
              PROGRAMA DE FESTES - 2011

DISSABTE 6 D’AGOST:  

20.00 Cercavila i arreplegada d’obreres a càrrec dels majorals.

22.00 Sopar tradicional d’estiu a la Piscina Municipal

DIJOUS 11 D’AGOST:

19.00 Entrada de la MURTA, des del Castell de Bétera fins al recinte de l’Albereda.

DIVENDRES 12 D’AGOST:

20.00 Arreplegada d’Obreres per asistir a
la recepció per part de les autoritats
a l’ajuntament. Poseriorment i com
de costum, assistirem al Vi d’Honor
oferit per l’Excm. Ajuntament de Bétera.
23.00 Presentació i exaltació d’Obreres i
Majorals al recinte de l’Albereda. A
continuació gran actuació estel�lar
de FÓRMULA V

DISSABTE 13 D’AGOST:

10.00     Cercavila i arreplegada d’Obreres a càrrec dels Majorals 2011.

19.00 Festival de bandes de música a la casa de la cultura, Amb la participació del Centre
Artístic Musical de Bétera i  la Banda Musicale di Pont Saint Martin

22.00 Concurs de PAELLES al recinte de
l’Albereda. La inscripció es realitzarà
al Barracó dels Majorals 2012,
les places són limitades. Cada participant
haurà de portar una paella
per a un quilo d’arròs, ferros, paleta i
poal. A l’acabar el concurs tindrà
lloc un Macro discomòbil a càrrec
dels Majorals 2011.

DIUMENGE 14 D‛AGOST:

10.00     Cercavila i arreplegada d’Obreres a
càrrec dels Majorals 2011.



21.00 Sopar monumental a càrrec dels
Majorals 2011.

23.15 LES DANSES DE BÉTERA: L’Associació
Cultural l’Aljama de Bétera, organitza
junt amb Obreres i Majorals 2011.
les Danses de Bétera, i com ens

anys anteriors, també es vol invitar a
tot aquell que vullga a participar en
l’execusió de les danses, ja que
tenen caràcter obert i participatiu.
També participen en les danses, la
Colla de Tabals i Dolçaines Xe que
Burrà, així com els alumnes de
l’escola de danses d’adults i xiquets.
Les danses comencen a la Plaça
del Sol i finalitzen a la Plaça del
Mercat

24.00 Gran Macro discomòbil parocinada
pels Majorals 2012 al recinte de
l’Albereda

24.00 “NIT D’ALBAES”, començarà a la
porta de l’església de la Puríssima.

Cantadors: Colla Xe que Burrà! De Bétera.
Versador: Paco de Faura

DILLUNS 15 D’AGOST:

08.30 Eixida desde l’ajuntament, dels
majorals, les autoritats i la banda
de música per a arreplegar a les
Obreres a la Placeta del Sol.
09.30 Eixida d’Obreres i Majorals desde
l’Hort de les ALFÀBEGUES per a
iniciar l’ofrena, plena de color, a la
Mare de Déu d’Agost, de les nostres
benvolgudes i impressionants plantes.
20.00 Solemne processó de la Mare de
Déu d’Agost. A continuació COET
DE LUXE a la plaça del Sol.
24.00 Ave Maria a l’església de la Puríssima, finalitzant amb el cant d’albaes a l’ajuntament.
Cantadors: Colla Xe que Burrà! De Bétera , Versador: Voro de Paterna.

DIMARTS 16 D’AGOST:

01.00 Cordà al carrer de l’ajuntament
02.00 Coetà pels carrers del poble.
Els Majorals no es fan responsables
dels danys causats durant la coetà
10.00 Cercavila i arreplegada d’Obreres
a càrrec dels Majorals 2011.



11.00 Missa de Sant Roc.

12.00 Començament del retaule a la porta de l’església de la Puríssima. Cantadors: Colla Xe
que Burrà! De Bétera. Versador: Paco de Faura.

21.00 SOPAR MONUMENTAL a càrrec dels Majorals 2011

24.00 Gran Concert de SEGURIDAD SOCIAL, que sense dubte i com sempre ens faran vibrar.

DIMECRES 17 D’AGOST:

10.00 Cercavila i arreplegada d’Obreres
a càrrec dels Majorals 2011.
18.30 Cordà tracional infantil, necessària
la autorització dels pares per tal de
poder accedir al recinte.
19.00 GRAN MERCAT MEDIEVAL a les
rodalies del Castell de Bétera
21.15 Gran COETÀ DEL GOS, a càrrec dels
Majorals 2011

24.00 Gran nit de ball amb l’actuació
de l’ORQUESTA PLATINO.

DIJOUS 18 D’AGOST:

10.00 Cercavila i arreplegada d’Obreres a càrrec dels Majorals 2011.

19.00 Tradicional vesprada de balls populars
a l’Albereda a càrrec d’Obreres i Majorals de 2011.
Després d’un intens treball, Obreres i Majorals de 2011 

ens oferiran una mostra de música i ball tradicional.
També particada la Colla de Tabals i Dolçaines 
Xe queBurrà! i la Rondalla de l’Associació Cultural 
l’Aljama de Bétera. L’escola de cant Xe que Burrà!,
també participarà amb una mostra de cant valencià. 
Cantadors: Colla Xe que Burrà! DeBétera.
 Versador: Voro de Paterna.
19.00 MERCAT MEDIEVAL al voltant del Castell de Bétera.

23.30 Playbacks a càrrec de les comissions Falleres de Bétera. Com tots els anys ens
delectaran i ens demostraran el gran esforç que han fet menuts i no tan menuts.

DIVENDRES 19 D’AGOST:

10.00 Cercavila i arreplegada d’Obreres 
a càrrec del Majorals. 
18.00 Partida de Pilota valenciana al
carrer Vàquez Mella de Bétera 
19.00 MERCAT MEDIEVAL al voltant del
Castell de Bétera.
23.00 Sainet Valencià a càrrec del grup 
de teatre PEPETA RICART a l’ermita del Calvari
24.00 Gran nit de Rock amb l’actuació de
MAGO DE OZ. Al finalitzar el concert, 
Gran discomòbil a càrrec dels Majorals. 



DISSABTE 20 D’AGOST

10.00 Cercavila i arreplegada d’Obreres
a càrrec del Majorals. 
19.00 Mercat Medieval al voltant del Castell
de Bétera. 
19.30 CAVALCADA de disfresses pels
carrers del poble. Eixida des del
Poliesportiu Municipal.
21.00 “TORTILLA MONUMENTAL” a càrrec
dels Majorals 2011 per a tots els
abonats i tot el que vaja disfressat.

23.00 Gran concert de BAJOQUETA ROCK

DIUMENGE 21 D’AGOST

10.00 Cercavila i arreplegada d’Obreres

a càrrec del Majorals.
11.30 Parque Infantil per als més menuts,
al recinte de l’Albereda.
23.00 Espectacular MUSICAL DE DISNEY

DILLUNS 22 D’AGOST:

10.00 Arreplegada d’Obreres per part
dels Majorals.
11.30 Santa misa de la Vuitava. A continuació,
es confeccionaran les
bolletes per a l’elecció de les
Obreres 2012.
20.00 Solemne processó de la Vuitava i
emotiva despedida d’Obreres i
Majorals.
23.30 Fi de festa amb Varietats i l’actuació estel�lar
 de SOLE GIMÉNEZ.

Durant el descans es presentaran les Obreres i Majorals de 2012. 

Coets d’artifici de final de Festa.

Bones festes  !!!
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