
12.00 h · Volteig general de campanes en tots els campanars del 

poble. 

17.00 h · Veneració de la imatge de la Mare de Déu de la Salut, 

a la basílica, fins a les 19.00 hores. 

19.30 h · Trasllat de la Mare de Déu a l’altar major, i solemne cant 

de Vespres, amb ofrena de nards a la Mare de Déu. 

Acompanyarà la Schola Cantorum d’Algemesí. 

En acabar les Vespres, al campanar, toc de l’Ave Maria, amb el 

repic de la Xerevia. 

20.30 h · Missa a la Basílica. 

22.00 h · Processó de les Promeses composta per: Misteris i 

Martiris, Muixerangues, Bastonets, Pastoretes, Carxofa, Arquets, 

Llauradores, Creu, fidels i promeses amb cera, Tornejats i Guió de 

la Mare de Déu, continuació de fidels i promeses amb cera, 

Cirialots, anda de la Mare de Déu escortada pels volants, 

presidències (eclesiàstica, dels festers i corporació municipal)  i 

acompanyament de la banda de música. 

Al finalitzar, entrada solemne de la Mare de Déu a la capella de la 

Troballa i disparada d’un castell de focs d’artifici. A continuació, 

missa de la Germandat Sacerdotal. 

Després de la missa, a la capella de la Troballa, Introducció i 

anunci de les Lloances a la Mare de Déu, a càrrec d’UNAM Teatre. 

A continuació, vetla a la Capella fins a l’alba. 

Dissabte 8 de setembre, dia de la Mare de Déu 

06.30 h · Vol general de campanes, al campanar de Sant Jaume 

08.00 h · Despertà pels dolçainers i tabaleters pels carrers de la 

volta general, eixint de la plaça Major 

08.00 h · Missa a la capella de la Troballa per tots els festers 

difunts 

09.00 h · Missa a la capella de la Troballa pels difunts dels balls, 

misteris i martiris, personatges bíblics, volants, músics i totes les 

persones que han col·laborat i participat en la Festa. 

10.00 h · Processoneta del Matí amb la participació de: 

Misteris i martiris, Muixeranga, Bastonets, Pastoretes, Carxofa, 

Arquets, Llauradores, Gegants (rei En Jaume i reina Na Violant), 

Creu, fidels amb cera, Tornejants i Guió de la Mare de Déu, 

Cirialots, anda de la Mare de Déu portada i escortada pels volants 

i militars fills i filles del poble, presidències (Eclesiàstica, dels Festers i 

Corporació municipal) i acompanyament de la banda de música. 

En arribar a la plaça Major, entrada de la Mare de Déu al temple, 

amb tots els balls, disparada de salves i solta de coloms pels 

colombaires locals. 

A continuació, a la Basílica, missa major concelebrada, 

acompanyada en el cant per la Schola Cantorum d’Algemesí. 

Després de la missa, al final del parc de Salvador Castell, 

monumental mascletà. 

18.30 h · Missa a la basílica. 

19.30 h · Processó de volta general composada per: Misteris 

i Martiris, Muixeranga, Bastonets, Pastoretes, Carxofa, Arquets, 

Llauradores, Creu, fidels amb cera, Tornejants i Guió de la Mare de 

Déu, Personatges Bíblics, Apostolat i Cirialots, anda de la Mare de 

Déu escortada pels volants i portada a trams pels fallers 

d’Algemesí, confraries de Setmana Santa, Policia Local, Antics  

Alumnes d’Escolapis i Maristes, presidències (eclesiàstica, dels    

festers i corporació municipal) i acompanyament de la banda de 

música. 

En arribar a la plaça Major, disparada d’un castell de focs d’artifici 

i entrada solemne de la Mare de Déu en la basílica. Oració i 

trasllat de la imatge al seu cambril i Virolai final. 

Dissabte 15 de setembre  

22.30 h ·  Lloances a la Mare de Déu, al Teatre Municipal 

Diumenge 16 de setembre  

20.00 h · Lloances a la Mare de Déu, al Teatre Municipal 

NOTES 

 Es demana encaridament a tots el veïns i veïnes del poble que 

posen el tapís de la Mare de Déu al balcó de casa a partir del 

29 d’agost, primer dia de novena. 

 El dissabte, dia 1, hi haurà venda de tapissos i clauers de la 

Mare de Déu a la plaça del Mercat. 

 El dimarts 4, dimecres 5 i dijous 6, els festers i festeres 

acompanyats de dolçaina i tabalet, a partir de les 18.00 hores, 

recorreran els carrers del poble per fer la plega de les 

empreses i comerços. 

 En cas de pluja, les processons eixiran al segon vol de 

campanes. 

 A la plaça Major hi haurà un entaulat amb rampes d’accés a 

disposició de les persones amb mobilitat reduïda que vagen 

amb cadira de rodes. Cal respectar-lo per a elles. 

 Les famílies que vulguen ser portadores del guió de la Mare de 

Déu en la processó general, hauran de comunicar-ho als 

festers del barri per a fixar el tram o carrer. 
 Demanem als veïns i veïnes dels carrers per on passen les 

processons que engalanen les façanes i posen als balcons, 

con s’ha fet tradicionalment, cobertors, tapissos i llums per 

solemnitzar el pas processional. 

 Per la durada de la processó de Volta General, seria desitjable 

que, a trams, les persones que puguen, assistiren amb cera 

acompanyant la Mare de Déu. A la capella de la Troballa 

també es repartirà cera per a qui vulga incorporar-se, des 

d’allí, a la processó. 
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Dimecres 29 d’agost, primer dia de novena 

08.00 h · Missa a la capella de la Troballa 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu, en la basílica de Sant Jaume. A 

continuació, missa vespertina 

22.00 · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut a la 

capella de la Troballa 

Dijous 30 d’agost, segon dia de novena 

08.00 h · Missa a la capella de la Troballa 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu, en la basílica de Sant Jaume. A 

continuació, missa vespertina 

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut a la 

capella de la Troballa 

Divendres 31 d’agost, tercer dia de novena 

08.00 h · Missa a la capella de la Troballa 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu en la basílica de Sant Jaume. A 

continuació, missa vespertina 

17.00 h · Inici del curset de músiques i rituals de la processó de la 

Mare de Déu, als locals de l’Escola Municipal de Tabal i Dolçaina. 

L’horari del curset serà de 17.00 a 21.00 hores, el dies 31 d’agost i 3, 

4, 5 i 6 de setembre. L’Escola participarà en tots els «Assajos pel 

poble» on calga la seua intervenció. 

20.30 h · «Assajos pel poble»: danses de gegants i cabuts 

d’Algemesí a càrrec de Berca grup de danses d’Algemesí i 

l’Escola Municipal de Tabal i Dolçaina. A la plaça Major 

21.00 h · «Assajos pel poble»: Nova Muixeranga. A la plaça 

Espanya (Carrascalet) 

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut a la 

capella de la Troballa 

Dissabte 1 de setembre, quart dia de novena 

08.00 h · Missa a la capella de la Troballa 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu en la basílica de Sant Jaume. A 

continuació, missa vespertina 

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut a la 

capella de la Troballa 

22.45 h · Ronda Poètica a la Mare de Déu a la capella de la 

Troballa  

Diumenge 2 de setembre, cinqué dia de 

novena 

08.00 h · Missa a la capella de la Troballa 

De 10.00 a 13.30 h · Jornada de portes obertes al campanar 

de la basílica de Sant Jaume 

De 16.00 a 19.00 h · Jornada de portes obertes al campanar 

de la basílica de Sant Jaume 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu en la basílica de Sant Jaume. A 

continuació, missa vespertina 

De 19.30 a 21.00 h · Al pati del Patronat parroquial, primera de 

les sessions d’aprenentatge i repàs de les «Danses d’Algemesí» a 

càrrec de Berca grup de danses d’Algemesí. 

21.30 h · «Assajos pel poble», ball de les Llauradores. A la plaça 

de les Tres Moreres 

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut a la 

capella de la Troballa 

Dilluns 3 de setembre, sisé dia de novena 

08.00 h  · Missa a la capella de la Troballa 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu en la basílica de Sant Jaume. A 

continuació, missa vespertina 

19.30 h, a la plaça del Mercat,· «Assajos pel poble»: Escola 

Musical de Tabalet i Dolçaina. 

20.30 h · «Assajos pel poble»: el ball dels Tornejats. Al carrer dels 

Tornejants  

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut a la 

capella de la Troballa 

22.45 h · A la placeta de la capella de la Troballa (actual 

placeta dels Bastonets), en acabar la novena, Virolai a la Mare de 

Déu: cant d’estil i balls populars algemesinencs a càrrec de Berca 

grup de danses d’Algemesí. 

Dimarts 4 de setembre, seté dia de novena 

08.00 h  · Missa a la capella de la Troballa 

18.00 h · «Assajos pel poble»: Misteris i Martiris. A la basílica de 

Sant Jaume 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu, en la basílica de Sant Jaume. A 

continuació, missa vespertina 

20.30 h · «Assajos pel poble»: Volants. A la porta de la basílica de 

Sant Jaume  

20.30 h · «Assajos pel poble»: la Dansà del carrer dels 

Arbres/carrer Germanies fins a la plaça del Mercat. Assaig general 

de les «Danses d’Algemesí» plaça del Mercat. Organitza: Berca 

Grup de Danses d’Algemesí i Escola Musical de Tabalet i Dolçaina 

d’Algemesí 

21.00 h · «Assajos pel poble»: vespres a la Mare de Déu per la 

Schola Cantorum d’Algemesí. A la basílica de Sant Jaume 

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut a la 

capella de la Troballa 

22.00 h · «Assajos pel poble»: Banda Simfònica «Santa Cecília», 

de la Societat Musical d’Algemesí. A la plaça del Teular 

Dimecres 5 de setembre, huité dia de novena 

08.00 h · Missa a la capella de la Troballa 

18.00 h · «Assajos pel poble»: Misteris i Martiris. A la basílica de 

Sant Jaume,  

19.30 h · Visita a la Mare de Déu, en la basílica de Sant Jaume. A 

continuació, missa vespertina. 

En acabar la missa, a la porta del Aire, «Assajos pel poble»: cants 

de l’Apostolat 

20.30 h · «Assajos pel poble»: Bastonets i Bastonetes. A la plaça 

de la Ribera  

21.00 h · «Assajos pel poble»: la Muixeranga. A la plaça 

d’Espanya (Carrascalet)  

21.00 h · «Assajos pel poble»: els Campaners. A la parròquia de la 

Mare de Déu del Pilar (Carrascalet)  

22.00 · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut a la 

capella de la Troballa 

En finalitzar la novena, XXXI Dansà a la Mare de Déu amb la 

ballada popular de «les Danses d’Algemesí» des de la capella de 

la Troballa fins a la plaça Major. Organitza Berca Grup de Danses i 

Escola Musical de Tabalet i Dolçaina 

Dijous 6 de setembre, últim dia de novena i 

antevespra de la Mare de Déu 

08.00 h · Missa a la capella de la Troballa 

9.00 h · A la plaça Major, arribada a Algemesí i benvinguda de 

les delegacions internacionals participants de l’Assemblea 

General de l’ICCN-UNESCO. En acabar, acompanyament de la 

comitiva fins al Teatre municipal. Allí començarà l’Assemblea 

general que es desenvoluparà els dies 6, 7 i 8 de setembre. Les 

representacions dels distints països estaran presents als actes de la 

nostra Festa. 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu, en la basílica de Sant Jaume. A 

continuació, missa vespertina 
19.30 h · «Assajos pel poble», Pastorets, Arquets i Carxofa. Al parc 

Salvador Castell, davant del Patronat. 

19.30 h · Cercavila pels carrers de la volta general, pels 

dolçainers i tabaleters d’Algemesí 

22.00 h · Últim dia de novena a la Mare de Déu de la Salut a la 

capella de la Troballa amb la participació dels xiquets i de les 

xiquetes dels Misteris i Martiris de la processó 

En finalitzar la novena, castell de focs artificials, rifes i pluja de 

caramels. 

23.00 h · Presentació del Concert Extraordinari de la Banda 

Simfònica «Santa Cecília», de la Societat Musical d’Algemesí, a la 

plaça Major 

23.15 h · Primera part del Concert Extraordinari 

24.00 h · Inici de la Nit del Retorn. Obertura de les portes de la 

capella de la Comunió de la Basílica. Ambientació i Àngelus 

Tot seguit, vol del Retorn des del campanar de la Basílica i 

disparada de 21 salves a la Mare de Déu. 

A continuació, segona part del Concert Extraordinari. 

Després del concert, cada hora, vols del Retorn que es 

perllongaran fins a l’alba. 

Divendres 7 de setembre, vespra de la Mare de 

Déu 

08.00 h · Missa a la capella de la Troballa. 

09.45 h · Concentració a la plaça Major de festers, dolçainers i 

tabaleters, i tots aquells que vulguem participar en la Plega de la 

Mare de Déu. 

10.00 h · Prec, oferiment i Virolai a la Mare de Déu a la Basílica 

d’inici de la Plega. 

10.15 h · Plega general. Eixida de la plaça Major per a recórrer, 

amb ambient festiu, els distints carrers del poble. Les persones que 

vulguen aportar el seu donatiu per a la Festa, podran fer-ho en 

eixe moment o a les cistelles de les processons. 


