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• Els dies,  11 dilluns, 12 dimarts i 13 dimecres  d´Abril
Passarem per casa els confrares a OFERIR-LOS EL PROGRAMA DE FESTA, el ciri per a la 
processó i el detallet d´enguany  que recorda al nostre patró.

• Dels dies 17 d´Abril al 25 d´Abril
A l´ermita de Sant Vicent , tindrà lloc la NOVENA AL NOSTRE PATRÓ. Per poder assistir
l´Ajuntament possarà  un autobús a disposició d´aquells que ho necessiten i eixirem de la porta
del Col·legi Francisco Llopis.

• Diumenge dia 17 d´Abril  DIA DE PASQUA
A les 10:30 h. OFRENA DE CARITAT a la parròquia de  
Maria Mare de l´Església .  S´entregaran aliments per a les 
famílies que més ho necessiten. Eixirem de la Plaça Major. 

A les 12:00 h. visita al Llar de Santa Teresa de Jornet per a oferir 
un DINAR ALS NOSTRES MAJORS. A més a més  d´intentar 
fer-los passar un ratet divertit.

A les 17:30 h. A l´ermita de Sant Vicent tindrà lloc l´INICI DE LA NOVENA I MISSA DE 
PASQUA  oferida per als nostres confrares difunts, especialment recordarem a tots 
aquells vicentins que hens han deixat en esta pandèmia, seguidament passarem al 
nomenament dels nous confrares.

Tot seguit beneirem els treballs que s´han realitzat al nou museu  vicentí  i la rehabilitació  
d´una nova dependència destinada a la venda de detallets i records de la visita a l´ermita.     

L´autobús eixirà a partir de les 17:00 h. i l´arreplegada en Sant Vicent serà al voltant de les 19:00 h. 

• Dilluns dia 18 d´Abril DIA DEL MIRACLE
A les 17:30 h. NOVENA

Després, a la mateixa ermita els xiquets de l´Altar del Carme 
de València, com es tradicional ens representaran el miracle que 
en posterioritat interpretaran al concurs en  València, 
enguany s’anomena “La Sèquia”.

L´autobús eixirà a partir de les 17:00 h. i la recollida en Sant Vicent al voltant de les 19:30 h. 
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• Dimarts dia 19 d´Abril

A les 17:30 h. NOVENA

L´autobús eixirà a partir de  les 17 h. i la recollida en Sant 
Vicent al voltant de Les 18:30 h. 

• Dimecres dia 20 d´Abril

A les 17:30 h. NOVENA

L´autobús eixirà a partir de les 17 h. i la recollida en Sant Vicent al voltant de les 18:30 h. 

• Dijous dia 21 d´Abril DIA SOLIDARI DE DONACIÓ DE SANG.

A les 17:30 h. Novena

L´autobús eixirà a partir de les 17 h. i la recollida en Sant Vicent 
al voltant de les 18:30

A les 18:00 h. Els majorals/ esses volen convidar a 
tots els xiquets que vulguen acudir a un berenar  a la 
plaça Major.              

DURANT TOTA LA VESPRADA, TOTS AQUELLS QUE VULGUEN 
COL·LABORAR PODRAN DONAR SANG AL LLAR PARROQUIAL DE 
L´ASSUMPCIÓ. HI HA MOLTA NECESSITAT. SIGAM SOLIDARIS

• Divendres dia 22 d´Abril  DIA DE LA PRESENTACIÓ

A les 17:30 h. NOVENA

L´autobús eixirà a partir  de les 17 h. i la recollida en Sant 
Vicent al voltant de les 18:30 h. 

A les 20:00 h. PRESENTACIÓ DE LES FESTES VICENTINES 

En objectiu de que siga un acte popular i puguem estar més 
prop de tots vosaltres, esta vegada farem la presentación 
de les nostres festes en la PLAÇA DE PARTIDORS  en este 
acte actuaran, com a invitats, el cantant espanyol Serafín 
Zubiri i la nostra paisana i guanyadora de “Este llirià em 
sona” Maria Ángeles Almela.

¡!De segur que serà una vesprada per a disfrutar!!
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• Dissabte dia 23 d´Abril DIA DE LES MONES
A les 10:00 h.   RECONCILIANT-SE AMB EL MIRACLE DE LA NATURA: RESTAURACIÓ 
D´UN ECOSISTEMA AUTÒCTON

La jornada té una duració prevista de dues hores i visitarem junt amb els tècnics del CIEF així 
com els del nostre Ajuntament el humedal de Sant Vicent, que ens ajudaran a entendre uno 
dels ecosistemes més escasos: l´aiguamoll. S´explicarà a totes aquelles persones que vulguen 
apropar-se.

Segons l´afluència de gent, es podran fer grups reduïts. Pot ser una jornada molt interessant  
per als llirians/es
A les 15:30 h. Des del carrer de Vicent Portolés els xiquets/etes eixiran 
en carro cap a Sant Vicent on arreplegaran la tradicional mona. El nostre 
repte és que no es quede cap  xiquet sense pujar en carro i tindre la seua 
mona.

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

A les 17:30 NOVENA 

L´autobús eixirà a partir de les 17 h. i la recollida en Sant Vicent será al 
voltant de les 19 h. 

En acabar la novena es repartiran com ja és tradicional les mones 

A les 21:00 h.  A la plaça Major retransmissió en PANTALLA GEGANT DE LA FINAL DE LA 
Copa del Rei de futbol entre els equips : Real Betis i el nostre VALÈNCIA C.F.
• Diumenge dia 24 d´Abril DIA DE LES PAELLES

A les 9 h. COMBREGAR D´IMPEDITS a la Parròquia de l´Assumpció de Nostra Senyora. 

A les 13 h. NOVENA I MISSA a l´ermita que hui extraordinariament s´avança a mig dia. 

A les 11:30 h. XXIII FESTIVAL DE PAELLES al parc de Sant Vicent. Els 
interessats podrán sol·licitar el tiquet de participació, al forn de Susi, al forn del 
Raval i al forn de Sant Miquel així com a quansevol fester o membre de la Junta 
Directiva de la Confraria fi ns al dia de Dijous dia 16 d´Abril. Acte patrocinat 
conjuntament pel M.I. Ajuntament i la Majoralia de Sant Vicent.

A les 16 h. i al mateix parc, actuació del grup musical de folk modern: EL 
DILUVI. 
Acte patrocinat per la Regidoria de Joventut de l´Ajuntament de Llíria.

A les 22:30 h.  al teatre de la Banda Primitiva actuació de Rafael Álvarez EL 
BRUJO amb l´obra: CÓMICO. 
Preu entrada 5 €
Venda d´entrades online: App Llíria o www.lliria.es
Venda d´entrades presencial el dimarts dia 29 de Març en el departament de 
cultura en horari daea 9:00 a 14:00 h. En cas d´esgotar-se les entrades, no 
n´hi haurà venda a la taquilla el dia de la representació.
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NOTA.- LA MAJORALIA, CONFRARIA I EL M.I. AJUNTAMENT 

DE LLÍRIA PENSEN QUE LA NOSTRA CIUTAT DEU MOSTRAR 

SIGNES DE SOLIDARITAT I PENSAR EN ELS 
REFUGIATS D´UCRANÏA. A TAL FI CREGUEM QUE PER 

MITJÀ D´UNA O.N.G.  PODRIEM FLETAR UN AUTOBÚS I 

PODER PORTAR A VALÈNCIA (O A LLÍRIA) EIXOS 

XIQUETS/ETES O FAMILIES QUE TAN MAL HO ESTAN 

PASSANT.
LA RECAPTACIÓ D´ESTA NIT JUNT A ALGUNA ALTRA, LA CONFRARIA DE SANT 

VICENT I LA MAJORALIA LA OFERIXEN PER A TAL FI. EL M.I.AJUNTAMENT TAMBÉ SE 

SUMA A LA INICIATIVA I PENSEM I DESITGEM QUE ELS LLIRIANS PUGUEN 
COL·LABORAR EN NOSALTRES PER A EIXA FINALITAT TAN NECESSARIA 

• Dilluns dia 25 d´Abril DIA DE LA ROGATIVA

A les 9:00 h. eixida de la TRADICIONAL ROGATIVA. 

Després d´esmorzar tindrà lloc el fi nal de la novena i 
solemne Eucaristia concelebrada amb sermó en valencià.

A continuación 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 parròquia de Maria 
Mare, tindrà lloc la tradicional trobada dels dos Sants 
Patrons de la ciutat amb una atronadora  mascletà que 
oferix el carrer del Compositor Asensi  i voltants als 
que des d´ací volem agrair el seu fervor pels patrons de 
Llíria. Gràcies també  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 les imatges dels 
nostres patrons  Sant Miquel i  Sant Vicent Ferrer.

En arribar la imatge de Sant Vicent a la Parròquia de l´Assumpció
Actuació de l´ORQUESTRA  LA PATO  

També tindrem una  PAELLA GEGANT, que espera a tots aquells 
que no han esmorçat prou.
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• Dimecres dia 27 d´Abril  DIA DEL CONCERT DE LA 
U.D.P.

A les 19:00 h. al teatre de la Llar del Jubilat , concert de la 
Banda U.D.P. Llíra-Camp de Túria i Serrans en el que 
actuaran també la soprano Mari Carmen Fortea i el tenor 
Javier Palacios. 

• Divendres dia 29 d´Abril DIA DEL SOPAR

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. Serà una bona 
vetlada per al divendres. No s´ho perdeu.

• Dissabte dia 30 d´Abril DIA DE LA CURSA I DEL
CONCERT DE LA UNIÓ MUSICAL

A les 18:00 h. es celebrarà la IX 10K  DE SANT VICENT. El 
recorregut es farà des de la Plaça Major, Pza. 9 d´Octubre, 
Pza. Partidors, Carrer de Sant Vicent , 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  2022. Les inscripcions es faran online a través de la 
pàgina: www.cronorunner.com i presencials en Edeta 
Running i en Sport Moros, Patrocinat  pel M.I. Ajuntament i 
la Majoralia.

A les 22:30 h. al teatre de la Unió Musical concert 
extraordinari de la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria 
amb els trompetistes Gabor Tarkövi i  Antonio Cambres. 
Acte patrocinat pel M.I. Ajuntament

• Diumenge dia 1 de maig DIA DE LA FESTA GRAN

A les 9:00 h. COMBREGAR D´IMPEDITS a la Parròquia de 
Sant Francesc

A les 12:30 h. Solemne MISSA MAJOR concelebrada en el dia 
de la festa del nostre patró Sant Vicent.

En acabar la Missa  PASSACARRER amb els majorals, clavaris, 
Junta de la Confraria de Sant Vicent Ferrer i autoritats 
religioses i civils, acompanyats per la Banda Primitiva   de Llíria 
i precedits per el grup de danses: El Tossal

En arribar a la Plaça Major, extraordinària  MASCLETÀ 
oferida al nostre Sant Vicent. Patrocinada pel M.I. Ajuntament 
de Llíria. No vos la podeu perdre.
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A les 19:30 h.  SOLEMNE PROCESSÓ 
INTERPARROQUIAL amb la imatge de Sant Miquel acompanyada per la Banda Juvenil de la 
Unió Musical  i la imatge de Sant Vicent acompanyada per l´Ateneu Musical i d´Ensenyament 
Banda Primitiva. Recorden que les medalles d´or que es sortegen són per als confrares i 
confraresses que hagen anat a la processó i estiguen presents.

En fi nalitzar la processó i abans que entren les 
imatges dels nostres patrons  es dispararan  uns 
colorits ramillets de focs d´artifi ci des de la Plaça 
Major patrocinat pel M.I. Ajuntament.

No vos quedeu a casa i acudiu a participar 
dels actes que n´hi han molts nous i variats. 

NOTA.- RECORDEU QUE ESTEM EN TEMPS DE PANDÈMIA I TENIM L´OBLIGACIÓ DE 
SEGUIR LES DIRECTRIUS QUE LES AUTORITATS SANITÀRIES ENS INDIQUEN. PEL BÉ 
DE TOTS SIGUEM RESPONSABLES 

Si per causes aliènes 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 mitjà de comunicació.




