
•Dimecres 20, dijous 21 i divendres 22 de març
 Passarem per les cases dels confrares per a oferir-los el 
programa de la festa i la cera, este any commemorant l’Any de la Fe. 

•Diumenge, 31 de març
 A les 10:30 hores, Ofrena de Caritat a la parròquia de Sant 
Francesc. S’entregaran aliments per a les famílies més necessitades 
de la localitat. L’eixida es farà des de la parròquia de Maria Mare. 

 A les 12:00 hores, visita a la Llar de Santa Teresa de Jornet per 
a oferir un dinar als nostres majors, a més de ballar i cantar amb ells. 

 A les 17:30 hores, a l’ermita de Sant Vicent tindrà lloc l’inici de 
la Novena i Missa, oferida pels nostres confrares difunts. En acabar 
tindrem el nomenament dels nous confrares. 

 Després, en la mateixa ermita, actuació en directe del grup de 
saxofons ‘Desaxtres’, dirigit pel mestre Miguel Castillo Barona. 

 Totes els dies de Novena, es posarà a disposició dels confrares 
un autobús que eixirà cap a Sant Vicent des del col·legi Francisco 
Llopis. 

•Dilluns, 1 d’abril
 A les 17:30 hores, Novena. 

 En acabar, en la mateixa ermita, els xiquets de l’Altar del Carmen 
de València, com és tradicional, representaran un miracle de Sant 
Vicent. 

•Dimarts, 2 d’abril
 A les 14:00 hores, es tanca el termini d’entrega en el II Concurs 
de Catxirulos Tradicionals. Més informació en www.lliria.es o en 
l’Espai-Casa de la Joventut. Patrocinat pel M.I. Ajuntament de Llíria. 

 A les 17:30 hores, Novena. 

•Dimecres, 3 d’abril
  Des de les 16:00 hores fins a les 20:30 hores, en la Plaça Major, 
donació de sang per a tots aquells que vullguen col·laborar en esta 
acció solidària. 

  A les 17:30 hores, Novena. 

  A les 19:00 hores, el dominic O.P. D. Vicente Botella Cubells, 
vicedegà de la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer, oferirà una 
conferència sobre l ’Any de la Fe en Sant Vicent, en la Sala de plens 
de Ca la Vila. 

•Dijous, 4 d’abril
 A partir de les 17:00 hores, en la Plaça Major,  jocs tradicionals 
per als xiquets, unflables i xocolatà. 

 A les 17:30 hores, Novena. 

 A les 19:30 hores, inauguració de l’exposició de les milotxes 
participants en el II Concurs de Catxirulos Tradicionals, en la Sala 
d’exposicions de Ca la Vila. En l’acte es farà entrega dels premis als 
guanyadors del concurs.

•Divendres, 5 d’abril 
  A les 17:30 hores, Novena. 
 
  A les 22:00 hores, pregó de festes en el teatre de La Unió Musical 
de Llíria. Com a pregoner convidat participarà el rector de l’esglèsia 
de Maria Mare, el Rvd. D. Miguel Ángel Gómez Castellano. En la 
segona part, tindrà lloc la comèdia musical “El director chiflado” de 
la companyia Siete comediantes. En acabar s’oferirà un vi d’honor 
als assistents.

•Dissabte, 6 d’abril
 A les 12:00 hores, inauguració del mercat Medieval a la Plaça 
Major. Patrocinat pel M.I. Ajuntament de Llíria. Horari: d’11:00 a 14:00 
hores i de 17:00 a 22:00 hores.

 A les 16:00 hores, passeig en carro a Sant Vicent per arreplegar 
la mona. L’eixida es farà des del carrer Metge Vicent Portolés. No cal 
apuntar-se per a pujar en carro. 

 A les 17:30 hores, Novena.

En acabar, es repartirà la tradicional mona de Pasqua. 

 A les 22:30 hores, actuació musical ‘Hoy no me puedo levantar’, 
en el teatre de la Banda Primitiva de Llíria. Patrocinat pel M.I. 
Ajuntament de Llíria.  

•Diumenge, 7 d’abril
 Durant tot el dia Mercat Medieval. 

 A les 11:30 hores, XVI Festival de Paelles al Parc de Sant Vicent. 
Els interessants podran sol·licitar el tiquet de participació en el Bar 
del Mercat Municipal, en el forn de Daniel i Pilar, en el forn de Ca Susi 
i en la carnisseria de Ca la Nava així com a quansevol fester fins el 
dia 3 d’abril. Patrocinat pel M.I. Ajuntament de Llíria. 

 A les 17:30 hores, Novena. 

•Dilluns, 8 d’abril
 A les 9:00 hores, eixida de la tradicional rogativa amb la imatge 
del nostre copatró fins l’ermita, on després de l’esmorzar tindrà lloc el 
final de la novena i una solemne Eucaristia concelebrada amb sermó 
en valencià. 

•Dijous, 11 d’abril
 A les 22:00 hores, nit de teatre. Els festers de Sant Vicent 
representaran el sainet en valencià ‘Sels de novensà’. Previament, 
col·laboradors de la festa ens delectaran amb una actuació de 
playbacks. L’acte tindrà lloc en el teatre de la Banda Primitiva de 
Llíria. 

•Divendres, 12 d’abril
 A les 21:00 hores, Sopar popular en el Pavelló Vell. 

 En acabar, disco-mòbil per a amenitzar la nit. 

•Dissabte, 13 d’abril
 A les 10:00 hores, es celebrarà la II Cursa Popular de Sant 
Vicent. El recorregut es farà des de l’Avinguda Pla de l’Arc fins a Sant 
Vicent i tornar. Primera prova puntuable per al VII Circuit Grup CRM 
de Carreres Populars del Camp del Túria i La Serranía 2013. Les 
inscripcions es faran online a través de la pàgina www.noupindaro.
com. Patrocinat pel M.I. Ajuntament de Llíria i Elecom. 

 A les 22:30 hores, Concert de la Banda Primitiva de Llíria, 
al teatre Banda Primitiva. S’estrenarà l’obra guanyadora del 
Concurs Internacional de Composició Ciutat de Llíria 2012. A més, 
s’interpretarà el poema simfònic ‘Els miracles de Sant Vicent’. 
Patrocinat pel M.I. Ajuntament de Llíria. 

•Diumenge, 14 d’abril
 A les 11.00 hores, la Junta de la Confraria de Sant Vicent 
arreplegarà als clavaris i majorals per assistir a la Missa Major. 

 A les 12.00 hores, Missa Major Concelebrada.  

 A les 13.00 hores, Pasacarrer amb els majorals, clavaris, 
Junta de la Confraria de Sant Vicent i autoritats religioses i civils, 
acompanyats per la banda Unió Musical i precedits per un grup de 
tabal i dolçaina. 

 En arribar a la Plaça Major atronadora mascletà a càrrec de la 
pirotècnica Vicent Caballer. Patrocinat pel M.I. Ajuntament de Llíria.

 A les 19.30 hores, Solemne Processó Interparroquial amb la 
imatge de Sant Miquel acompanyada per la Banda Juvenil de La 
Unió Musical i la imatge de Sant Vicent acompanyada per la Banda 
Primitiva. 

 En finalitzar la processó i abans que entre la imatge del nostre 
copatró es dispararà un colorit ramillet de focs d’artifici des de la 
Plaça Major.  Patrocinat pel M.I. Ajuntament de Llíria.

NOTA: Si per causes alienes a la nostra voluntat es produïxen canvis 
en algun acte o horari, la Clavaria i Majoralia i autoritats demanen 
disculpes per anticipat al mateix temps que els ho farien saber per 
algun mitjà de comunicació
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