
ACTES MUNICIPALS
Dimarts 8
19 h | Ajuntament de Gandia. Saló de Plens.
Acte institucional en commemoració del 9 d’Octubre.

19.30 h | Plaça Major.
Baixada de la bandera, des del balcó de l’Ajuntament.
A continuació, processó cívica de la bandera, acompanyada per la 
corporació municipal i representants de diversos col·lectius de la ciutat, pels 
carrers del Centre Històric. Durant el trajecte, es farà un homenatge al rei 
Jaume I, en el bust situat a la plaça que porta el seu nom. El recorregut de la 
processó serà:
Joan Andrés, Major, Passeig Germanies, Mestre Giner, plaça del Rei En Jaume, 
Creu, Major, Joan Andrés i plaça Major.
Entitats participants: Colla de Gegants i Cabuts Roís de Corella, Grup de 
Dolçainers i Tabaleters de la Safor, Banda UAM Sant Francesc de Borja. 

Dimecres 9
19 h | Jardí de la Casa de Cultura. Entrada lliure. 
Festival de Bandes de Música.
Concert de Música Valenciana.
L’Ajuntament de Gandia vol commemorar la festa del 9 d’Octubre amb la 
programació d’aquest concert, en el qual tindrà una presència important la 
música valenciana, interpretada per les tres bandes de música de la ciutat: 
Banda Unió Artisticomusical Sant Francesc de Borja (dirigida per Jacobo 
Ferrer Cortell), Banda Associació Musical Grau de Gandia (dirigida per Josep 
Joan Martí) i Banda del Centre Musical de Beniopa (dirigida per José Luis 
Granados Martínez).

ACTES AL GRAU DE GANDIA
Dimecres 9
Al Grau de Gandia, ara fa quasi 800 anys, hi ha notícies de que el 
rei Jaume I va pernoctar a la Ràpita. Amb aquest motiu, la Junta 
de Districte va erigir l’any passat un monòlit commemoratiu de 
l’efemèride. Enguany, s’adhereix novament a la celebració del 9 
d’Octubre, amb els següents actes:

11 h
Passacarrer pels carrers del Grau.

12 h
Homenatge i ofrena �oral al rei Jaume I, en el monòlit situat al jardí 
del carrer de la Nau. 

MOROS I CRISTIANS DE GANDIA
Divendres 4
21 h 
Sopar de Germanor, a celebrar a la Cabila (plaça rei En Jaume).

00.00 h
Entradeta festera, amb banda de música de les Filaes Mores i 
Cristianes pel nucli antic de la ciutat. 

00.15 h 
Bateig dels moros. Acte de benvinguda als nous integrants de 
l'Associació Moros al Raval. 
 
Dissabte 5
10 h
Esmorzar, a la Cabila (plaça rei En Jaume).

12 a 14 h
Entradeta festera, amb banda de música de les Filaes Mores i 
Cristianes pel nucli antic del Raval, Passeig Germanies i carrers del 
Centre Històric. 

14 h
Dinar de germanor, amb les comissions festeres de les poblacions de 
la comarca, a la Cabila (plaça rei En Jaume). 

19.30 h
Passacarrer amb banda de música, des de la plaça Prado �ns a la 
plaça de les Escoles Pies, passant pel carrer Major.

20 h
Entrada de Moros i Cristians, amb el recorregut següent: Sant Josep 
de Calassanç, Sant Francesc de Borja, Passeig Germanies (per la part 
de la Casa de Cultura), duc Alfons el Vell i plaça Major.  

23 h
Sopar de Germanor, a la Cabila (plaça rei En Jaume).

Diumenge 6
14 h
Dinar � de festa, a la Cabila (plaça rei En Jaume).

Dimarts 8    
21.30 h
Sopar d’entrepà a la Plaça del Prado.

23 h
Cara a cara de xarangues, entre la banda Xequin, de l’Alqueria de la 
Comtessa i l’AAM Real, del Real de Gandia.
Organitza: Falla Prado.

Dimecres 9
11.30 h | Jardí de la Casa de Cultura. Entrada lliure.
XIX Festival de Bandes de Cornetes i Tambors.
Organitza: Junta Major de Germandats de la Setmana Santa.

Participaran les següents formacions: Banda de Cornetes, Gaites 
i Tambors Mare de Déu Blanqueta (Grau de Gandia), Banda de 
Cornetes i Tambors Ecce-Homo (Gandia), Banda de Cornetes i 
Tambors Sant Jaume (Beni�à), Banda de Cornetes i Tambors Jesús 
Nazareno (Oliva), Sociedad Cullerense de Amigos de la Música de 
Marcha (SCUDAMM, Cullera).

12 h | Avinguda República Argentina.
Concurs de Paelles.
Organitza: Federació de Falles de Gandia.

La Federació de Falles torna a programar el concurs de paelles en els 
actes de commemoració del 9 d’Octubre, una convocatòria que ja s’ha 
convertit en tradició dins del calendari faller i que reuneix a totes les 
comissions de la ciutat. 

Del 5 al 9 d’octubre
Mocadorà de Sant Donís | Passeig Germanies (front a la Casa de Cultura)
Organitzada per l’Associació de Pastissers i Forners de Gandia i la 
Federació de Comerç de Gandia, la 2ª edició de la Mocadorà de Sant 
Donís pretén recuperar la festivitat de Sant Donís com la festa dels 
enamorats valencians. Així, al mercat instal·lat al Passeig Germanies, 
participaran 13 pastisseries de Gandia i del Grau, mostrant els seus 
productes. Hi haurà també uns tallers didàctics de dolços per a 
xiquets. 
L’horari del mercat serà de 11 a 14 i de 17 a 21 h.   


