
 

La Nit del Retorn 

La nit del 6 de setembre, les campanes de la 

Basílica de Sant Jaume anuncien l’inici de les 

festes i rememoren el retorn de la Mare de 

Déu de la Salut des de la vila d’Alzira fins 

Algemesí al segle XIII. 

Processó de les Promeses 
 

El dia 7 de setembre, després del Repic de la 

Xerevia, a les 22: 00h s'inicia la primera 

processó que és coneguda com Processó de 

les Promeses, perquè després del Guió es 

col·loquen dues fileres de fidels amb ciris, 

agraint o demanant el compliment de les 

seues promeses a la Verge. 

 

El recorregut s'inicia a la Basílica de Sant 

Jaume i a la Plaça Major, on s'inicien els balls 

davant de la Casa Consistorial, passant pels 

carrers Molí i Capella, i acaba en l'entrada a 

la Capella de la Troballa. 

 

Processoneta del Matí 
 

S'inicia a les 10: 00h del dia 8, a la Plaça del 

Pouet enfront de la Capella de la Troballa. La 

processó recorre el carrer Berca i és la més 

visitada. Destaca pel seu final, quan totes les 

danses actuen alhora a l'entrada de la Mare 

de Déu a la Basílica, mentre la Verge realitza 

l'acció simbòlica d'entrar i eixir tres vegades al 

temple. 

 

 

 

Processó de Volta General 
 

La vesprada del dia 8, a les 18:30h, arrenca 

l’última, i es caracteritza per ser la més llarga 

amb més de 7h de durada. 

La processó té com a començament i final la 

Basílica de Sant Jaume, i recorre el perímetre 

del centre històric, conegut com Carrers de 

Volta, passant pels carrers València, Albalat, 

Santa Bàrbara, Berca, Nou del Convent i 

Muntanya, entre d'altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DE LA MARE DE 

DÉU DE LA SALUT 
 

Recorreguts de les Processons 

 

PATRIMONI CULTURAL 

IMMATERIAL DE LA HUMANITAT 

 

 

MUSEU VALENCIÀ DE LA FESTA 

Convent de Sant Vicent Ferrer 

c/ Nou del convent, 71 

46680 Algemesí (Valencia) 

Tel. 96 201 86 30 

www.museuvalenciadelafesta.com 

touristinfo@algemesi.net 

 

 
 

 



 

 

 

PROCESSÓ DE LES PROMESES 

 

 

RECORREGUTS DE LES 

PROCESSONS 

 

PROCESSONETA DEL MATÍ 

 

 

 

 

 

PROCESSÓ GENERAL 

 


