
Ajuntament de Moneada• 



1 amúsica, va más allá de la mera inspiración, tanto para nuestros vecinos a través 
invisit¡le. educación musicaL de la músicos como para de diversos planes de 
puramente transmisión de sonidos oyentes. ocupación e inversión en 

sensoriaL es expresión organizados y conceptos. empleo y bienestar social 
del arte y las emociones. y supone una de las más Envolviendo la música 
No existe festividad ricas aportaciones al y las fiestas destaca Un poble mai ha 
sin melodías. Como patrimonio socio-cultural la figura de la reina. d'oblidar la seua riquesa 
manifestación de y artístico que tiene distintiva e indispensable culturaL artística i social. 
alegria, pero también de Moneada. en la celebración de per aixo. i grades a la, 
solemnidad y tradición. nuestras tradiciones y complicitat i col·laboració 
no cabe duda que. desde Insignes hombres de cuya representación d'associacions, 

0-, 
los actos más populares la talla de Manual recae este año en la comerciants. empresaris 
hasta las ceremonias Alabort, Enrique señorita Paula Alabau, i ve'ins. hem aconseguit 
religiosas, tienen su Soriano, Manuel Palau una joven arraigada a complir amb el pla de 

- propia banda sonora y Francisco Fort, entre nuestra ciudad, que reajustament estipulat 

~ a cargo de las bandas muchos otros, han ejemplificará con orgullo sense minvar en 
de música de nuestro la parte más hermosa de 
municipio. 

'' 
nuestras tradiciones. 

'' Este año hemos querido Quiero felicitar a 
dedicar un capitulo 

Insignes 
su familia por su 

Tenim especial en el libro contribución a transmitir 
a la gran familia del hombres de las tradiciones de un patrimoni 
Centro Artístico Musical la talla de Moneada y, como no, a cultural 
de Moneada, una Manual Alabort, sus tres damas de honor; de referencia, 
entidad merecedora Enrique Soriano, Lola, Loli, y Marian. que i la voluntat 
de nuestro más sincero Manuel Palau 

aportarán la alegria e d'este equip agradecimiento por ilusión necesaria en cada 
el valor que ha dado y Francisco uno de los actos en los de govern és 
a la ciudad desde su Fort, entre que van a representarnos. fer d'ell una 
nacimiento. muchos otros, ñnestra a que 

han llevado tots puguem 
Si bien la música es el nombre de NOS ADAPTAMOS aguaitar per a 
sinónimo de celebración, A UN NUEVO CICLO 
este año la celebramos la ciudad más disfrutar d'un 
con letras mayúsculas. allá de nuestra La crisis que ha passat fet 
El binomio indivisible demarcación" atravesado nuestro país present 

~ 
que forman las palabras durante los últimos 
músicos y música, dejado su impronta en años nos ha obligado a activitats i aspectes 

~ abandonan el segundo la música y llevado el adoptar una política de culturals. Ar.o su posa una 
plano para ser los nombre de la ciudad ahorro tan exhaustiva clara aposta per atendre 

e:__./ protagonistas de nuestras más allá de nuestra como esenciaL Su el més important 
fiestas patronales, pues demarcación. Maestros desarrollo y aplicación se sense oblidar que no 
este año conmemoramos de este arte que a lo traduce en importantes hem de desprendre'ns 
el primer centenario largo de sus carreras. medidas de reajuste d'iniciatives comercials. 
de una banda que y gracias a su ilimitada económico que han apostes artístiques. 
ha supuesto el eje dedicación y pasión, dado lugar a situaciones projectes musicals i per 
vertebrador de Moneada han dado lo mejor excepcionales, por descomptat solidaris ... 
desde hace un siglo. de si mismos. Me las cuales se ha dado en definitiva donem 
Una entidad cuya labor enorgullece decir que prioridad a cubrir las VIDA al carrer i Moneada 
durante todos estos años han sido. son y serán necesidades reales de contagia goig. 



Tenim un patrimoni 
cultural de referencia, i 
la voluntat d'este equip 
de govern és protegir-
lo, conseNar-lo i fer 
d'eU una finestra a que 
tots puguem aguaitar 
i disfrutar d'un passat 
fet present Els nostres 
avantpassats ibers, la 
nostra harta, la Reial 
Séquia, la seda ... cada 
un d'estos identificatius 
ens enriquix i dignifica. 
Em complau anunciar la 
próxima adquisici6 del 
Molí i dels terrenys 
sobre els quals s' erigix el 
jaciment arqueológic del 
Tos Pelat perque 
una cosa tan preada i 
valuosa ha de pertanyer 
alpoble. 

UN PROJECTEANOMENAT 
M O N CADA 

Gracies a la vostra 
confian~a. he pogut 
emprendre a Moneada un 
projecte de ciutat en que 
el benestar del ciutada 
és la meua prioritat 
Des de fa 7 anys. hem 
reconvertit el municipi 
dotant-lo dels millors 
seNicis, adequades 
infraestructures i 
instal·lacions municipals 
que intenten cobrir les 
necessitats dels ve'ins i 
situar al municipi com a 
ciutat de referencia. 

Un deis projectes de 
major rellevancia, donara 
inici a finals d' any amb els 
primers passos pera la 
construcci6 de la carretera 
que unira la CV-310 amb 1 

la CV-315. Una inversió 
que finan~ara la Diputaci6 
de Valencia i que sens 
dubte repercutira 
positivament en el dia a 
día dels ve'ins facilitant el 
transiten la nostra ciutat 

Vull transmetre als 
ciutadans de Moneada. 
un missatge de seguretat 
confian~a i unitat, 
conceptes fonamentals 
per a dura terme 
este projecte, en la 
consecuci6 del qual tots 
i cada un de nosaltres, 
som pe~a primordial i 
indispensable. 

La tranquiHitat de 
Mas1es, l'essencia de 
Sant lsidre de Benagéber; 
l'arrelament del Barrí 
de les Torres i El Pilar. 
i la proximitat del barrí 
dels Eres, conformen 
un conjunt fonamental 
i necessari per al 
creixement i consolidaci6 
del nostre municipi, i 
coma alcalde continuaré 
atenent les vostres 
peticions i necessitats. 

Com és habitual 
en els últims anys, 
vos presentem una 
programació d'acord 
amb els temps que vivim 
i on tots teniu cabuda. 
Esperem que isqueu 
al carrer pera viure les 
celebracions en honor als 
nostres patrons amb els 
vostres amics, familiars 
i coneguts, durant estos 
dies de festa. 

Que tingueu 
bones festes! 



s un honor per a mi dirigir-me a tots vosaltres 
per quart any consecutiu com a regidora de 
festes de la ciutat de Moneada. En estos dies de 

celebració de les nostres Festes Patronals en honor a 
Sant Jau me Apóstol podre m disfrutar o· una festivitat 
marcada pel respecte a la tradidó, la solemnitat i la 
devodóals nostressants i patrons, en un marcd· alegria 
i germanor que caracteritza els ve'ins i ve'ines de la 
nostra ciutat 

Des de l'Ajuntamcnt. ens complau presentar-vos en 
este preludi de testes, una programació extensa i amb 
gran varietat d · actes que, de segur complauran les 
expectatives de tots els velns, majors i xicotets. Un 
projecte coHectiu que unix el fervor religiós. marcat per 
la fidelitat a la nostra tradició i l'exaltació de l'esperit 
coHectiu, que brinden els nostres actes més populars. 
Projecte que prendr~ forma alllarg d'estos dies gracies 
a la nostra gent. la gent de Moneada, que amb la 
seua iLlusió, entusiasme i implicació fan possible que 
disfrutem tots junts d ·estos di es grans de festa. 

Voldria transmetre les meues més sinceres felicitacions 
a la regina de les testes d'enguany, la senyoreta Pauta 
Alabau, i a la seua cort d'honor que l' acompanyara 
durant tot l ' any. Estic segura que amb el seu esfor<; i 
dedicació duran a terme la digna representació que la 
nostra dutat es mereix. 

També vull felicitar la gran famllia que forma el Centre 
Art!stic Musical de Moneada, una entitat que celebra 
enguany el seu centenari i la labor del qual suposa un 
valor cultural i social que enriquix i dignifica al nostre 
municipi. Per aixó vos invite a celebrar junt amb socis i 
músics els seus cent anys de vida. i que units disfrutem 
d'unes testes on la músiCa, enguany més que mai. és la 
protagonista. 

Vull destacar el paper fonamental de les nostres 
clavarles; els clavaris de santa B~rbara, els voluntaris 
i voluntaries de la Mare de Déu dels Desamparats. i 
reprenent la seua festivitat i encarnant l'esperit més 
jove, les Filles de Maria. Totes elles es configuren com 
una part fonamental de les nostres festes i desitgem 
que amb el pas dels anys i de les noves generacions, 
no es perda l'essencia del que estes signifiquen per a 
Moneada. 

Per finalitzar, vull convidar tots aquells que visiten 
la nostra dutat a disfrutar i compartir del fervor, la 
solemnitat i la passió amb qué els nostres ve'ins i ve·ines 
viuran les celebracions de les testes patronals. Un any 
més la dutat de Moneada obri les seues portes. la 
llum, el soroll i la pólvora prenen els carrers. i donen la 
benvinguda a tots. ve'ins i vei'nes. 

SONES FESTES! 



paciencia 
la nobleza 
onstituyen dos 

pilares fundamentales 
para Pauta ALaba u. una 
joven que desde hace 
ai'los suei'la con ser 
reina de las fiestas de su 
pueblo y que en unas 
semanas verá cumplido 
su propósito. En este 
caso la reina entrante y 
la saliente comparten 
pasiones y amistad. Y es 
que cuando Pauta fue 
corte de honor de Tamara 
Marco ya hablaban de 
ser Reinas de las fiestas 
de Moneada. "Pensamos 
presentarnos juntas pero 
lógicamente las dos no 
podíamos compartir el 
cargo. así que decidí 
esperar un año y en caso 
de ser elegida. que fuera 
Tamara quien me cediera 
el testigo". 



La emoción se vivió ha decidido seguir 

'' 
destaca que al ser tan 

intensamente durante estudiando. Tras superar pequeña no podía 
su elección el pasado la prueba de acceso entrar en el equipo 
mes de junio. Sus al Grado Superior 

Comunicarme 
femenino y empezó sus 

familiares, amigos y en Administración y entrenamientos con el 
allegados se contagiaron Finanzas comenzará con las personas equipo de su hermano 
de la ilusión que tenía en breve este nuevo a través del mayor. La pasión por 
por salir elegida. Tras ciclo estudiantil. Quiere voluntariado el deporte siguió 
unos instantes de formarse para dar el me ha ayudado con el tiempo y en la 
nervios y las oportunas paso al mundo laboral mucho en mi vida temporada 2008-2009 
votaciones por parte y poder trabajar. "Tengo 

personal y por ello 
debutó en el Levante 

del jurado, se desveló vocación de servicio U.D. Sin embargo, los 
la afortunada. "Por público y me imagino pienso continuar compromisos y entrega 
suerte mi familia me trabajando en una y formarme de que requiere estar en 

L respalda y mis sobrinos, administración", afirma. La mano de mis un equipo profesional la 
Alan y Enma, se sienten compañeros y llevó a tomar la decisión 
felices", asegura. Una de las cosas que profesionales de regresar al Moneada. 

más sorprenden de Finalmente y tras un 
Con las Fallas lo tiene Pauta para su edad es la año sin actividad, 
muy claro. La comisión serenidad con la que se de mis compañeros y Pauta se fichó por el 
a la que pertenecía expresa y transmite sus profesionales", explica Rocafort C.F. y hasta 
desapareció y aunque sentimientos. Confiesa Pauta. día de hoy. La joven 
reconoce vivirlas que tenía un carácter futbolista promete: 
intensamente no muy introvertido La práctica deportiva ha juega como delantera y 
quiere apuntarse a otra. y necesitaba una sido una constante en la banda lateral y en esta 
"Para mí el Campet es motivación para vida de Pauta. Empezó temporada he quedado 
mi Falla, de hecho mi superarlo. ¿La clave? gimnasia rítmica con 4 la segunda máxima 
madre fue la última Entrar a formar parte del años y cuando tenía 6 goleadora de la liga en 
fallera mayor que tuvo cuerpo de Protección se inició en el fútbol. categoría 2a regional. 
la comisión y por el Civil de Moneada. "Como todos mis 
momento no me veo "Comunicarme con primos son chicos, si La nueva reina será 
en otro lugar, aunque las personas a través querfa jugar con ellos coronada el 29 de 
nunca se sabe ... ". del voluntariado me tenía que aprender agosto y a partir de 

ha ayudado mucho en a darle al balón, así entonces tendrá una 
Pauta finalizó en mi vida personal y por que me apuntaron nueva historia que 
junio el Grado Medio ello pienso continuar y en el Moneada FBM", añadir en su vida ... 
de Administrativo y formarme de la mano explica. Como anécdota 

~ 



Divendres, 29 d'agost 

PRESENTACIÓ DE LA REGINA 1 LA SEUA CORT D'HONOR 2014 amb l'actuació de nn Bello 
Canto" acompanyats perla Banda Simfonica del Centre Artístic Musical de Moneada i la 
Coral de Moneada a la pla~a de Sant Jau me. Organitza i patrocina: Ajuntament de Moneada. 

INAUGURACIÓ DELS XIRINGUITOS a l 'avinguda de la Mediterrania. 

INAUGURACIÓ DEL MERCAT MEDIEVAL a l'avinguda de la Mediterrania. 

Dissabte, 30 d'agost 

TORNEIG DE FUTBOL SALA al Pavelló Badia. Organitza: Fundació Esportiva Municipal i 
Fútbol Sala Amics de Moneada. 
X TROFEU SOCIAL DE NATACIÓ a la Piscina Badia. Organitza: Fundació Esportiva Municipal 
i Club Natació Moneada. 

TIR 1 ARROSSEGAMENT a la avinguda del Mestre Miguel Buendía (darrere del col·legi José 
W Oltra). Organitza i patrocina: Ajuntament de Moneada. 

111 TORNEIG DE FUTBOL AFICIONAT VETERANS al Poliesportiu La Pe losa. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal. 

MERCAT MEDIEVAL a l'avinguda de la Mediterrimia. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

JOCS D'AIGUA al pare de l'esgtésia. Organitza: Clavaria Fill.es de Maria. 
Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

SOPAR POPULAR A LA FRESCA " NIT DE L'EMBOTIT" amb l'actuació de l'Orquestra "Genuinos" 
a l'avinguda de la Mediterrimia. Organitza i patrocina: Ajuntament de Moneada. 

Diumenge, 31 d'agost 

TORNEIG DE FUTBOL SALA al Pavelló Badia. Organitza: Fundació Esportiva Municipal. 

XXXVI VOLTAA PEU Eixida: avinguda de Ferrim el Catolic amb l'avinguda de la 
Mediterrania. Organitza: Fundació Esportiva Municipal. 

TIR 1 ARROSSEGAMENT a l 'avinguda del Mestre Miguel Buen día (darrere del col·legi lose 
Ma Oltra). Organitzo i patrocina: Ajuntament de Moneada. 

MERCAT MEDIEVAL a l'avinguda de la Mediterrimia. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

CALDERES amb Fesols i Naps a la play:¡ de Sant Jau me. Organit:za i patrocina: Ajuntament de Moneada. 

CAVALCADA DEL' ALEGRIA. Recorregut: e/ Sagunt, Pla~a Creu de Quintana, e/ Lluís Vives, 
c/Xativa, c/Cervantes, c/Lepanto, c/25 d' Abril, Avinguda de Ferran el Catolic finalitzant al 
Pare de la Mediterrania Organitza: Ajuntament de Moneada. 

CONCURS DE COLOMS ESPORTIUS lOVENS PROMESES a l 'Ermita de Santa Barbara. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal i Club Colombicultura Santa Barbara. 

ACTUACIÓ DE LA BIG BAND BLUE de la Societat Musical d' Alboraia 
al Mercat Vell. Organitzo i patrocina: Ajuntamcnt de Moneada. 



--·--
GRAN FESTA INFANTIL AMB JOCS, INFLABLES 1 BUFALO MECANIC a la Pla~a de Bous de 
l'avda. del Cementeri. Organitza: Comissió de Penyes Taurines de Moneada. 
Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

ACTIVITAT LÚDICA DE RUGBI a l'avinguda de la Mediterrimia. Organitza: Fundació 
Esportiva Municipal i Unió Esportiva Rugbi Moneada. 

SERENAR PER ALS NOSTRES MAJORS a l'avinguda de Ferran el Católic i a continuació Nit 
de ball. Organitza i patrocina: Ajuntament de Moneada. 

BALL PER ALS MAJORS amb l'actuació de " MARCO MEDINA" al Mercat Vell. 
Patrocina: Ajuntament de Moneada. 

Espectacle a carrec de l'ESCOLA DE DANSA COPPELIUS a l'avinguda de la Mediterrania. 
Organitza: Escota de Dansa Coppelius. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

Dimarts. 2 setembre 

CONCURS DE DJBUIX al pare de l'església. Organitza: Ames de Casa Tyrius. Patrocina: 
Ajuntament de Moneada. 

EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA "DEHESA CAMPO BRAVO DE MONCADA" amb 5 vaques, 1 
bedel! i un bou cerril a la Pla~a de Bous de l'avda. del Cementen. Organitza: Comissió de 
Penyes Taurines de Moneada. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

PARTIDA DE PILOTA VALENCIANA a la Ciutat de la Pilota. Organitza: Fundació Esportiva 
Municipal. 

CANTA CON ABRADELO a l'avinguda de la Mediterrlmia. Patrocina: Ajuntament de Moneada. 

NIT DE FOLKLORE ANDALÚS amb l'actuació del grup de ball de l'Associació Anda lusa Rociera 
de Moneada i óscar de Manuel amb l'espectacle "New Flamenco Project" al Mercat Vell. 
Organitza: Associació Andalusa Rociera de Moneada. Patrocina: Ajuntament de Moneada. 

EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA " DEHESA CAMPO BRAVO DE MONCADA" amb 4 vaques 
i 2 bous embolats a La Pla<;a de Bous de l'avda. del Cementeri. 
Organitza: Comissió de Penyes Taurines de Moneada. Col·labara: Ajuntament de Moneada. 

Dimecres. 3 setembre 

VESPRADA INFANTIL "EL BOSC MAGIC" al pare de l'església. Organitza: Clavaría Filies de Maria. 
Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA "EL PUNTAL" amb 5 vaques, 1 bedell i un bou en puntes 
a la Pla<;a de Bous de l'avda. del Cementen. Organitza: Comissió de Penyes Taurines de 
Moneada. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

EXHIBICIONS KÁRATE, BOXA, TRIAL BICI I DANSA ORIENTAL a L'avinguda de la 
Mediterrimia. Organitza: Fundació Esportiva Municipal 

NIT DE PLAY-BACKS a carrec de les Comissions Falleres del municipi a l 'avinguda de la 
Mediterrania. Patrocina: Ajuntament de Moneada. 

DESFILADA SALONES VICENTE a la plac;a de Sant Jau me i DESFILADA DE MODA a carrec de 
Pablo Foronda. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA "EL PUNTAL" amb 4 vaques i 2 bous embolats a la Plac;a 
de Bous de l'avda. del Cementeri. Organitza: Comissió de Penyes Taurines de Moneada. 
Col·labora: Ajuntament de Moneada. 



18:00-20:00h 

EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA "FERNANDO MACHAN COSES" amb S vaques, 1 bedell i 1 
bou en puntes a la Pla~a de Bous de l'avda. del Cementen. Organitza: Comissió de Penyes 
Taurines de Moneada. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

TORNEIG FUTBOL RICARDO ALÓS FEMENf 20:00h AMATEUR al Poliesportiu La Pelosa. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal i FBM Moneada C.F. 

VESPRADA INFANTIL CON TRIKI & LUPI a l'avinguda de la Mediterrania. 
Organitza i patrocina: Aj untament de Moneada. 

ESPECTACLE DE BALL ESPORTIU a carrec de !'Escota de BaU del Centre Aróstic Musical a l'avinguda 
de la Mediterrania. Organitza: Escota de BaU del CAMM. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

ACTIVITATS "JOVES EN FESTES" al pare del skate situat al c/Barcelona prop de !'ermita. 
Organitza: Unitat de Prevenció Comunitaria en Conductes Addictives (UPCCA) i la 
Regidoria de Joventut del' Ajuntament de Moneada. 

NIT DE MONOLEGS ambla presentació i la magia de Richard Yuste i els monologuistes 
Rubén Garcla. Raúl Antón i des de la Paramount Comedy Miguel Miguel al Mercat Ve U. 
Organitza i patrocina: Ajuntament de Moneada. 

E)(HIBICIÓ DE LA RAMADERIA "FERNANDO MACHAN COSES" amb 4 vaques i 2 bous 
embolats a la Pla~a de Bous de l'avda. del Cementeri. Organitza: Comissió de Penyes 
Taurines de Moneada. Col·labora: Aj untament de Moneada. 

Divendres. 5 setembre 

TORNEIG BILLAR CIUTAT DE MONCADA a la casa de l'esport. 1er pis. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal i Club Billar Moneada. 

REPARTIMENT D'ORXATA 1 FARTONS per als xiquets i xiquetes al Xiringuito de la Clavaria 
de Santa Barbara. Organitza i patrocina: Clavaris de Santa Barbara 2014. 

EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA "BENAVENT" amb S vaques, 1 bedell i 1 bou en puntes a 
la Pla~a de Bous de l'avda. del Cementeri. Organitza: Comissi6 de Penyes Taurines de 
Moneada. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

VESPRADA INFANTIL (de o a 6 anys) a carrec de l 'Escoleta Infantil Baby School a 
l'Avlnguda de la Mediterrlmia. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 

MOON-K ROCK ambles actuacions dels grups: MONO M IX, DESTROYER, CUATRO GATOS, 
AKALIB, BASTIDA i AFÁSICA i coma colofó del festivall'actuació del ~rup LOS PERROS DEL 
BOOGIE a l'Espai Cultural Multiusos de l'avinguda de Ferran el (atolle. 
Organitza i patrocina: Ajuntament de Moneada. 

REPRESENTACIÓ DE L'OBRA "ROMEO 1 JULIETA" de W. Shakespeare. adaptaci6 de Rodolf 
Sirera, a drrec dels alumnes de !'Escota Municipal de Teatre al Centre Cultural Blasco 
lbáñez. Organitza: Ajuntament de Moneada. 

DESFILADA 1 CONCERT DE BANDES a carrec de la Banda Simfonica del Centre Artistic 
Musical de Moneada dirigida per José Alcácer Dura i la Banda Simfonica de la Societat 
Musical d'Alboraia dirigida per Eduardo Noguerales Bermúdez al Mercat Vell. 
Organitza: Centre Artistic Musical de Moneada. 

DISCOMOBIL a l'avinguda del Mestre Miguel Buendía. Organitza i patrodna: Clavaría Filles de Maria. 

EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA "BENAVENT" amb 4 vaques i 2 bous embolats ala Pla~a 
de Bous de !'Avda. Cementen. Organitza: Comissió de Penyes Taurines de Moneada. 
Col·labora: Ajuntamcnt de Moneada. 



~ FESTiiS MONeADA 20M 

~ .. 

CONCURS PARDALETS DEL CAMP al pati del col·Legi Vicente Trenco. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal i Club Pardalets del Camp Moneada. 
XIX VOLTA POPULAR EN BICI Eixida: p la~a de Sant Jaume. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal. 
CAMPIONAT DE PADEL CDM M O N CADA al Centre Esportiu Moneada. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal i CDM Moneada. 
BASQUET 3X3 a L'Espai Cultural Multiusos de l'avinguda de Ferran el Catolic. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal i Club Basquet Moneada. 
FIRA DE LA SALUT a L'avinguda de la Medirerrania. Organitza i patrocina: la Unitat de 
Prevenció Comunitaria en Conductes Addictives (UPCCA) de l'Ajuntament de Moneada. 
EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA " LA PALOMA" amb 5 vaques. 1 bedell i 1 bou en puntes 
a la Pla~a de Bous de l'avda. del Cementeri. Organitza: Comissió de Penyes Taurines de 
Moneada. Col-labora: Ajuntament de Moneada. 

ACTE HOMENATGE ALS NOSTRES MAJORS Carmen Sancho i Isidro Martínez amb 
l'ACTUACIÓ DE LA CORAL-RONDALLA " EL CANT ENS DONA VIDA" al Mercat Vell. 
Organitza: Ajuntament de Moneada. 

ENTRADA MORA pel següent reeorregut: e/ Sagunt, el del Negre. Pla~a Creu de Quintana, 
e/Lluis Vives, avin~uda de Ferran el Catolic finalitzant al pare de La Mediterr1mia. 
Organitza i patrocrna: Ajuntament de Moneada. 
NIT DE FOLKLORE VALENCIA al Mercat VeU amb l 'actuadó de l'agrupadó Folklóriea de Moneada i un 
grup eonvidat Organitza: Agrupadó Folklorica de Moneada. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 
ACTUACIÓ DE DAVID DE MARIA a la plac;a de Sant Jaume. 
Organitza i patrocina: Ajuntament de Moneada. 

EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA "LA PALOMA" amb 4 vaques i 2 bous 
embolats a la Pla~a de Bous de l'Avda. Cementen. 
Organitza: Comissió de Penyes Taurines de Moneada. 
Col-labora: Ajuntament de Moneada. 

Diumenge, 7 setembre 

ANUNCI DE LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS amb volteig general de 
campanes i disparada de salves. 
CAMPIONAT DE PADEL CDM M O N CADA al Centre Esportiu Moneada. 
Organitza: Fundaeió Esportiva Municipal i CDM Moneada. 
CARRERA CICLISTA Eixida: e/ del Negre. Organitza: Fundació Esportiva Municipal, Penya 
Ciclista Moneadense i Federaeió de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. 
ESPECIAL"GRAND PRIX" a la pla~a de bous de l'avda. del Cementeri. 
Organitza: Comissió de Penyes Taurines de Moneada. Col-labora: Ajuntament de Moneada. 
X TORNEIG D'ESCACS INFAN SUB-141 VIl TORNEIG D'ESCACS CIUTAT DE MONCADA a 
I'Avinguda de la Mediterrania. Organitza: Fundació Esportiva Municipal i Club Escacs Moneada 
VESPRADA INFANTIL: TALLERS DE MANUALITATS 1 ANIMACIÓ AMB JOCS a l'avinguda de la 
Mediterrimia. Organitza i patrocina: Ajuntament de Moneada. 
MISSA MAJOR en honor a la lmmaeulada Coneepció cantada perla Coral de Moneada a la 
parroquia de Sant Jau me Apóstol. 
SOLEMNE PROCESSÓ en honor a la lmmaculada Coneepció pel recorregut habitual. 
Al ñnalitzar, eastell de ñ de festa. 
NIT DE SARSUELA a dmee de la Coral de Moneada al Mereat Vell. 
Organitza: Clavaría Mare de Déu deis Desemparats Col·labora: Ajuntament de Moneada . 

~--~--~-~~~/~~~~~--------------~--~--
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MISSA MAJOR en honor a la Mare de Dé u dels Desemparats cantada perla Coral de 
Moneada a la parroquia de Sant Jau me Apostol. 
ANUNCI DE LA FESTA EN HONOR A SANTA BARBARA amb volteig general de campanes í 
disparada de salves. 
O FRENA A LA MARE DE D~U DELS DESEMPARATS des de la parroquia de Sant Jau me 
Apostol al Mercat Vell amb l'acompanyament de la Banda de la Unió Musical de Moneada. 
TROFEU DE BASQUET "SENIOR A" FESTES DE M O N CADA al pavelló Badia. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal i Club Basquet Moneada. 
SOLEMNE PROCESSÓ en honor a la Mare de Déu dels Desemparats pel recorregut habitual. 
Al ñnaliuar, castell de ñ de festa. 
REPRESENTACIÓ DE L'ENTREMÉS "ELS MERENGUES" de Vicent Montesinos i del SAINET "LA 
CONSTITUSIÓ EN MA CASA" de l'afamat autor Paco Comes, a carrec del Quadre Artistic de 
Villamarxant al Mercat Vell. Organitza i patrocina: Ajuntament de Moneada. 
TRASLLAT EN PASSACARRER DE LA IMATGE DE SANTA BARBARA des de la parroquia de 
San Jau me Apóstol ñns al carrer de la clavariessa major el Jorge Juan, 8. 
GRANDIOSA DISCOMOBIL de 20.000 W de so i 30.000 W de llum amb l'actuació de Dl's SAN 
BERNARDINO (de ¡Anda yal de los 40 Principales) i DJ's SANSA coma telonero a l'Espai Cultural 
Multiusos de l'avinguda de Ferran el Catolic. Organitza i patrocina: Clavaris de Santa Barbara 2014. 

Dimarts, 9 setembre 

VESPRADA INFANTIL "EL TRESOR PIRATA" al pare de l'església. Organitza: Clavaría Filles 
de Maria. Col·labora: Ajuntament de Moneada. 
TRASLLAT EN PASSACARRER de la imatge de Santa Barbara des del domicili de la clavariessa 
major, el Jorge Juan, n°8 fins la parroquia de Sant Jau me Apostol. 
MISSA MAJOR en honor a Santa Barbara cantada pel Cor Sant Jaume de veus greus dirigit 
pel Sr. Ángel Verdeguer a la parroquia de Sant Jau me Apostol. 

TROFEU DE BASQUET "SENIOR B" FESTES DE MONCADA al pavelló Badia. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal i Club Basquet Moneada. 

SOLEMNE PROCESSÓ en honor a Santa Barbara pel recorregut habitt,~al. Al ñnaliuar, castell de 

.• 

fidefesta. ...,.. 

NIT DE LA PAELLA pel circuit habitual amenitzada per una xaranga i per l'ORQUESTRA "QUINTA 
NOTA" a l'avinguda de la Mediterrania. Organitza i patrocina: Ajuntament de Moneada. 

Dimecres. 10 setembre 

DIANA (1 salva i 21 carcasses). 

CAMPIONAT DE PETANCA a l'avinguda de la Mediterrania. Organitza: Fundació Esportiva 
Municipal i Club Petanca Moneada. 
MISSA MAJOR en honor a Sant Jaume, cantada perla Coral de Moneada, a la parroquia de 
Sant Jaume Apóstol. 

MASCLETA a l 'avinguda del Mestre Miguel Buendia. 

VESPRADA INFANTIL: PARC D'INFLABLES al pare de l'avinguda de la Mediterrania. 
Organitza i patrocina: Ajuntament de Moneada. 
SOLEMNE PROCESSÓ en honor a Sant Jau me pel recorregut habitual acompanyada per la 
tradicional "danr;a" a carrec del Grup de Danses de Moneada. En acabar traca per tot el 
recorregut de la processó. 

CASTELL DE FOCS D'ARTIFICII Fl DE FESTA al final del e/ Xativa. junt als jutjats. 

Diumenge, 14 setembre 

XI TRIAL CIUTAT DE MONCADA Eixida: Barran e del Carraixet. Sant lsidre de Benagéber. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal Rafa Marqués i Regina Suay. 
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