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DILLUNS 29 D’AGOST 
14:00 hores. Prova i entrada. 
24:00 hores. Concurs de ramaderies ANGEL ROSER de Godelleta, 
vaques, bou i bou embolat. 
 

DIMARTS 30 D’AGOST 
14:00 hores. Prova i entrada. 
24:00 hores. Concurs de ramaderies PEDRO FUMADO (XARNEGO) 
de l’Alt Ebre (Tarragona), vaques, bou i bou embolat. 
 

DIMECRES 31 D’AGOST 
14:00 hores. Prova i entrada. 
24:00 hores. Concurs de ramaderies JOSÉ VTE. MACHANCOSES de 
Picassent, vaques, bou i bou embolat. 
 

DIJOUS 1 DE SETEMBRE 
14:00 hores. Prova i entrada. 
24:00 hores. Concurs de ramaderies ROGELIO MARTÍ d’Alfara de 
Carles (Tarragona), vaques, bou i bou embolat. 
 

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE 
14:00 hores. Prova i entrada. 
19:00 hores. Vedellada per als majors de 16 anys. Els menors hauran 
d’estar en les grades. 
24:00 hores. Concurs de ramaderies DANIEL MACHANCOSES de 
Picassent, vaques, bou i bou embolat. Més altre bou embolat de concurs de 
FERNANDO MACHANCOSES. 
 

DISSABTE 3 DE SETEMBRE 
14:00 hores. Prova i entrada. 
19:00 hores. Patrocinat per la colla ELS SERRILS de Montroi, exhibició 
de 3 bous serrils. 
24:00 hores. Concurs de ramaderies FERNANDO MACHANCOSES de 
Xest, vaques i bou. Embolalada dels 2 bous serrils de Rocío de la Cámara. 
 

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE 
14:00 hores. Prova i entrada. 

LES PROVES I ENTRADES SERAN DE LES RAMADERIES DE 
FERNANDO, JOSÉ VICENTE I DANIEL MACHANCOSES. 

ELS ABONAMENTS DE PREU ÚNIC PER A TOTS ELS DIES: 10 €. 
L’ENTRADA DE PREU ÚNIC DIÀRIA: 2 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISSABTE 20 D’AGOST 
Des de les 12:00 hores. Parc infantil per a tots els xiquets del poble i tots 
els que ens acompanyen a càrrec dels Festers de l’Aurora. 
A les 20:00 hores. Trasllat de la imatge de la Divina Aurora des de 
l’esglèsia parroquial fins al carrer de l’Aurora, acompanyats per la Rondalla 
Parroquial de Montroi. 
A les 22:30 hores. Sopar sobaquer al carrer per a tot el que vullga, sempre 
que s’apunten amb antel·lació. 
A continuació, ball a càrrec de “FESTIPOWER” i l’Orquestra “AVE 
FÉNIX”. 
Al finalitzar el ball, cant de l’Aurora per tot el poble, acompanyats per la 
rondalla parroquial, i després xocolatada per a tot el que ens acompanye. 
 

DIUMENGE 21 D’AGOST 
A les 20:00 hores. Trasllat de la imatge de la nostra patrona des del carrer 
de l’Aurora fins a l’esglèsia parroquial. 
 

DIMECRES 24 D’AGOST 
“DIA DELS XIQUETS” 

Des de les 11:00 hores. Entrada gratuïta, per a tots els xiquets del poble, a 
la Piscina Municipal on gaudiran d’un circuit de jocs d’aigua amb 
animació musical. 
A les 23’00 hores. Concentració en la Plaça d’Espanya per a la desfilada de 
fanalets, fets amb melons d’alger, seguint el recorregut tradicional. Hi 
hauran regalets per a tots els participants, amenitzada pels JOVES 
MÚSICS del nostre poble, interpretant la cançó de “Sereno”. 
 

DIJOUS 25 D’AGOST 
A les 19:30 hores. Concentració de carrosses a la plaça d’En Octavio 
Monserrat Chapa, per al començament de la desfilada. Es prega puntualitat. 
A les 20:00 hores. Tradicional Cabalcada de Carroses pels carrers de 
Montroi, anunciant l’inici de les Festes Patronals 2011. Al finalitzar aquest 
acte es lliuraran els tres premis a les MILLORS CARROSSES del 2011, al 
Balcó de l’Ajuntament. 
A les 22:30 hores. Sopar multitudinari, organitzat per l’Excm. Ajuntament 
de Montroi i amenitzat pel duet “La noche”, a la Plaça d’Espanya. 
 

DIVENDRES 26 D’AGOST 
FESTIVITAT DEL DIVÍ XIQUET 

A les 20:00 hores. Solemne missa en honor al Diví Xiquet. 
A les 21:00 hores. Solemne processó en honor al Diví Xiquet a càrrer de 
l’Excm. Ajuntament. En acabar, magnífica entrada de processó a càrrer 
dels pirotècnics NATALIO I JUAN PABLO. 
 

DISSABTE 27 D’AGOST 
FESTIVITAT DE LA DIVINA AURORA 

A les 00:45 hores. Desfilada dels Festers i de tots els que tinguen a bé 
acompanyar-nos des de la plaça de l’Ajuntament. 
A la 01:00 hores. Amb la interpretació del pasdoble “VALÈNCIA”, entrada 
dels festers al cercle de la revetla. A continuació, tradicional revetla amb 
mantó de Manila, amenitzada per la gran orquestra “LA GOLDEN” a 
càrrec dels Festers de l’Aurora. 
A les 8:00 hores. Volteig general de campanes i llançament de masclets. 
A les 11:00 hores. Cercavila a càrrec de la UNIÓ ARTÍSTICA MUSICAL 
per arreplegar a tots els clavaris. 
A les 12:30 hores. Solemne missa major, a càrrec del nostre rector En 
Cristóbal Castells Tarazona i cantada pel COR DE LES JUVENTUTS 
ARTÍSTIQUES DE LA UAM, en honor a la nostra patrona la Divina 
Aurora. 
A les 14:00 hores. Mascletada a càrrec dels nostres coeters NATALIO I 
JUAN PABLO. 
A les 19:00 hores. Arreplegada dels clavaris, regina de les festes, dames 
d’honor i festeres de la flor per La Unió Artística Musical. 
A les 19:30 hores. Espectacle de Danses Tradicionals Valencianes a la 
plaça de l’Ajuntament. 
A les 21:00 hores. Solemne processó en honor a la Divina Aurora. 
A continuació, espectacular castell de focs artificials, a càrrec dels nostres 
coeters locals JUAN PABLO I NATALIO. 
 

DIUMENGE 28 D’AGOST 
FESTIVITAT DE SANT BERTOMEU APÒSTOL 

A les 00:45 hores. Desfilada dels Festers i de tots els que tinguen a bé 
acompanyar-nos des de la plaça de l’Ajuntament. 
A la 01:00 hores. Amb la interpretació del tradicional pasdoble 
“VALÈNCIA”, entrada dels festers al cercle de la revetla. Una vegada tots 
dins del cercle, espectacular presentació de l’orquestra “NUEVA 
ALASKA”, amb un ESPECTACLE “DE PELÍCULA” que donarà inici a 
la revetla amb mantó de Manila, a càrrec dels Festers de l’Aurora. 
A les 12:00 hores. Cercavila a càrrec de la Unió Artística Musical. 
A les 12:30 hores. Missa cantada per la Rondalla Parroquial, en honor a 
Sant Bertomeu Apòstol i oficiada pel rector En Cristóbal Castells Tarazona 
en l’Esglèsia Parroquial. 
A les 19:00 hores. Concert a càrrec de la UNIÓ ARTÍSTICA MUSICAL, 
que tindrà lloc a la Plaça de l’Ajuntament. 
A les 21:00 hores. Solemne processó en honor al patró del nostre 
benvolgut poble, Sant Bertomeu Apòstol, seguint l’itinerari de costum. 
Per a finalitzar, extraordinari castell de focs artificials a càrrec de la 
Pirotècnia Natalio i Juan Pablo, que donarà fi a les Festes Patronals 2011. 


