionals que fusionen l´epoca 
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´hipnosis i mentalisme que et mantindrà literalment pegat a 
la butaca sense pestanyejar. El que viuras en cada minut d´este espectacle, 
quedarà gravat en la teua memòria per a sempre.

• DIVENDRES DIA 3 DE MAIG DIA DEL SOPAR 
A les 19:00 h. al Llar de Jubilats concert de la banda dels Jubilats “Camp 
de Turia i Serrans”.

A les 21:00 h. SOPAR POPULAR al Pavelló Nou. Un entrepà, beguda, 
postre i dolç es lo necessari per a sopar però a més a més tindrem la música 
del moment. Será una bona vetlada per al divendres. No s´ho pergau!
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• DISSABTE DIA 4 DE MAIG DIA DE LA CURSA
A les 18:00 h. es celebrarà LA VIII 10 K DE SANT 
VICENT. El recorregut es farà des de la Plaça Major, 
Pza. 9 d´Octubre, Pza. Partidors, Carrer de Sant 
Vicent , l´Avenguda Plà de l´Arc fi ns 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 
online a través de la página: www.cronorunnerr.
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 PÚA 
“CIUTAT DE LLÍRIA” amb la participación de 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 acompanyat 
esta vegada del grup “DIVINA´S Lyric Pop”

• DIUMENGE DIA 5 DE MAIG DIA DE LA FESTA GRAN
A les 12:30 h. MISSA MAJOR concelebrada en el Día de la Festa 
del nostre Patró Sant Vicent Ferrer.
En acabar la Missa PASSACARRER amb la Majoralia del Centenari, Junta de la Confraria de Sant 
Vicent Ferrer i autoritats religioses i civils, acompanyats per la Banda Simfònica de la Unió Musical 
de Llíria i precedits per el grup de tabal i dolçaina: El Tossal
En arribar a la Plaça Major, estrepitossa MASCLETÀ oferida al nostre co patró.
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A les 19:30 h. SOLEMNE PROCESSÓ INTERPARROQUIAL 
amb la imatge de Sant Miquel acompanyada per la 
Banda Jovenil de La Primitiva l i la imatge de Sant Vicent 
acompanyada per la Banda Simfònica de la Unio Musical . 
En fi nalitzar la processó s´esperaran els dos patrons i abans 
que entren juntes les imatges es dispararan uns colorits 
ramillets de focs d´artifi ci des de la Plaça Major.
Recorden que les medalles d´or que es sortegen són per 
als confrares i confrareses que hagen anat a la processó i 
estiguen presents. Igualment cal recordar que enguany toca 
traure a una nova majoraia i clavaria.

No es queden a casa i acudixquen a participar dels actes que n’hi han moltes innovacions. 

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


