
2018
Programa d’actes

Mare de Déuen honor de la

11 de maig
Primeres vesPres de la Festa  

de la mare de déu dels desemParats

Des de les 16:30 fins a les 17:00 h 
«Cor bisbal de dos parades» 

Repic i vol de la campana «Maria»  
que anuncia les vespres.

12 de maig
Festa litúrgica  

de la mare de déu dels desemParats

Des de les 09:00 fins a les 09:30 h 
«Cor bisbal de dos parades» 

Repic i vol de la campana «Maria» que anuncia  
els laudes i la festa del matí.

Des de les 12:00 fins a les 12:30 h 
«Vol de migdia» 

Vol de les campanes que anuncia la festa. 
Inclou un villancet, el toc de les campanes 

menors «Úrsula», «Violant» i la «Maria».

Des de les 20:00 fins a les 20:30 h 
«Vol de l’Ave Maria» 

Vol de les campanes que anuncia la festa. 
Inclou un villancet, el toc de les campanes 

menors «Úrsula», «Violant» i la «Maria».

Tocs interpretats pels  
Campaners de la Catedral de València                   

segons la Consueta Nova, versió actual de la  
Consueta d’Herrera (1705).

13 de maig
Festa Pública  
de la mare de déu dels desemParats

Des de les 07:30 fins a les 08:00 h 
«Vol de l’alba» 
Vol de les campanes que anuncia la festa.  
Vol de la «Maria» a l’Alçar Déu  
de la Missa d’Infants i vol de les campanes  
a l’acabament de la missa.

Des de les 10:30 fins a les 11:30 h 
«Vols del Trasllat» 
Vol de les campanes que acompanya el Trasllat de la Mare 
de Déu. Un vol a l’eixida de la imatge de la Basílica, un segon 
vol quan arriba al carrer del Micalet i un tercer vol quan 
entra la Mare de Déu a la Seu. Mentrestant, vol de les quatre 
campanes menors ( el «Racó») i una de les cinc grans.

Des de les 12:00 fins a les 13:00 h 
«Vol de migdia» 
Vol de les campanes que anuncia la festa. 
Inclou un villancet, el toc de les campanes 
menors «Úrsula», «Violant» i la «Maria».

18:00 h 
«Senyal de Processó General» 
Vol de l’«Andreu» que anuncia la Processó General.

Des de les 18:30 fins a les 19:00 h 
«Repic» 
Repic de campanes a l’eixida de la Creu  
i començament de la Processó.

Des de les 19:30 fins a les 20:30 h 
«Vols de la Processó» 
Vol de les campanes durant la Processó:  
a l’eixida de la Mare de Déu, quan passa per la  
plaça de la Reina i quan torna a la Basílica.

Relació de tocs de campanes manuals
Campanar nou de la Seu de València · Torre del Micalet 
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Dissabte, 12 de maig
A les 18 h
Dansà, amb la participació dels grups de danses dels pobles.

A les 20 h 
Salve solemne a la Mare de Déu a la seua capella.

A les 23 h 
A la plaça de la Mare de Déu, concert de la Banda Municipal de València, dirigida per 
Fernando Bonete Piqueras, amb el programa següent.

A les 24 h 
Disparada d’un castell de focs artificials al llit del riu Túria, a la zona de les Torres dels Serrans, 
a càrrec de la pirotècnia Zarzoso (Altura).

En acabar el castell, a la plaça de la Mare de Déu, dansà amb la participació dels grups de 
danses de la ciutat de València. Després, recital de cant d’estil l’Associació Cant Valencià d’Estil.

Les danses a la Mare de Déu tenen la col·laboració de la Federació de Folklore de la  
Comunitat Valenciana.

de laMare de Déu dels Desemparats
Actes de la festivitat

PART I
La canción del olvido (selecció de la sarsuela)
Josep Serrano

Cobles de la meua terra
Manuel Palau

El ruiseñor de la huerta
Leopold Magenti

PART II
Jardins del Túria (marxa valenciana)
Fernando Bonete 

Rapsòdia valenciana 
Manuel Penella

¡Valencia, canta! A la Virgen de  
los Desamparados
Josep Serrano

Himne de la Comunitat Valenciana
Maximilià Thous - Josep Serrano

Diumenge, 13 de maig
A les 5 h 
Missa de Descoberta de la imatge de la Mare de Déu a la seua capella.
A les 8 h 
Missa d’Infants, a la plaça de la Mare de Déu.
A les 10.30 h 
Trasllat de la Mare de Déu de la seua capella a la Seu pel carrer del Micalet, amb entrada per 
la Porta dels Ferros.
A les 14 h 
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament, a càrrec de la pirotècnia Valenciana (Llanera de Ranes).
A les 18.30 h
Processó general per l’itinerari següent: plaça de la Mare de Déu, Cavallers, Tossal, Bosseria, 
Mercat, Maria Cristina, Sant Vicent, plaça de la Reina, Mar, Avellanes, Palau i Almoina.

Dilluns, 14 de maig
A les 20.30 h 
A la plaça de la Mare de Déu, Ronda a la Verge. 
Organitzada per la Fundació Bancaixa amb la col·laboració de l’Ajuntament de València. Amb 
la participació de la Banda Municipal de València, dirigida per Fernando Bonete, el tenor 
Vicente Ombuena, la soprano Carmen Avivar i el Grup de Danses Alimara.

Divendres, 11 de maig
A les 20 h
Dansà infantil, presidida per la fallera major infantil de València i la seua cort d’honor..
A les 23 h
Dansà, amb la participació dels grups de danses de les comissions de falla, presidida per la 
fallera major de València i la seua cort d’honor.


