
Programa d'actes en honor a la 
Puríssima 

 
Llíria, del 19  d'agost a l'1 de setembre de 2008 

 
Dimarts 19, dimecres 20 i dijous 21 d'agost 
 
Inici de la festa 
 
A les 17.00 hores. Es  farà la tradicional repartida de la cera i el Llibre de 
Festes de 2008 entre els confrares i confraresses de l'Arxiconfraria de la Cort 
de Maria. Un grup de músics de la Banda Juvenil Primitiva acompanyarà a la 
comitiva en el seu recorregut pels carrers de Llíria.  
 
 
Dissabte 23 d'agost 
 
Primera nit de festa 
 
A les 12.00 hores. Volteig general de campanes des de la parròquia de Sant 
Francesc.  
 
A les 23.00 hores. El pati es transformarà en una gran macrodiscoteca on 
podràs disfrutar de la millor música del moment. Ballaràs els èxits més 
coneguts i refrescants amb un DJ que segur et sorprendrà amb un ampli ventall 
d'estils estivals.  
I a les 24 hores, arribarà el gran moment de la nit, amb el PRIMER FESTIVAL 
DE MÚSICA ELECTRÒNICA DEL RAVAL, de la mà de dos jóvens DJs amb 
ganes d'agradar fent-te ballar tota la nit, i tot acompanyat amb una ambientació 
espectacular.  
           
  
Diumenge 24 d'agost 
 
El dia dels xiquets 
 
A les 11.30 hores. Els Angelets i Frarets de 2008, junt amb la Junta de 
l'Arxiconfraria de la Cort de Maria, es reuniran en el domicili de l'Angelet del Mig 
d'enguany, la xiqueta Raquel Sancho Fitos. I des del carrer Beateri, es dirigiran 
fins a l'església de Sant Francesc.   
 
A les 12.00 hores. Celebració de la Missa Major dedicada als xiquets i 
xiquetes. 



 
A continuació, es realitzarà un passacarrer pel recorregut de la processó que 
encapçalarà el Grup de Danses “El Tossal” de Llíria acompanyat per la música 
del tabal i la dolçaina, i el seguiran els Angelets de la Puríssima i els Frarets del 
Pare Sant Francesc, la Junta de l'Arxiconfraria de la Cort de Maria i la Banda 
Juvenil Primitiva de Llíria. 
 
A les 18.00 hores. LA CAVALCADA DEL RAVAL. Esta desfilada tornarà a 
inundar d'alegria el barri del Raval amb una colorida i sorollosa comitiva 
formada per un gran nombre de persones disfressades i carrosses, com la de 
les Muses de la Banda Primitiva, les de les últimes majoralies o el Carro de la 
Col amb els Angelets i els Frarets, que tancarà esta cavalcada. Les xarangues 
Alcalde Provençal i Hallspiken Sevescowen acompanyaran amb la seua 
divertida música esta desfilada.   
 
La Cavalcada començarà al carrer de la Venta i seguirà l’itinerari de costum: 
 

- Camí Ample. 
- Carrer Abriat Cantó. 
- Carrer Sant Francesc. 
- Plaça de Pedralba. 
- Carrer Major. 
- Carrer Sant Josep. 
- Carrer de la Creu. 
- Plaça del Calvari. 
- Carrer de la Puríssima. 
- Carrer Abriat Cantó. 
- Carrer Metge Miguel Pérez. 
- Plaça General Santes. 
- Carrer Sant Francesc. 

 
 
A les 23.00 hores. La festa continua en el pati de Sant Francesc, amb  la nit 
que ens oferirà l'orquestra COYOTE.   
 
 
Dilluns 25 d'agost 
 
La merenguina 
 
A les 18.00 hores. En el pati, els més menuts podran disfrutar amb jocs 
tradicionals, com la trompa i el rogle, i també amb jocs de taula per a tota la 
família.    
 
A les 23.00 hores. LA GRAN NIT DE LA MERENGUINA. Un any més, el pati 
de Sant Francesc serà l'escenari d'una inofensiva i dolça batalla de milers 
merengues amb la col·laboració dels forns i pastisseries de Llíria.  
La festa més dolça de la Raval continuarà amb un refrescant bany d'espuma i 
una espectacular DISCOMÒBIL amb la música més actual per a animar la nit.  
 



 
Dimarts 26 d'agost 
 
El concert de la Bandeta  
 
A les 17.00 hores. Jocs esportius per als més jóvens.  
 
A les 19.00 hores. Aeròbic per a tots: xiquets, xiquetes, mares, pares... Tot el 
món a fer exercici! Amb bona música i un monitor amb molt de ritme, ens 
posarem en forma en una animada sessió.  
   
A les 21.30 hores. Sopar de germanor en el pati de Sant Francesc.  
Els tiquets per a este sopar i les paelles es podran adquirir els dies 19,20 i 21 d'agost de 20 a 
21 hores, i els dies 25 i 26 d'agost de 19 a 20 hores.  
 
A les 23.00 hores. Concert de la Banda Juvenil Primitiva de Llíria, dirigida pel 
Sr. Miguel Miguel-Pelegrí Verdeguer Agustí, que interpretarà el programa 
següent: 
 

I Part 
 
EL CLARINERO (Pasdoble)  Emilio Cebrián 
 
LA LEYENDA DEL BESO (Intermedi) Soutullo y Vert 
 
CONCERTO D'AMORE   Jacob d'Haan 
 
TUAREG (Marxa mora)   Vicent Martí Ferrer 

 
II Part 

 
AFRICAN SYMPHONY   Van McCoy 
     Arr. Naohiro Iwai 
 
EL LLIBRE DE LA SELVA (Selecció)  Serman/Gilkyson 
 
HIMNE DE LA V.O.T.    Fr. Pedro Ramos Pumarega    
     Instrumentació: Pelegrí 
 
HIMNE A LA PURÍSSIMA  Más Quiles 
 
 
 
Dimecres 27 d'agost 
 
L'espectacle 
 
A les 17.00 hores. Jocs esportius per als més jóvens.  
 
A les 22.30 hores. El grup “El Teatret de Sant Francesc” ens oferirà 
l'espectacle “La mare de l'artista”. Prepara't per a viure una representació amb 
moltes sorpreses que et farà disfrutar amb els seus divertits diàlegs i números 
musicals.  
 



 
Dijous 28 d'agost 
 
La Baixà 
 
A les 17.00 hores. Xiquets i xiquetes podran disfrutar i jugar amb les divertides 
atraccions del PARC INFANTIL que s'instal·larà en el carrer de Sant Francesc.  
 
A les 19.00 hores. I per a reposar forces, s'oferirà un refrescant berenar 
d'orxata i fartons.   
 
A les 22.00 hores. Exaltació del Pare Sant Francesc d'Assís i SOLEMNE 
DESCOBERTA i BAIXÀ de la PURÍSSIMA CONCEPCIÓ des de la seua 
capella, acompanyada pels cants dels cortesans i cortesanes i la disparada de 
21 salves en el seu honor. 
A continuació, se celebrarà el tradicional i emotiu BESAMANS, que ens 
permetrà sentir-nos un poc més prop de la Patrona del Raval. 
 
En finalitzar este acte, concert en el pati del Grup de Metalls i Percussió 
“LLACET BRASS BAND”, dirigit per José Vicente Escrig, que ens oferirà este 
atractiu programa:   
 
1a PART:  
 
“Selecció de Bandes Sonores” 
 
- ODISSEA EN L’ESPAI 
 
- STAR TREK (Tema) 
 
- LA CONQUESTA DEL PARADÍS (1492) 
  
- ROBIN HOOD 
 
- EL SENYOR DELS ANELLS 
 
2a PART:  
 
“Selecció de Pop, Rock” 
 
- RIDER SON THE STORM   “The Doors” 
 
- NEW YORK, NEW YORK   “F. Sinatra” 
 
- BEATLES FOREVER “Beatles” 
 
-THE FINAL COUNTDOWN   “Europe”  
 
- YMCA   “Village People” 
 
- QUEEN RULES    “Queen”  
 
 
 
 



Divendres 29 d'agost 
 
La nit de les paelles 
  
A les 19.00 hores. S'iniciarà la repartida dels ingredients junt amb el magatzem 
de la Cort de Maria (llevat de la llenya) per a celebrar una nova edició del 
multitudinari FESTIVAL DE PAELLES DEL RAVAL. Després, arriba el moment 
de menjar-nos la paella amb els amics i familiars en els carrers Sant Francesc, 
Abriat Cantó, Sant Josep i Puríssima. 
 
A les 23.30 hores. Actuació de l'orquestra JAMAICA que ens farà ballar fins a 
la matinada.  
 
 
Dissabte 30 d'agost 
 
L'ofrena 
 
A les 12.00 hores. Volteig general de campanes de la parròquia de Sant 
Francesc.  
 
A les 18.00 hores. La Junta de l'Arxiconfraria de la Cort de Maria i els 
cortesans i cortesans, que ho desitgen, es concentraran el pati de Sant 
Francesc per a iniciar l'OFRENA, que comptarà amb l'acompanyament musical 
d'un grup de tabal i dolçaina i la Banda Juvenil Primitiva de Llíria.  
La comitiva realitzarà un recorregut pels carrers de Llíria i a ella se n'aniran 
incorporant els Angelets i els Frarets, les Muses de la Banda Primitiva, i totes 
aquelles persones que vullguen participar en este emotiu acte d'afecte cap a la 
Puríssima.  
 
Els punts d'encontre per a sumar-se a l'ofrena seran: pati de Sant Francesc, 
plaça Pedralba, plaça del Calvari i plaça del General Santes.  
 
L'eixida de la imatge de la Puríssima al pati serà saludada per 21 salves 
d'honor i el volteig general de campanes. 
 
A les 20.00 hores. Celebració de la Missa i Ofrena de Caritat. 
 
A les 23.00 hores. Celebració del tradicional ROSARI BLAU pels carrers del 
Raval: 

− Carrer  Sant Francesc. 
− Carrer  Sant Isidre. 
− Carrer  Sant Sebastià. 
− Carrer  Rojas Clemente. 
− Plaça del Calvari. 
− Carrer de la Puríssima. 

 
Per finalitzar la nit, comptarem amb l'actuació que ens oferirà el GRUP DE 
DANSES “EL TOSSAL” DE LLÍRIA. 



 
 
Diumenge 31 d'agost 
 
El dia gran de les festes 
 
A les 12.00 hores. Solemne MISSA MAJOR cantada pel Cor Purissimer de la 
Parròquia. 
 
A continuació, mascletà  en el pati de Sant Francesc. 
 
A les 20.00 hores. SOLEMNE PROCESSÓ en honor a la PURÍSSIMA 
CONCEPCIÓ, que encapçalarà un grup de tabal i dolçaina, i en la que 
participaran els devots cortesans i cortesanes de la Mare de Déu, els membres 
de la Orde Franciscana Seglar que acompanyaran la imatge del Pare Sant 
Francesc precedida pels Frarets, la Banda Juvenil Primitiva de Llíria, les Muses 
de la Música de la Banda Primitiva, les Clavaries i Majoralies d’anys anteriors, 
la Majoralia i la Clavaria 2006-2007, la imatge de la Puríssima precedida per la 
seua cort  d’Angelets, i les autoritats eclesiàstiques, tancant la Banda Primitiva 
de Llíria. 
 
En arribar la Puríssima a les portes de l’església, es dispararà un pomell de 
focs artificials. La Patronal del Raval entrarà de nou a la seua parròquia en mig 
del “Tota Pulchra” 
 
 
Dilluns 1 de setembre 
 
A les 20.00 hores. Missa en sufragi pels difunts de l’Arxiconfraria de la Cort de 
Maria. A continuació, es procedirà a la pujada de la imatge de Sant Francesc al 
seu altar i de la Puríssima a la capella. 
 
 
NOTA.- La Arxiconfraria de la Cort de Maria, com a organitzadora de les 
Festes, informa que esta programació d’actes podrà ser alterada per 
motius de força major. 
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