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Un any més, el final de 
l’estiu ens porta les nostres 
festes majors, excel·lent 
ocasió per compartir 

amb familiars, amics i veïns estos 
dies intensos i significatius per al 
nostre poble, on la nostra història 
i tradició prenen força. També per 
fer balanç d’este any en el qual, des 
de l’equip de govern, s’ha posat en 
valor el benestar i les prestacions 
per atendre les necessitats bàsiques 
dels nostres veïns i veïnes.

Entenent-ho en esta direcció i 
dins d’un marc de responsabilitat 
econòmica.

Alhora, des de l’Ajuntament hem 
volgut que la nostra identitat, la 
nostra cultura com a poble valencià, 
tinga un lloc de reconeixement en 
estos dies de festes. Per això, els 
carrers de Moncada han tornat 
a recuperar actes culturals i 
populars tan representatius de la 
cultura valenciana com és la pilota 
valenciana o les tradicions tan 
espectaculars com el Correfoc i la 
Cordà al calendari de festes.

No podem oblidar d’on venim: 
les nostres tradicions i les nostres 
arrels. Moncada, com a bressol 
de cultures, posseïx un important 
patrimoni històric i cultural ric i 
extens. Per això treballem a favor 
de la seua recuperació i preservació.

Com no, he de reconèixer el gran 
treball realitzat per totes les 
associacions, clavaries, regidors de 
l’equip de govern, treballadors de 
l’Ajuntament, entitats implicades 
en estes festes i, en general, per 
totes les persones que fan possible 
l’organització i la realització dels 
diferents actes duts a terme en 
este període de celebració. Entre 
tots, any rere any, aconseguiu que 
la nostra ciutat es transforme i 

cobre vida en uns dies de festa, fent 
ressorgir la tradició en una ciutat 
d’acollida i respectuosa.

També vull agrair a la Policia Local 
i Protecció Civil de Moncada, 
així com a tots els voluntaris que 
amb la seua labor durant estos 
dies fan dels carrers espais de 
trobada, segurs, tranquils i lliures 
d’agressions sexistes. Perquè des 
de l’Ajuntament de Moncada 
manifestem, un any més, el nostre 
compromís amb les dones, amb la 
defensa dels seus drets per avançar 
cap a una societat, en la qual les 
dones exercisquen des de la seua 

llibertat el protagonisme de les 
seues pròpies vides.

Per acabar, el meu desig és que 
visquem uns dies especials; 
unes festes que ens involucren 
i representen a tots i totes; que 
reflectisquen l’orgull que els 
moncadins i moncadines sentim 
per la nostra història i que ens 
definisquen com a ciutat oberta 
i tolerant, lloc de convivència i 
solidaritat.

És un honor per a mi convidar-
vos a disfrutar de les nostres festes 
patronals.

Saluda Alcaldessa de Moncada,
Amparo Orts Albiach
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Como cada año, durante 
las Fiestas Patronales, 
Moncada se transforma en 
una verdadera fiesta donde 

las tradiciones de nuestras tierras 
adquieren protagonismo por encima 
de la rutina diaria de nuestra ciudad. 
Con estas fechas señaladas para 
todos los moncadenses empiezan 
unas jornadas entrañables en las 
que nuestras calles se convierten en 
punto de encuentro, de convivencia 
y disfrute de nuestro legado cultural.

Varios meses de intenso trabajo 
resultan en estos días frenéticos de 
celebración y festejos en honor a 
nuestro Patrón San Jaime Apóstol 
en los que se entrelazan actos 
religiosos y populares para crear un 
ambiente excepcional, inclusivo y 
abierto a la participación de todos y 
todas. De este modo, como Concejal 
de Fiestas es un orgullo presentar un 
programa de fiestas diseñado para 
representar a toda la población de 
nuestra ciudad. Una programación 
que respeta y exalta la tradición e 
historia que identifica a nuestro 
pueblo y añade la innovación 
manifestada en los movimientos 
culturales de nuestros días.

Desde la Concejalía de Fiestas 
seguimos apostando por los 
actos más populares, tradiciones 
en las que las calles se llenan 
de convivencia y jovialidad. Las 
calderas, la Nit de l’embotit, la Nit de 
les Paelles, la cabalgata, los eventos 
deportivos, los actos musicales, 
mascletás o Correfocs son una buena 
demostración de ello. No obstante, 
no perdemos de vista actos y eventos 
adaptados a los nuevos tiempos e 
inquietudes de los más jóvenes.

Con estas palabras me gustaría 
transmitir mi más sincero 
agradecimiento a todos aquellos que 
con su implicación y participación 

dan vida a nuestras fiestas. En 
especial a las Clavarías de la “Mare 
de Dèu dels Desamparats”, “Santa 
Bàrbara” y las diversas asociaciones 
y colectivos de Moncada que, con su 
trabajo y esfuerzo reflejan el orgullo 
que los moncadenses sentimos por 
nuestras raíces y cultura. Sois el 
más claro ejemplo de compromiso 
con nuestro pueblo.

No puedo olvidar a la reina 
de nuestras fiestas, la señorita 
Andreea Sandu, y a su Corte 
de Honor. Vosotras tenéis la 
importante labor de representar 
a nuestro pueblo con la dignidad 
y orgullo que se merece. Espero 
que viváis estos días con ilusión e 
intensidad.

Finalmente, quiero destacar 
el esfuerzo realizado desde el 
Consistorio en beneficio de unas 
fiestas en paz, armonía y libres de 
violencia de género; así como por el 
mantenimiento de la calidad y valor 
de los actos que llenarán las calles 
durante estos días tan especiales y 
significativos para nuestro pueblo.

Os animo a todos y todas a ser 
participes en estos días intensos, a 
disfrutar con plenitud y fervor junto 
a los vuestros, a abrir las puertas 
a todos los vecinos y vecinas que 
quieran compartir nuestra alegría, 
música y tradición siendo ejemplo 
de convivencia y solidaridad.

Os deseo buenas fiestas!

Saluda Concejal de Fiestas,
Martín Pérez Aranda
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Andrea Sandu (Reina)
A què es dedica, què vol en el 
futur…
Té 19 anys, Enguany començarà 
a estudiar l’últim any de cicle de 
grau mitjà d’Atenció a Persones 
en Situació de Dependència i 
mentrestant ha tingut l’ocasió de 
treballar. En el futur li agradaria 
fer el grau superior d’Educació 
Infantil i poc després opositar per 
a Policia Local.

Definir-se a ella mateixa…
Es considera una persona alegre, 
sociable, a vegades una miqueta 
tímida. També responsable i molt 

activa, li encanta participar durant 
l’any en les activitats que celebra el 
poble.

Per què es va presentar…
Li fa molta il·lusió representar 
a Moncada, considera que és 
una experiència única que dóna 
l’oportunitat de viure les festes 
d’una altra forma, des de dins i 
amb la sort de poder disfrutar-ho 
amb les seues amigues.

Què és el que més li agrada de 
les festes…
El que més li agrada és la cavalcada 

de l’alegria, la nit de les paelles, la 
desfilada de moros i cristians, els 
bous…Però el que més li ha cridat 
l’atenció des de xicoteta són les 
processons i l’ofrena a la Mare de 
Déu dels Desemparats.

Quin vincle té amb el poble…
A pesar de no haver nascut ací, va 
vindre de molt xicoteta a este poble, 
que ja sent com a seu. “Totes les 
tradicions, la gent, la cultura, fan 
que em senta tan a gust que no hi 
ha millor forma de plasmar-ho que 
representant a tots i cadascun d’ells 
com la reina de les festes 2018”.

REINA I DAMES D’HONOR
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Beatriz Ruiz Torres
A què es dedica, què vol en el futur…
Té 19 anys, és estudiant d’Administració i Finances al 
col·legi Sant Jaume Apòstol de Moncada, forma part 
de la banda de música de la Unió Musical de Moncada. 
En un futur li agradaria estudiar Pedagogia en la 
universitat.

Definir-se a ella mateixa…
És una xica espontània, divertida i amb ganes de 
disfrutar estes festes al màxim.

Per què es va presentar…
Perquè li interessava la idea de disfrutar esta 
experiència amb les seues amigues; perquè li agradaria 
representar al seu poble i viure les festes des de dins.

Què és el que més li agrada de les festes…
La cavalcada i la nit de les paelles. Perquè és una festa 
on el poble ix al carrer i es reunix per a passar-ho bé.

Quin vincle té amb el poble…
És natural de Moncada i quina millor forma d’estar 
orgullosa del seu poble que representant-lo.

Andrea Martín Alarcón
A què es dedica, què vol en el futur…
Té 16 anys, enguany el dedicarà a estudiar sociosanitari, 
perquè el que li entusiasma és ajudar els altres. A més 
com la seua companya toca en la Unió Musical de 
Moncada.

Definir-se a ella mateixa…
Es considera una persona molt perfeccionista, que 
persegueix les seues metes, amigable i extrovertida.

Per què es va presentar…
Des de xicoteta tenia la il·lusió de fer la festa i enguany 
tenia a les seues amigues per a disfrutar-ho al màxim.

Què és el que més li agrada de les festes…
L’ambient que té el poble en festes, com els “xiringuitos” 
o els actes que es munten cada dia

Quin vincle té amb el poble…
És veïna de Moncada de tota la vida, ajuda al poble 
a través de la banda de música i ara una vegada més 
representant al seu poble com a dama de les festes.

REINA I DAMES D’HONOR
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Andrea Laosa Duato
A què es dedica, què vol en el futur…
Està estudiant el cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció 
a Persones en Situació de Dependència i en un futur 
li agradaria estudiar Magisteri Infantil per a després 
treballar amb xiquets i xiquetes de 3 a 5 anys.

Definir-se a ella mateixa…
Pensa que és una persona en qui es pot confiar, 
amable, afectuosa, empàtica , somiadora, humil, 
riallera, extrovertida encara que a vegades vergonyosa 
i sempre alegre.

Per què es va presentar…
M’he presentat perquè vull disfrutar de les festes al 
costat de les meues amigues.

Què és el que més li agrada de les festes…
El que més li agrada de les festes és l’ambient que 
es forma al poble amb els “xiringuitos”, música, 
cavalcades i que s’organitzen moltes activitats per a 
tot tipus de persones.

Quin vincle té amb el poble…
Per ser de Moncada està molt orgullosa del seu poble, 
de la seua gent i de les seues festes.

Eva Muñoz Cirujeda
A què es dedica, què vol en el futur…
Té 19 anys, En un futur li agradaria formar equip 
amb les seues germanes i el seu pare en el saló de 
perruqueria de son pare.

Definir-se a ella mateixa…
Tímida, extrovertida, molt familiar, potser que amb un 
poquet de caràcter...

Per què es va presentar…
Es va presentar per viure l’experiència com ho va fer la 
seua germana i perquè a la seua iaia li hauria fet molta 
il·lusió vore-la representar al poble amb este equip de 
dames i reina.

Què és el que més li agrada de les festes…
El que mes li agrada de les festes és l’ambient que es 
forma durant els dies de festa, les calderes, paelles, 
processons…

Quin vincle té amb el poble…
Viu des de xicoteta ací, ha anat al col·legi ací, té ací tota 
la seua vida, la seua família i els seus amics.

REINA I DAMES D’HONOR



PATRIMONI, 
HISTÒRIA I 
CULTURA
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El terme municipal de Moncada 
es caracteritza per tindre un 
patrimoni cultural molt destacable, 
tot i el reduït de la seua superfície 
(15,6 km2): una ciutat ibèrica (El 
Tòs Pelat), dues vil·les rústiques 
romanes (El Pouatxo i Les Paretetes 
dels Moros) i una alqueria islàmica, 
patrimoni que tots anem coneixent 
a poc a poc i del que hem parlat a 
sovint en el Llibre de Festes. Però 
a diferència del patrimoni històric i 
arqueològic, existeix un patrimoni 
natural moncadí que no ens és tan 
conegut i que mereix que parem 
en ell la nostra atenció. Ens estem 
referint a dos paratges, Les Vinyetes-
El Tòs Pelat i el Barranc de Carraixet. 
Són dos espais físics de gran 
interés botànic que cal conservar, 
protegir i estudiar per la seua vàlua 
mediambiental i paisatgística.

Les Vinyetes
Ja fa més de tres anys que 
l’Ajuntament de Moncada va 
dissenyar, traçar i senyalitzar la 
Ruta Cavanilles que des de l’Ermita 
de Santa Bàrbara ens porta fins la 
muntanya del Tòs Pelat. Són 2,5 k 
de recorregut pedestre molt fàcil de 
fer que recomanem a tota la gent, 
especialment en primavera i tardor. 
Una volta s’arriba a la urbanització 
de Masies per l’avinguda Daniel 
Comboni o per l’antic Camí ibèric 
dels Fornets, la ruta transita 300 
m pels seus carrers per a finalment 
desembocar en la partida de Les 
Vinyetes, des d’on comencem 
a veure a l’horitzó i a ponent la 
muntanya del Tòs Pelat. 

Quan parlem de Les Vinyetes (o 
Vinyetes d’Alós) immediatament 
i lògicament tots s’imaginen 
un paisatge de vinyes de raïm 
moscatell, amb el que produïen vi 
els ordes del Temple i Montesa a 
Moncada des d’època Baix Medieval 
i fins l’època Moderna (ss. XIV-
XVIII). Els seus cellers, tal i com ha 
documentat l’arqueologia, estaven 

al Ravalet (Plaça Mare Francisca de 
la Concepción). Però la toponímia 
és capritxosa i en l’actualitat, i des 
de fa quasi 300 anys, el que podem 
veure a les Vinyetes no són vinyes 
sinó un garroferal immens, quasi 
idèntic al que va veure el botànic 
Cavanilles, és a dir, un paisatge 
històric, centenari i singular que 
el propietaris actuals tracten de 
conservar amb molta cura. El 
garroferal ocupa una interessant 
depressió topogràfica o vall de més 
de 400 m d’ample de tipus càrstic 
on abunden les pedreretes, les 

coves i balmes, algunes d’elles a 
meitat del segle XX es van fer servir 
per cultivar xampinyó i altres han 
estat tapades sense cap control.

Però el cert és que durant el segle 
XVIII Les Vinyetes es feren famoses 
per ser la pedrera des d’on van eixir 
molts dels carreus amb els que es 
va construir l’església del Temple 
a València (adossada al Palau del 
Temple, actual Govern Civil).

El conjunt conventual que es va 
construir allí entre 1761 i 1770 va 
ser per ordre dels monjos guerrers 
de l’Orde de Montesa i per ordre 
del rei Carlos III (1759-1788) 
després de que el terratrèmol del 
23 de març de 1748 destruira el 
convent que l’Orde tenia al castell 
de Montesa (La Costera). Convé 
recordar que Moncada formava 
part de una de les batllies més 
importants que tenia l’Orde de 
Montesa i que en eixe moment el 
rei era el Gran Maestre de l’Orde el 
que explica aquestes relacions.

Però si seguim parlant de les 
antigues pedreres moncadines, 
la documentació relativa a 

Apunts sobre la flora natural de Moncada:
les Vinyetes-el Tòs Pelat i el Barranc de Carraixet

Narcís de tardor

PATRIMONI, HISTÒRIA I CULTURA
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l’explotació de la pedrera d’El Tòs 
Pelat ens retrotrau a al segle XVII, 
concretament a 1601, no descartant-
se que foren explotades molts segles 
abans. La tècnica d’extracció en les 
pedreres romanes i alt medievals-
modernes era bàsicament similar. 
En primer lloc calia “desmuntar” la 
coberta vegetal i terra que cobria el 
llit de pedra amb pics i aixades. Una 
volta la roca era nua es marcava de 
sobre amb regles i escaires de ferro 
les línies de la rasa que es pretenia 
excavar. L’amplària i profunditat 
d’aquestes rases o canaletes 
excavades amb el pic de pedrapiquer 
o escoda es feien en funció de les 
dimensions del bloc que s’havia 
d’extraure. Són molt diferents, hem 
pogut documentar a les pedreres 
d’El Tòs Pelat canaletes (de secció 
rectangular o triangular) que van 
de 0,10 m d’ample fins a 0,30 m, la 
profunditat també oscil·la de 0,15 
m fins a 0,60 m. Altra característica 
de les pedreres de Moncada per 
a l’època medieval-moderna és 
l’explotació d’aquestes dins o sobre 
de coves i balmes. D’entre els edificis 
que utilitzaren pedra d’El Tòs Pelat 
per a la seua construcció, destaca 
el monestir Sant Miquel i Els Reis 
de València, L’Hospital General, la 
catedral de València o l’Assut de la 
Reial Séquia de Moncada a Paterna. 

Pel que fa a la lloma d’El Tòs Pelat 
des del punt de vista orogràfic, és 

el lloc més alt del terme municipal, 
92 m.s.n.m. De fet, des del cim de 
la muntanya, on hi ha un jaciment 
ibèric, es divisa a l’Est la costa 
mediterrània des del port de Sagunt 
fins el Montgó a Dènia, és a dir, el 
golf de València. Aquest control 
visual cap a la mar (situada a 9 km 
en línia recta) explica que els ibers 
s’assentaren en aquest lloc o que a 
final del segle XVI o principis del 
XVII es construira al Tòs Pelat, 
significativament sobre la muralla 
de l’antiga ciutat ibèrica, una torre 
de guaita per controlar i defendre 
la costa de l’Horta Nord dels atacs 

dels pirates barbarescos. Torre que 
estava connectada visualment a 
d’altres, per exemple, l’existent al 
Cabeç Bord del Puig o la Torreta 
del Pirata de Godella.

Però tornant a la Ruta Cavanilles 
o camí senyalitzat, aquest ens 
porta fins al cim del Tòs Pelat, la 
zona del terme de Moncada on 
les transformacions agrícoles han 
sigut una mica menys agressives. 

Aquestes circumstàncies junt a les 
seues característiques climàtiques, 
també d’acord amb les propietats 
del sòl, fan que la lloma tinga una 
coberta vegetal de gran interés 
botànic que l’acció antròpica quasi 
ha destruït.

Tot i els problemes de conservació 
que envolten la muntanya, hui 
afortunadament protegida per la 
normativa que regula l’entorn B.I.C. 
(Bé d’Interés Cultural) del jaciment 
ibèric d’El Tòs Pelat (33 ha), estem 
parlant d’un fràgil ecosistema en 
el que conviuen diverses espècies 
vegetals (algunes endèmiques i 
rares) i abunda la fauna salvatge 
de xicotetes vertebrats i alguns 
ocells que desgraciadament la 
caça furtiva i il·legal minva cada 15 
d’agost quan s’obri la mitja veda. 

En resum, la vegetació que hi 
trobem a les Vinyetes i al Tòs 

Església del Temple a València

Torre de guaita al Tòs Pelat (s. XVII)
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Pelat, sobretot al segon lloc, és una 
brolla arbustiva on abunden les 
espècies aromàtiques, adaptada a 
l’escassesa de pluges i sòls calcaris. 
Plantes protegides per la llei 
que està prohibit arrencar-les o 
simplement recol·lectar. 

D’entre les plantes que es poden 
veure i gaudir, especialment en 
primavera i tardor, cal destacar la 
pebrella (Thymus piperella), romer 
(Rosmarinus officinalis), timonet 
(Thymus vulgaris), la cua de gat 
(Sideritis angustifolia), el margalló 
(Chamaerops humilis, l’única 
palmera europea), el bruc d’hivern 
(Erica multiflora), canyeta d’or 
(Asperula cynanchica), el llistonet 
(Carex hallerana), la coscolla 
(Quercus coccifera), el ginebre 
(Juniperus oxycedrus), el llentiscle 
(Pistacia lentiscus), l’herbeta de 
la sang (Lithodora fruticosa), 
el narcís de tardor (Narcissus 
serotinus), i un llarg etc. fins a 200 
espècies. Pel que fa als llentiscles, 
al Tòs Pelat hi ha un dels exemplars 
més grans de la comarca amb unes 
dimensions espectaculars i amb 
port arbori que fa aproximadament 
5 m d’alçada i 10 m de diàmetre. 

En el segle XVIII, concretament 
en 1795, el botànic valencià Josef 
Antonio Cavanilles va visitar el 
paratge descrivint-lo de la següent 
manera: “...Desde Moncada, último 
lugar de la huerta por aquella 

banda, hasta dichos montes reina 
una cantera sin interrupción, 
cubierta por lo común de cinco 
pies de tierra, o de brecha dura, 
compuesta de piedrecitas blancas, 
negras y cenicientas, engastadas 
en una masa térrea rojiza. Todas 
las canteras son calizas, donde se 
hallan tres suertes de piedras. Una 
de ellas es de grano grueso, no 
muy dura, sembrada de agujeritos 
cónicos, y caracolitos con tres 
vueltas espirales. Esta piedra se 
beneficia para la cal, cuyas canteras 
abiertas se hallan en la loma de 
Santa Barbara. En otra la piedra 
es firme sonora y parda, de que se 
fabrican sillares para los edificios 
de la capital, las canteras de esta 
naturaleza se hallan entre Moncada 
y Bétera en el sitio llamado Tos Pelat, 
llegando en algunas excavaciones 

a 40 pies, donde forman anchos 
barrancos y llanuras, las cuales 
y entre los escombros se hallan 
algarrobos nacidos de las semillas 
que arrojan las caballerías con sus 
excrementos...”

Bellarol

Pebrella

Com podem observar en el text, 
lamentablement Cavanilles no 
ens parla de la flora existent en la 
partida i es limita a fer referència 
a un determinat tipus de paisatge. 

Herbeta de la sang

Pel que fa al Barranc de 
Carraixet, cal dir que és l’accident 
orogràfic més important del 
territori moncadí i un dels més 
importants de la comarca. Travessa 
el terme municipal en sentit NW-
SE dividint-lo en dues parts. Va 
ser conegut en època medieval 
com Riu Sec. Naix en la Serra 
Calderona, en el terme de Gátova, 
i desguassa a la mar, després d’un 
recorregut de 42 Km, en la platja 
d’Alboraia. Normalment apareix 
sec i ocasionalment porta aigua si 
les pluges són abundants, sent molt 
temudes les barrancades de tardor. 
En l’antiguitat degué ser una via de 
comunicació molt transitada des 
de la costa a l’interior. El segment 
que discorre per Moncada en 
l’actualitat és un camí assagador, 
també transita per ell un tram del 
Camí del Pont Sec. 

Llentiscle del Tòs Pelat

PATRIMONI, HISTÒRIA I CULTURA
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Des del punt de vista medi 
ambiental ha sigut degradat 
moltíssim en els darrers anys, 
amb abocadors, transformacions 
agrícoles incontrolades, etc. 
Aquestes circumstàncies han fet 
que l’ecosistema palustre que calia 
esperar a l’interior i en les marges 
del barranc haja desaparegut quasi 
completament. 

Afortunadament hui per hui hi 
ha una xicoteta “taca” d’aquest 
ecosistema entre el Pont Sec i el Racó 
de Casans (Seminari Metropolità) 
que com a conseqüència del 

derramador de la Sèquia de la Mina, 
manté el suficient cabal per a que 
moltes aus nien en primavera. No 
és estrany en aquesta estació veure 
al barranc, entre les mates de bova 
i l’aigua neta que circula pel seu 
llit, collverds, polles d’aigua, garses 
comuns, etc. Pel que fa a la flora, 
encara que pobra, són nombroses 
les espècies que podem veure: 
Albada (Anthyllis cytisoides), 
baladre (Nerium oleander), bova 
(Thypa dominguensis), créixens 
(Rorippnasturtium-aquaticum), 
setge blau (Trachelium caeruleum), 
matajaia (Epilobium hirsutum), 

matapuces (Mentha suaveolens), 
cotonosa (Gnaphalium luteo-
album), llonguera (Andryala 
ragusina), herba melera (Ononis 
natrix, subsp. ramosissima), etc.

Conclusions
En conclusió, al marge de les 
qüestions legals que ens obliguen 
a la conservació, difusió i estudi 
del patrimoni cultural i natural, 
que no anem a comentar, cal que 
seguim treballant en la conservació 
d’aquesta herència cultural. I per fer-
ho, cal valorar de forma conjunta el 
patrimoni, cultural i natural, ja que 
van de la mà i no podem dissociar. 
Des de l’Ajuntament de Moncada 
a través Museu arqueològic 
Municipal i altres departaments, 
es treballa en col·laboració amb 
escoles i instituts per donar difusió 
del nostre patrimoni, però encara 
hi ha moltíssim per fer. En aquests 
treballs de recuperació cal que 
la ciutadania i les institucions 
públiques col·laboren respectant el 
legat que encara conservem ja que 
difícilment s’arribarà a l’objectiu 
final si no col·laborem tots i totes i 
cadascú de nosaltres. 

Moncada, 3 d’agost de 2018

Josep Mª Burriel Alberich
(Arqueòleg municipal i 

Coordinador d’Espais 
Museogràfics de Moncada)

Barranc de Carraixet

Taperera Orquídia, mosques blaves

PATRIMONI, HISTÒRIA I CULTURA
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L’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Moncada impulsa 
unes festes lliures de violència masclista on totes les 
dones puguen gaudir de l’oci, principalment de l’oci 
nocturn, lliures i segures. 
Amb la finalitat de garantir aquesta realitat, es 
comptarà amb un punt violeta on es realitzarà una 
labor de prevenció de la violència masclista i s’assistirà 

a les persones que pogueren ser agredides. Aquest 
punt violeta se situarà en algunes de les activitats de la 
programació de les festes com són la inauguració dels 
xiringuitos, la nit de l’embotit o la nit de les paelles 
on estarà situat en la zona de la font de l’avinguda de 
la Mediterrània. També se situarà en els concerts de 
Chimo Bayo i Antonio Orozco. 

MONCADA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES
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PROGRAMA 
DE FESTES
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Dijous, 30 d’agost
20.00h   INAUGURACIÓ DELS 
XIRINGUITOS  a l’avinguda de la Mediterrània. 

22.00h  PRESENTACIÓ DE LA REINA I LA 
CORT D’HONOR 2018  acompanyades per la 
banda del Centre Artístic Musical de Moncada i 
la Coral de Moncada a la plaça de Sant Jaume. A 
continuació  ESPECTACLE «MUSICAL BON 
VOYAGE» .  Organitza: Ajuntament de Moncada.

Al finalitzar l’espectacle  CORREFOCS  a càrrec de 
la Colla de Dimonis de Massalfassar des de la plaça 
de Sant Jaume fins a l’avinguda de la Mediterrània.  
Organitza:  Ajuntament de Moncada.

Divendres, 31 d’agost
18.30h  INAUGURACIÓ DEL MERCAT 
MEDIEVAL  al parc de l’església.  Col·labora: 
Ajuntament de Moncada. 

19:30h  ENTRADA DE BANDERES MORA I 
CRISTIANA  pel següent recorregut: c/ Sagunt, c/ 
del Negre, plaça de la Creu de Quintana, c/ Major 
finalitzant a l’Antic Ajuntament (Biblioteca Pública 
Municipal) acompanyats per la xaranga de la Unió 
Musical de Moncada.  Organitza:  Agrupació de 
Comparses Mores i Cristianes de Moncada. 

21.30h  SOPAR POPULAR A LA FRESCA: 
“NIT DE L’EMBOTIT”  a l’avinguda de la 
Mediterrània.  Organitza:  Ajuntament de Moncada. 

23.30h  ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA 
‘ETIQUETA SHOW’  a l’avinguda de la 
Mediterrània.  Organitza:  Penya Caimans de Sèquia 
i Ajuntament de Moncada.

Dissabte, 01 de 
setembre
08:00h CONCURS PARDALETS DEL CAMP  
al C.P Vicente Trenco.  Organitza: Pardalets del 
camp.  Col·labora:  Fundació Esportiva Municipal. 

12.00-14.00h / 19.00-24.00h  MERCAT 
MEDIEVAL  al parc de l’església.  Col·labora: 
Ajuntament de Moncada. 

19:00h  DESFILADA MORA I CRISTIANA  
pel següent recorregut: c/ Sagunt, c/ del Negre, 
plaça de la Creu de Quintana, c/ Major finalitzant a 
l’Antic Ajuntament (Biblioteca Pública Municipal) 
on tindrà lloc l’acte de l’ambaixada.  Organitza: 
Ajuntament de Moncada i Agrupació de Comparses 
Mores i Cristianes de Moncada. 

22.30h  NIT DE FOLKLORE VALENCIÀ  amb 
les actuacions del Grup de Danses Biniesma de 
Moncofa acompanyats per la La Llavor Dolçaina 
i Tabal d’Almenara i l’Agrupació Floklòrica de 
Moncada al Mercat Vell.  Organitza: Agrupació 
Folklòrica de Moncada.  Col·labora:  Ajuntament de 
Moncada. 

PROGRAMA 
DE FESTES 2018
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23.30h II EDICIÓ MONCADANCE EUROPA 
FM FESTIVAL  amb les actuacions de Les 
Castizos, JP Candela, Dani Reina i Lara 
Taylor a la plaça de Sant Jaume.  Organitza: 
Ajuntament de Moncada.

Diumenge, 02 de 
setembre
10.00h  VOLTA A PEU  Eixida:  A vinguda de 
Ferran el Catòlic .  Organitza: Fundació Esportiva 
Municipal. 

12.00-14.00h / 19.00-24.00h  MERCAT 
MEDIEVAL  al parc de l’església.  Col·labora: 
Ajuntament de Moncada. 

13.30h CALDERES  amb Fesols i Naps a la 
plaça de Sant Jaume.  Organitza: Ajuntament de 
Moncada. 

18.30h  CAVALCADA DE L’ALEGRIA 
acompayada per l’espectacle «LA SELVA» 
Recorregut: C/ Sagunt, Plaça Creu de Quintana, 
C/ Lluís Vives, C/Xàtiva, C/Cervantes, C/Lepanto, 
C/25 d’Abril, Av. de Ferran el Catòlic finalitzant al 
parc de la Mediterrània. Organitza:  Ajuntament 
de Moncada i la Regidoria de Cultura.  Col·labora: 
Diputació de València SARC.

20.00h  ACTUACIÓ DE MÀGIA amb  
“Chemago” a la plaça de Sant Jaume. Al 
finalitzar pots sopar de pa i porta amb nosaltres.  
Organitza: Comparsa Cristiana Artal de Luna. 
Col·labora:  Ajuntament de Moncada. 

22.30h  ACTUACIÓ DE «GREATEST MEN» al 
Mercat Vell.  Organitza: Ajuntament de Moncada. 

23.00h  DISCO MÒBIL  a la plaça de Sant Jaume.  
Organitza: Comparsa Cristiana Artal de Luna.  
Col·labora:  Ajuntament de Moncada.

Dilluns, 03 de 
setembre
18.00h  CONCURS DE DIBUIX al parc de 
l’església.  Organitza: Ames de Casa Tyrius i 
Ajuntament de Moncada. 

19.00h  ACTE HOMENATGE ALS NOSTRES 
MAJORS  Eugenia García Lozano i Vicente 
Martínez Carsi amb l’actuació de la Coral-rondalla 
«El cant ens dóna vida» al Mercat Vell.  Organitza:  
Ajuntament de Moncada. 

22.30h  NIT DE DANSA  amb l’espectacle 
“LE REFUGUE”  a càrrec del Grup de Danses 
Ètniques Peus Nus  al Centre Cultural Blasco 
Ibáñez. Entrada gratuïta fins completar aforament. 
 Organitza: Regidoria Cultura Ajuntament de Moncada. 
 Col·labora: Diputació de València SARC
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Dimarts, 04 de 
setembre
20.00h  TORNEIG DE FUTBOL AFICIONAT 
VETERANS a la Pelosa. Organitza: Veteranos 
del Atlético Moncadense.  Col·labora:  Fundació 
Esportiva Municipal. 

20.00h  BERENAR PER ALS NOSTRES 
MAJORS  a l’avinguda de Ferran el Catòlic. 
Organitza:  Ajuntament de Moncada . 

22.30h  BALL PER ALS MAJORS  amb 
l’actuació del  Dúo Marfil  al Mercat Vell. 
Organitza:  Ajuntament de Moncada. 

22.30h  NIT D’HUMOR amb l’espectacle 
«CATACLOWN» a càrrec del Grup Arlequiatre  
al Centre Cultural Blasco Ibàñez. Entrada gratuïta 
fins completar aforament.  Organitza : Regidoria 
Cultura Ajuntament de Moncada.  Col·labora:  
Diputació de València SARC. 

22.30h  ESPECTACLE DE  L’ESCOLA 
DE DANSA COPPELIUS  a l’avinguda de 
la Mediterrània.  Organitza:  Escola de Dansa 
Coppelius.  Col·labora:  Ajuntament de Moncada.

23.00h  FESTIVAL “COCOLOCO ON-TOUR”  
a la plaça de Sant Jaume.  Organitza: Ajuntament 
de Moncada.

Dimecres, 05 de 
setembre
18.00h VESPRADA INFANTIL  amb tallers 
moruns i desfiladeta. Batalla “moros contra cristians” 
a la plaça de Sant Jaume. O rganitza:  Comparsa Mora 
Ben-Amires 

20.00h  TORNEIG FUTBOL RICARDO ALOS  
a la Pelosa.  Organitza : CF Atlético Moncadense.  
Col·labora:  Fundació Esportiva Municipal. 

20.00h EXHIBICIÓ DE BALL ESPORTIU  a 
càrrec de l’Escola de Ball del Centre Artístic Musical 
de Moncada a l’avinguda de la Mediterrània. O 
rganitza: Escola de Ball del CAMM Col·labora:  
Ajuntament de Moncada. 

21.00-24.00h  ‘NIT JOVE SALUDABLE’:  
SOPAR JOVE:  Si tens entre 13 i 16 anys apunta’t 
al sopar al Centre d’Informació Juvenil fins al 4 
de setembre (cal dur DNI) i de 22.30-01.30h  
ACTIVITATS: Tallers, jocs, esports alternatius I 
còctels saludables a l’espai multiusos de l’avinguda 
de Ferran el Catòlic i a la plaça Dr. Farinós.  
Organitza: Unitat de Prevenció Comunitària en 
Conductes Addictives i Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Moncada. 

22.30h  NIT DE JAZZ-FOLK FUSIÓ  amb 
l’actuació del grup «Dolç Tab Jazz» al Centre 
Cultural Blasco Ibàñez. Entrada gratuïta fins 
completar aforament.  Organitza : Regidoria Cultura 
Ajuntament de Moncada.  Col·labora:  Diputació de 
València SARC. 

23.00h  NIT DE MONÒLEGS  amb les actuacions 
dels artistes Carol Tomás, Rubén Aparisi, 
Jorge Benavent i Marcos Arizmendi al 
Mercat Vell.  Organitza : Ajuntament de Moncada. 
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23.00h  CONCERT DEMARCO FLAMENCO  
amb l’artista convidat Isra Maldonado (La Voz) 
a l’explanada multiusos situada al final del c/ 
Quart. Venda d’entrades al Centre Juvenil del c/ 
Major des del dia 7 d’agost fins al 4 de setembre 
en horari de 11:00h a 13:30h.  Organitza:  Demarco 
Flamenco  Col·labora:  Ajuntament de Moncada.

Dijous, 06 de 
setembre
11.00-14.00h / 19.00-21.00h  ACTIVITAT 
LÚDICA DE RUGBY   al parc de l’avinguda 
de la Mediterrània.   Organitza:  UER Moncada.  
Col·labora:  Fundació Esportiva Municipal. 

19.00h  VESPRADA D’ANIMACIÓ 
INFANTIL  a càrrec de Produccions Scura amb 
l’espectacle “A L’ABORDATGE” a l’Avinguda 
de la Mediterrània.  Organitza : Regidoria Cultura 
Ajuntament de Moncada.  Col·labora:  Diputació de 
València SARC. 

19.00h  TORNEIG FUTBOL FEMENÍ  a la 
Pelosa.  Organitza : CF Fenix Moncada. Col·labora:  
Fundació Esportiva Municipal. 

22.30h  NIT DE CONVIVÈNCIA PER A 
MAJORS  amb l’actuació del grup  GREATEST 
MEN al parc del c/ València.  Organitza: Associació 
de Jubilats I Pensionistes “Entre Amigos”.  
Col·labora:  Ajuntament de Moncada. 

23.30h  NIT REMEMBER LIVE  amb les 
actuacions de  Los Guapos i de  Chimo Bayo a 
la plaça de Sant Jaume.  Organitza : Ajuntament de 
Moncada.
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Divendres, 07 de 
setembre
11.00-14.00h i 16.00h  XXIV FESTIVAL 
DE  TIR I ARROSSEGAMENT  al camp 
cedit gratuïtament per Manuel Lluesma Ros a 
l’avinguda del Mestre Miguel Buendía (darrere del 
col·legi Jose Ma Oltra).  Organitza:  Ajuntament de 
Moncada. 

13.00h  ANUNCI DE LA FESTA DE LA MARE 
DE DÉU DELS DESEMPARATS  amb volteig 
general de campanes i disparada de salves a 
l’església de Sant Jaume.

16.00h  TORNEIG BILLAR a la casa de l ́ esport 
1er pis.  Organitza: Club de Billar. Col·labora:  
Fundació Esportiva Municipal. 

17.30h i 18:00h  PARTIDA DE PILOTA  al 
c/ Sant Roc (tram de c/ Venerable Inés a c/ del 
Negre).  Organitza: Club Pilota Valenciana Moncada.  
Col·labora:  Fundació Esportiva Municipal. 

18.00h  OFRENA A LA MARE DE DÉU DELS 
DESEMPARATS  al Mercat Vell. Eixida a les  
17.30h  des de la Parròquia de Sant Jaume Apòstol 
amb l’acompanyament de la banda del Centre 
Artístic Musical de Moncada.  Organitza : Clavaria 
Mare de Déu dels Desemparats.  Col·labora:  
Ajuntament de Moncada. 

22.00h  SEMIFINAL “SONA LA DIPU”  amb 
les actuacions de Tim Robots, The Seafood 
Special i Mr. Perfumme. Al finalitzar  GRAN 
ACTUACIÓ D ‘ ANTONIO OROZCO a 
l’explanada multiusos situada al final del c/ Quart. 
Venda d’entrades al Centre Juvenil del c/ Major 
des del dia 7 d’agost fins al 6 de setembre en horari 
de 11:00h a 13:30h.  Organitza : Sona la Dipu-
Diputació de València.  Col·labora:  Ajuntament de 
Moncada. 

23.00h  ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA 
«ÁGORA»  a l’avinguda de la Mediterrània. 
Organitza:  Clavaria Santa Bàrbara.
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Dissabte, 08 de 
setembre
09.00h  VOLTA POPULAR EN BICI  a 
l’avinguda de Ferran el Catòlic.  Organitza: 
Fundació Esportiva Municipal. 

10.00h  REPLEGADA DE CLAVARIS I 
CLAVARIESSES  amb l’acompanyament de la 
banda del Centre Artístic Musical de Moncada fins 
a la Parròquia de Sant Jaume Apòstol. 

11.00-14.00h i 17.30-20.30h  XI EDICIÓ FIRA 
DE LA SALUT  a l’avinguda de la Mediterrània.  
Organitza: La Unitat de Prevenció Comunitària en 
Conductes Addictives (UPCCA) de l’Ajuntament de 
Moncada. 

11.00-14.00h i 16.00h  XXIV FESTIVAL 
DE  TIR I ARROSSEGAMENT  al camp 
cedit gratuïtament per Manuel Lluesma Ros a 
l’avinguda del Mestre Miguel Buendía (darrere del 
col·legi Jose Ma Oltra).  Organitza:  Ajuntament de 
Moncada. 

11.30h  MISSA MAJOR  en honor a la Mare de 
Déu dels Desemparats a la Parròquia de Sant 
Jaume Apòstol, cantada per la Coral de Moncada. 

13.00h  ANUNCI DE LA FESTA DE SANTA 
BÀRBARA  amb volteig general de campanes i 
disparada de salves a l’església de Sant Jaume. 

14.00h  MASCLETÀ en honor a la Mare de 
Déu dels Desemparats  a la plaça de Sant Jaume 
a càrrec de la pirotècnica Caballer FX&Service, S.L.  
Organitza: Clavaria Mare de Déu dels Desemparats. 

17.00h i 19.30h  TROFEU DE BASQUET 
FESTES DE MONCADA  al pavelló Badia-
Pedrereta.  Organitza:  CB Moncada.  Col·labora:  
Fundació Esportiva Municipal. 

19:00h  CONCURS DE COLOMS ESPORTIUS  
a l’ermita de Santa Bárbara.  Organitza: Club 
Colombicultura Santa Bárbara.  Col·labora:  
Fundació Esportiva Municipal. 

21.00h  MOON-K ROCK PER LA IGUALTAT  
amb les actuacions de Tesa, Roba Estesa i 
Atupa a l’explanada multiusos situada al final 
del c/ Quart .  Organitza: Cerveseria ANTULL i 
Ajuntament de Moncada. 

21.00h  SOLEMNE PROCESSÓ  en honor 
a la Mare de Déu dels Desemparats pel 
recorregut habitual, acompanyada per la banda del 
Centre Artístic Musical de Moncada. Seguidament 
final de festa a càrrec de la pirotècnica Caballer 
FX&Service, S.L

22.30h  NIT DE FOLKLORE ANDALÚS  
amb l’actuació dels quadres del grup de ball de 
l’Asociación Andaluza Rociera de Moncada amb la 
col·laboració de l’Agrupació Musical de Massarrojos 
al Mercat Vell.  Organitza: L’Associación Andaluza 
Rociera de Moncada. Col·labora:  Ajuntament de 
Moncada. 

23.00h  TRASLLAT EN PASSACARRER  de 
la imatge de Santa Bárbara des de la parroquia de 
Sant Jaume Apòstol fins a casa de la clavariessa 
major al c/ Ramón de Villarroya nº 69. 
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VIDA ASSOCIATIVA

23.00h  CORDÀ  al c/Murcia.  Organitza: 
Ajuntament de Moncada.

24.00h  ESPECTACLE “DE CINE, EL 
MUSICAL”  a la plaça de Sant Jaume.  Organitza: 
Clavaria Mare de Déu dels Desemparats.  
Col·labora:  Ajuntament de Moncada. 

Diumenge, 09 de 
setembre
08.00h   DIANA EN HONOR A SANTA 
BÀRBARA  (1 salva i 21 carcasses). 

09.00-17.00h TORNEIG DE TRUC  al Mercat 
Vell.  Organitza:  Associació Cultural Juguem al 
Truc.  Col·labora:  Ajuntament de Moncada. 

10.00h  CAMPIONAT DE PETANCA  a 
l’avinguda de la Mediterrània.  Organitza: Grup 
d’Esplai Petanca Moncada.  Col·labora:  Fundació 
Esportiva Municipal. 

10.00h  CARRERA CICLISTA VOLTA A LA 
PROVINCIA DE VALÈNCIA  Eixida: c/ del 
Negre.  Organitza : Federació de Ciclisme de la 
Comunitat Valenciana.  Col·labora:  Penya Ciclista 
Moncadense i Fundació Esportiva Municipal. 

13.00h  ANUNCI DE LA FESTA DE SANT 
JAUME  amb volteig general de campanes i 
disparada de salves a l’esglèsia de Sant Jaume. 

14.00h  MASCLETÀ en honor a Santa 
Bárbara  a la plaça de Sant Jaume.  Organitza: 
Ajuntament de Moncada. 

19.00h  DESFILADA I CONCERT DE 
BANDES  a càrrec de la banda del Centre Artístic 
Musical de Moncada, dirigida per Raúl Doménech 
Rubio i les bandes convidades Societat Musical 
Santa Cecilia de Fortaleny, dirigida per Carlos 
Sancho Cantus i el Centro de Estudios Musicales 
d’Almàssera, dirigit per Vicent Rioja Torres al 
Mercat Vell.  Organitza: Centre Artístic Musical de 
Moncada.  Col·labora:  Ajuntament de Moncada. 

19.30h  TRASLLAT EN PASACARRER  de 
la imatge de Santa Bàrbara des de casa de la 
clavariessa major al c/ Ramón de Villarroya, 
nº 69 fins la parròquia de Sant Jaume Apòstol. 
A continuació  MISSA MAJOR  en honor a Santa 
Bárbara cantada per la Coral de Moncada. 

21.00h  SOLEMNE PROCESSÓ  en honor a 
Santa Bàrbara acompanyada per la banda de la 
Unió Musical de Moncada pel recorregut habitual.  
Seguidament final de festa a càrrec de la pirotècnica 
Caballer FX&Service, S.L. 

21.30h   NIT DE LA PAELLA   pel circuit habitual.  
Organitza:  Ajuntament de Moncada . 

22.00h  NIT DE POP ROCK amb festa 
temàtica amb dj’s i molts regals  a l’avinguda de la 
Mediterrània.  Organitza:  Ajuntament de Moncada.
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Dilluns, 10 de 
setembre
08.00h   DIANA EN HONOR A SANT JAUME  
(1 salva i 21 carcasses) 

11.00h  MISSA MAJOR  en honor a Sant 
Jaume cantada per la Coral de Moncada a la 
Parròquia de Sant Jaume Apòstol.

14.00h  MASCLETÀ en honor a Sant Jaume  
a la plaça de Sant Jaume.  Organitza: Ajuntament 
de Moncada. 

17.00-20.00h  PARC INFANTIL  a la plaça de 
Sant Jaume.  Organitza: Ajuntament de Moncada.

21.00h  SOLEMNE PROCESSÓ  en honor a 
Sant Jaume pel recorregut habitual acompanyada 
per la banda del Centre Artístic Musical de 
Moncada i la tradicional dansà a càrrec del Grup 
de Danses de Moncada. En acabar traca per tot el 
recorregut de la processó. 

23.30h  CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI I FI 
DE FESTA  al final del c/ Xàtiva, junt als jutjats.  
Organitza:  Ajuntament de Moncada.

Diumenge, 16 de 
setembre
09.00h  TRIAL DE MOTOS  al Barranc del 
Carraixet (San Isidre de Benagéber).  Organitza: 
Federació de Motociclisme de la CV junt a Rafa 
Marqués i Regina Suay.  Col·labora: Fundació 
Esportiva Municipal. 

09.30-12.30h CONCENTRACIÓ MOTERA a 
l’espai multiusos de l’avinguda de Ferran el Catòlic. 
Organitza: Falla La Tauleta

12.00h  TORNEIG RUGBY CREAM TOS 
PELAT  a la Pelosa .  Organitza:  Club de Rugby 
Edetans Moncada (CREM).  Col·labora:  Fundació 
Esportiva Municipal. 

16.00h  TORNEIG D’ESCACS  a l’avinguda de la 
Mediterrània.  Organitza : Club d’Escacs Moncada.  
Col·labora:  Fundació Esportiva Municipal. Altres 
actes:


