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Moros i Cristians

Res t´impedirà gaudir d´una bona mascletà aquestes festes!
Connecta´t a www.quartdepoblet.org
i als perfils municipals de:
Ajuntament de Quart de Poblet
@quartdepoblet

Podrás viure-les en directe, amb comentaris
i entrevistes als principals protagonistas.
Acostem les festes a cada casa #ViuQuartEnFestes
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Bones
Festes

Salutació de

l’Alcaldessa
Estimades veïnes, estimats veïns:
Ha arribat ja el moment d’anunciar l’inici de
les Festes Majors, Patronals, Populars i de
Moros i Cristians 2018 i, per descomptat, de
cridar-vos a participar en les activitats que us
presentem en aquest llibre, encara que és cert
que les quarteres i els quarters coneixem molt
bé quins són els nostres grans moments per a
compartir com a poble i no faltem a la cita.

Les festes ens serveixen també per a posar en
valor el nostre patrimoni material i immaterial,
especialment aquest últim, amb la preservació
de tradicions que formen part de les nostres
senyes d’identitat, que ens distingeixen.

Des de l’Ajuntament hem treballat, una vegada
més, en la línia de dissenyar un programa que
atenga un ampli ventall de gustos i preferències
perquè totes i tots us sentiu representats.

Tot el que oferim no seria possible sense
l’ingent treball realitzat per les clavaries, les
comissions de festes, els moros i cristians i les
nombroses associacions i entitats culturals,
esportives, juvenils i cíviques que organitzen
actes. Moltíssimes gràcies a totes les persones
que dediqueu el vostre temps i el vostre esforç
a fer el programa més ric, participatiu, inclusiu
i divers. Gràcies per estar sempre.

Mantenim una ferma aposta per la cultura,
posant l’accent a aprofitar aquests dies per a
acostar-la als xiquets i xiquetes a través d’espectacles infantils de qualitat.
Com ja vam fer l’any passat, les festes joves són
el reflex de les demandes i les propostes que
nostra joventut ens ha fet arribar a través de la
nova consulta que vam realitzar i en la qual ens
va fer il·lusió comprovar com dues de les novetats de 2017, la Macrodiscoteca, en un espai
fitat i lliure d’alcohol, i la festa HoliQuart han
rebut els majors suports. És molt satisfactòria
la constatació que vam saber respondre a les
expectatives i enguany posarem tot de la nostra
part perquè siguen encara millors.

A les nostres mans, a les de cadascun i cadascuna, està contribuir també al fet que visquem
experiències felices, alegres i boniques. Perquè d’això es tracta: de viure de forma plenament conscient les activitats previstes, des del
respecte i la convivència. Aqueix és l’esperit del
lema que triem per a aquests dies, “Viu Quart en
Festes”, al costat de dos missatges que considerem imprescindibles perquè tot isca bé: “Si beus,
fes-ho amb moderació” i “Només Sí és Sí”.

Igualment, hem buscat propostes per a un
públic adult i, especialment familiar, perquè
d’això es tracta en les festes: de prendre el
carrer en harmonia per a gaudir d’aqueix moment de l’any on ens reunim amb persones
benvolgudes a les quals no tenim l’oportunitat de veure sovint. En aquest fet resideix també
la màgia d’aquestes dates, que esperem amb
impaciència i amb aqueix característic pessigolleig en l’estómac.
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No em queda ja més que convidar-vos a sumar-vos a les festes i donar la benvinguda als
qui s’acosten a Quart de Poblet per a compartir-les amb nosaltres. Que no ens ho conten.
Bones festes!
Carmen Martínez Ramírez
Alcaldessa de Quart de Poblet
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Salutació del

Salutació de

President Asociación de Moros y Cristianos
de Quart de Poblet

les Clavaries

Benvolguts veïns de Quart:

Setembre, de nou. I amb ell, amb renovada
il·lusió, les clavaries de Quart de Poblet desitgem oferir a tots els nostres veïns, els actes
que de manera tradicional i com a part entranyable de la nostra cultura, formen les nostres
Festes PATRONALS.

ció de Capitans, vi d’honor, concurs de paelles
i olletes, Entraetes, ...) i una gran quantitat de
dibuixos de xiquets que van participar en el
concurs infantil de cartells, que s’ha consolidat complint enguany la seua quarta edició.
M’agradaria agrair també als col·legis la seua
participació ja que per a nosaltres és molt
important que els xiquets (tots i sense excepció,
com hem pogut comprovar) participen de la
Festa de Moros i Cristians perquè s’interessen
per ella, sàpien el seu origen i, qui sap, algun
dia siguen peça clau per a la seua continuació.
I, per descomptat, vam conèixer a les persones que ostentaran els càrrecs principals de
les Festes, els Capitans. Vull felicitar a Antonio
Polo Lozano, Capità Cristià, i a la seua Comparsa, Guerreros del Cid (que, a més, celebra
el seu 5é aniversari entre nosaltres) i a Julián
Lluna Soria, Capità Moro, i a la seua Comparsa, Almahà Ben-Jové. El càrrec de Capità és i
serà alguna cosa única i per açò us desitge als
dos tot el millor en aquests dies. I a Almahà
Ben-Jové i Guerreros del Cid, els meus millors
desitjos perquè tingueu èxit en tot el que heu
preparat per a les vostres Capitanies.

Des d’aquestes línies em dirigisc a tots vosaltres com a president d’aquesta Associació per a
donar inici, un any més, a les Festes de Moros
i Cristians. Totes les persones que participem
en elles, bé des de la Junta Directiva, bé des de
cadascuna de les Comparses, hem confeccionat un programa la posada en escena del qual
intente, durant aquests quatre dies, col·locar-les en el més alt. Perquè Quart de Poblet
s’ho mereix.

Els clavaris i clavariesses de Sant Onofre,
Mare de Déu de la Llum, el Crist dels Afligits,
o la Mare de Déu de la Bona Mort hem treballat durant tot un any per a poder oferir a tots
els habitants del nostre entranyable poble la
música, el foc, l’alegria i l’afecte que desitgem
òmpliguen les nostres vides aquests dies tan
especials. I per què no, tot l’any.

En aquest sentit, des de la Junta Directiva hem
sigut conscients que havíem de millorar alguns
aspectes per a evitar cometre errors que pogueren deslluir els actes que venim preparant
des de fa mesos. És per açò que enguany ens
hem proposat posar una mica més de la nostra part si cap per a intentar esmenar algunes
fallades que va haver-hi durant les de l’any
anterior i que el resultat siga molt més gratificant per a tots.

És el nostre desig que participe tot el poble de
forma activa en els actes que amb tant esforç
s’han programat i que aquesta participació es
realitze amb el respecte, i la bona educació
amb la qual ens agrada que ens tracten a nosaltres mateixos.
Gaudim del comboi, però fem-ho de forma
cívica, sense prejudici ni menyscapte d’aquells
que per diferents raons no poden, o no desitgen, formar part de la festa. Respectem la seua
opció amb la mateixa convicció amb la qual ens
submergim en els actes festius. Celebrem amb
alegria nostres benvolgudes Festes Patronals,
que els nostres drets no xafen mai els del veí,
d’aquesta forma demostrarem tots la maduresa de les nostres gents, i l’afecte que professem al nostre poble.

En aquest període de preparació i de reflexió
hem comptat amb el suport de la nostra alcaldessa, Carmen Martínez. Som conscients
del paper que juga la Corporació Municipal a
l’hora d’atendre les demandes de cadascuna de
les associacions per a poder portar a terme
totes les seues activitats. En el nostre cas,
a més d’haver rebut el suport ja referit, la
seua involucració ha anat darrere de fer-nos
veure alguns punts susceptibles de millora.
Per aquest motiu considere més que oportú
expressar-los a tots ells la meua gratitud en
nom de la Junta Directiva.

Les Clavaries

Abans de finalitzar, m’agradaria fer un esment
especial en record de Pepe Grafià, qui va estar
en els orígens dels Moros i Cristians de Quart
de Poblet. Va caminar al costat d’Hussun Kaaba
durant quasi 30 anys i per açò ha pesat tant la
seua falta. D.E.P.
Servisquen aquestes línies de comiat per a
convidar-vos a tots a eixir perquè gaudiu cada
dia en veure als Moros i als Cristians compartir
amb vosaltres els carrers de Quart de Poblet.
Visquen les Festes de Moros i Cristians de
Quart de Poblet!

En un altre ordre de coses, el passat mes de
març celebràrem el nostre Mig Any. Durant
aquell cap de setmana vam poder veure a totes
les comparses participar amb gran harmonia
en cadascun dels actes organitzats (Presenta-
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Daniel Sánchez González
President Asociación de Moros y Cristianos
de Quart de Poblet
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Imatges per a la Memòria:

Per aquesta raó, l’alcaldessa, Carmen Martínez, va
fer-nos una crida a posar-lo en comú: “convide la
ciutadania a compartir eixes fotografies que guardem a casa i a les quals donem un valor sentimental, perquè moltes vegades no som conscients que
són un bé col·lectiu. Ens parlen de costums, oficis,
indumentària, evolució del nostre poble... De moments que, de no haver-los captat l’objectiu d’una
càmera, s’haurien perdut en l’oblit, i que ara ja són
part de la història del nostre poble”.

patrimoni fotogràfic de Quart de Poblet
Andrea Moreno / Raquel Rivera
La fotografia antiga és un element del nostre patrimoni molt sensible, pels requisits de
conservació que necessita i, alhora, per ser un
recurs molt potent que ens permet recuperar,
reconèixer i conservar imatges de persones,
objectes i esdeveniments de la nostra vida i el
nostre passat. En aquest cas, compartim amb
vosaltres algunes imatges de les festes majors,
patronals i populars de Quart de Poblet que ens
traslladen a mitjans del segle XX.

Grup de joves participants a la
cavalcada de festes. Anys 1950
(Col·lecció Família Espinós Rodrigo)

Hem de ser conscients de la importància que les
fotografies guardades en un àlbum o en una caixa
tenen per al coneixement de les formes de vida del
passat en el municipi, perquè veritablement són un
tresor. Són imatges per al futur... Són Imatges per
a la Memòria.

Grup d’amics a la cavalcada de
festes. Anys 1950 (Col·lecció
família Sanchis Cubells)

Nota: Les persones interessades a col·laborar en
la campanya Imatges per a la Memòria heu de
posar-vos en contacte amb la Casa de Cultura, on
el personal tècnic municipal especialitzat realitzarà una còpia digital de les vostres fotografies
antigues, recollirà la informació d’interès respecte
a les imatges i us tornaran les originals.

Cavalleries de Miguel Espinós, decorades per a l’entrada de la murta en les
festes del Crist. Any 1958 (Col·lecció Família López Monzó).

Les fotografies ens mostren com es vivia al
nostre poble dècades enrere. Són marmessores
de l’herència visual d’aquell Quart de Poblet en
blanc i negre que ja no existeix. I gràcies a elles
podem reviure i apreciar com han canviat els
costums, la vida quotidiana i els carrers i les places del nostre poble.

Retrat de grup de les Clavariesses. Anys 50
(Col·lecció Família Espinós Rodrigo)

Des d’un punt de vista patrimonial i històric, cal
recordar que la fotografia va aparèixer fa menys
de 200 anys (al segle XIX), associada a gabinets
fotogràfics que oferien un producte de luxe, al
qual no tot el món tenia accés. Caldrà esperar
fins les dècades centrals del segle XX perquè
amb l’arribada de nous formats i tècniques de
reproducció més ràpides i senzilles, la fotografia
es popularitze entre el gran públic.

Cavalleries i carro decorats per a l’entrada de la murta en les festes del
Crist de setembre. Any 1958 (Col·lecció Família Navarro Coll).

Dins de la campanya “Apadrina el teu Patrimoni” l’Ajuntament ha posat en marxa accions per
recuperar i digitalitzar fotografies antigues de
Quart de Poblet i seguir ampliant així el Fons
Fotogràfic Municipal, que gràcies a la col·laboració de les famílies del nostre municipi compta ja
amb més de 2.800 imatges.

Clavariessa amb el seu acompanyant. Anys 50 (Col·lecció Família
Espinós Rodrigo)

No obstant, Quart de Poblet té encara un important patrimoni fotogràfic que roman ocult en
part, i traure’l a la llum ha de ser cosa de tots i
totes. Donat que en aquesta tasca de recuperació i de fer visible el nostre patrimoni fotogràfic,
la participació de la ciutadania és fonamental.

Banda L’Amistat desfilant amb el
seu abanderat. Anys 70 (Col·lecció
Família Luján Sahuquillo).
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Banda de música l’Amistat desfilant
pel carrer. Any 1968 (Col·lecció
Família Olmos Ricart).

Disfresses infantils durant la festivitat de la Verge de la Llum.
Any 1952. (Col·lecció família Andrés Juan)

Homes de La Col·lectiva en la mascletà de festes
al carrer Primer de maig. 1958
(Col·lecció Família Coll Soler)

Xiquetes al carrer del Molí vestides per al concurs de disfresses. Any 1957.
(Col·lecció Família Puchades Molins)
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Carrer Alacant adornat durant les festes
patronals. 1972
(Col·lecció família Chapa Chiner)
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Clavaris

Sant Onofre
2018

Víctor Pérez Rubio
Ángel Fernández- Cañadas Martínez
Lorenzo Sánchez Ruiz
Miguel Martínez Planells
Ángel Anastasio Pardillos
Vicente Guzmán Soler
Miguel Máñez Sierra
Antonio Mora Magaña
Manuel Segura Aguilar
José Antonio Vargas

Itinerari Passejà

Dissabte 1 de setembre 2018
22.30 h
Ermita

Carrer del Doctor Gómez Ferrer

Carrer de Lluís Vives

Carrer de l’Alcota

Carrer de Sant Pere

Carrer de la Mare de Déu del Pilar

Carrer de Jorge Juan

Plaça del País Valencià (castell)

Carrer de Lluís Santàngel

Carrer de l’Amistat

Carrer de Gabriel Ciscar

Carrer de Joan XXIII

Carrer de Trafalgar

Carrer de Sant Vicent

Carrer de Salvadora Sancho

Carrer de la Paret de Piles

Avinguda de Sant Onofre

Carrer de Cervantes

Font (roda i castell de focs artificials)

Carrer de Vinatea

Carrer de Jordi de Sant Jordi

Carrer de Sant Onofre

Carrer del Dr. Desiderio Gallego

Església (roda)

Carrer de la Reverenda Mare Sor Asunción Soler

Clavaris d´Honor
Francesc Colomer
Juanjo Carbonell
Ricardo Caballer
Roberto Torres
Vicente Ferrer
José Miguel Fita Martínez
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Clavaris

Mare de Déu de la Llum
2018
Clavaris d’Honor Perpetu:
Durá Castillo, Francisco
Bondía Sanmartín, Javier

González Ruiz, José
Hernández Pérez, Francisco
Matoses Gay, José Luis
Medina Jiménez, Lorenzo
Oquendo Hernández, David
Pérez Mira, Pascual
Pozuelo Martínez, Luis José
Pulido Fita, Luis
Roig Pardo, Francisco
Sanjuan Villena, José Lorenzo
Sanmartín Collado, Juan Manuel

Castillo Collado, Andrés
Colomer Sanmartín, José Vicente
Espinós Martínez, Vicente
Feltrer Sanmartín, José Ramón
García Belmonte, Ángel
García Marquina, Sergio
García Martínez, Miguel

XXII Certamen De Poesia
Mare de Déu de la Llum
COMO AGUA CRISTALINA
Azules tienes los ojos
tu mirada es celestial
siempre miras con cariño
a todos tus hijos de Quart.

Unas palomas blancas
te salieron a esperar
se olvidaron de los pichones
y en el nido llorando están.

Terminando la primavera
te quisimos celebrar
en la Ermita de San Onofre
con una fiesta especial.

Cuando te estamos mirando
nos hablas sin hablar
repartes paz y esperanza
desde ese tu santo altar.

Las estrellas te iluminan
los ángeles a tus pies están
el sol irradia esperanza
blanco y puro es tu sayal.

Tienes un gran corazón
y repartes paz e ilusión
con tus manos nos bendices
de tus labios sale amor.

Siempre te adornan con flores
y te sacan a pasear
eres como una Reina
gobernando la humanidad.
Cielo y mar se juntaron
para poderte besar
como madres que a sus hijos
dan cariño maternal.
Como las flores despides
perfume de un buen rosal
perfumas como el incienso
de aroma celestial.
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Año tras año paseas
con los clavarios de Quart
celebrando grandes fiestas
que nunca se acabarán.
Luz, tierna, tranquila
como agua cristalina
iluminas y proteges
eres de Quart su madrina.
Autora:
Lola Sancho Sanmartín
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Clavaris

Santíssim Crist
dels Afligits
2018
Ángel Alarcón Moreno
Onofre Bondía Rodrigo
Raúl Carrión Casañ
Javier Valentín Casades Alaña
Salvador Luis Casades Arocas
Mateo Cifuentes Alarcón
Antonio Civera Cabanes
Antonio Fortes Pinar
Antonio Matos Manzano
Ángel Luis Iniesta Minaya
Rafael Onofre Nácher Blanco
Juan Rodrigo Ferrandis

José Rubio Fernández
Ángel Ruiz Gabaldón
Sergio Ruiz Gijón
Ángel Ruiz Ruiz
José Ruiz Ruiz
Andrés Ruiz Ruiz
Onofre Sancho Monzó
Francisco Sanz Campos
Ramón Sierra Millán
Jorge Sierra Sancho
Martín Sierra Vizcaíno
Juan Vicente Soler Blasco
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Clavariesses

Mare de Déu
de la Bona Mort
2018
Alemany Palanca Sheila
Barberá Román Mercedes
Barreiro Sanchis Amparo
Barreiro Sanchis Marisa
Bonet Cortés Isabel
Castillo Gómez Amparo
Company Julve Pilar
Devís Peris Pilar
Diaz Navarro Amparo
Espí Villagrasa Carmen
Espinós Cristófol Ana
Espinós Mari Carmen
Gallardo Gordón Ana
Jiménez Sáez Paquita
Medina Palomares Julia
Mirapeix García Mercedes
Montesa Sanchis Consuelo
Mora Castellá Amparo
Muro Salcedo Manolita
Palomares Luján Julia
Palomares Martínez Chelo
Paredes Grafiá Piedad
Pérez Andrés Mª Mercedes
Pinazo Briz Amparo
Ramada Salvador Chelo
Romero Pascual Gloria
Saiz Ábalos Nieves

Sanchis Forriols Mª Luz
Sanmartín Martínez Maribel
Sanmartín Martínez Vicen
Sanmartín Navarro Pilar
Sanmartín Sancho Carmen
Soria LLorca Rosa
Valera Garrido Juani
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Programa General
de Festes Setembre 2018
Divendres 31 d’agost

23.00
Mostra Rock amb
EL TÍO LA CARETA
FILOSOFOBIA
DÍA SIN HUELLA
Parc de Sant Onofre
Ajuntament

18.00
Repartiment de la cera i del llibre de festes
Per tot el poble
Clavaris de la Mare de Déu de la Llum
19.30
Gran Cavalcada
Des del principi del carrer de Pizarro, Paret de
Piles, Joanot Martorell i Pare Jesús Fernández
Clavariesses de la Mare de Déu de la Bona Mort

23.00
CRIT DE FESTES
Amb discomòbil
Plaça de l’Església
Clavaris de la Mare de Déu de la Llum
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits
Clavariesses de la Mare de Déu de la Bona Mort
23.00
XLIX Festival de Bandes de Música
Col·laboració especial entre l’AGRUPACIÓ MUSICAL L’AMISTAT i l’ORFEÓ VEUS JUNTES de Quart
de Poblet amb motiu del 50 aniversari de la composició de l’himne de Quart de Poblet
Passeig junt a la Biblioteca Municipal
Ajuntament
23.00
Música al carrer
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor

20.30
21 Salves que anunciaran l’inici de les Festes
Davant l’Ajuntament
Ajuntament

23.00
Discoteca mòbil Gran Piràmide
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre

21.00
Mini-castell de focs artificials anunciant
l’inici de les Festes
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor

Dissabte 1 de setembre
02.00
ROAD MUSIC STAGE
Macro discoteca
Av. del Mediterrani a l’altura de la Coca-Cola
Ajuntament

21.30
XV Concurs de Paelles
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor
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Festes de Quart de Poblet
09.30
Els Clavaris del Crist faran una cercavila per
tot el poble per tal d’invitar tots els veïns que
vulguen col·laborar amb un donatiu en les
Festes Patronals. A canvi els clavaris els regalaran el ciri per a la processó i el Llibre de
Festes perquè no es perden cap acte
Per tot el poble
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits
10.00
La Clavaria Mare de Déu de la Bona Mort
anirà pels carrers del poble invitant a la
festa i repartint ciris i llibres de les Festes
Per tot el poble
Clavariesses de la Mare de Déu de la Bona
Mort

2018
18.45
Inauguració de l’exposició “Tresors de Quart”
Quart Jove
AC El Mussol
19.00
A L’ABORDATGE! espectacle infantil a càrrec
de La Banda del Drac
Parc de Sant Onofre
Ajuntament

10.30
Distribució de cartells de Festes, acompanyats per la banda de música
Pels comerços del poble
Associació de Moros i Cristians
D’11.30 a 13.30 i de 17.00 a 19.00h.
Parc infantil (SEC)
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor

20.00
Inauguració de l’Exposició dels membres
de l’associació Amigos de las Artes Plásticas
Av. Blasco Ibáñez, 1
Amigos de las Artes Plásticas
22.30
Tradicional “Passejà” en honor del nostre Patró
Sant Onofre, a càrrec dels Clavaris i acompanyats per l’Agrupació Musical L’Amistat, recorrent
els carrers del poble i celebrant les tradicionals
RODES DE FOC.
En la font es farà un Piromusical així com una
Roda i un castell de focs artificials, a càrrec de
Ricardo Caballer (Ricasa/Chiquitín), Vfv Producciones
En finalitzar la Passejà se servirà als assistents
orxata i rosquilletes a la llar de la Clavaria.
Clavaris de Sant Onofre amb la col·laboració de:
Ajuntament de Quart de Poblet
Turisme Comunitat Valenciana
Fotur
Rosquilletas Velarte
Horchatería Daniel
FVACC/Federació Valenciana d’Associacions
d’Amics dels Coets

14.00
Paelles
C/ Santa Cecília
CF Santa Cecília

23.00
II Nit “Remember” anys 80’s, 90’s
amb Dj Vicente Cases
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor

14.00
“Mascletà” de globus
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig

23.00
Festa Country: Gran disco mòbil amb bou mecànic
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre

18.00
Berenar infantil
C/ Santa Cecília
CF Santa Cecília

01.30
En acabar la Passejà de Sant Onofre FESTIVAL DE
PAELLES amb animació musical per a totes les
persones que vulguen participar, prèvia inscripció
en la llar dels clavaris. Nosaltres posem l’arròs,
l’arena, la llenya, l’aigua i la cervesa; la resta, els
participants
Carrer de la Paret de Piles
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits
Acte patrocinat per Caixa Popular
02.00
ROAD MUSIC STAGE
Macro discoteca
Av. del Mediterrani a l’altura de la Coca-Cola
Ajuntament
08.00
“Despertà” amb xocolate
Barri Sant Onofre
CF Barri Sant Onofre
08.30
Xocolate amb xurros
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig

22.45
Mini castell de focs artificials en passar
la Passejà de Sant Onofre
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre

12.00
Jocs infantils
C/ Santa Cecília
CF Santa Cecília

17.30
Campionat de truc, pòquer, i parxís per a
dones i per a xiquets
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre

Diumenge 2 de setembre

19.15
Inauguració de l’exposició de Joves Artistes de
Quart de Poblet
Casa de Cultura
Menja’t l’Art. Setembre Jove del Consell de la
Joventut
19.30
Inauguració de Q-ART. Festival d’Arts
de Quart de Poblet:
Modalitats de Pintura, Escultura i Gravat
Casa de Cultura
Casa de Cultura i Amigos de las Artes Plásticas
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11.00
“Replegà” dels Clavaris i acompanyants amb
l’Agrupació Musical L’Amistat per a assistir a la
Santa Missa
Clavaris de Sant Onofre
11.00
Parc infantil (tot el dia)
C/ Santa Cecília
CF Santa Cecília
D’11.00 a 13.00h.
Holi Quart i Festa de l’Aigua
ADVERTIMENT: L’organització no es responsabilitza dels possibles perjudicis ocasionats per l’ús del
color. S’aconsella l’ús de vestimenta adequada i de
protecció per al cabell

23.00
Discomòbil del neon
C/ Santa Cecília
CF Santa Cecília
23.00
Presentació Dames del Chiringuito 2018 i a continuació espectacle de playbacks
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig

Preinscripcions i entrega de camisetes, pols,
polsera, (2€) en la plaça de l’Ajuntament de 9 a 14
hores els dies previs: 28, 29, 30 i 31 d’agost, fins a
esgotar existències
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De 17.00 a 21.00h.
Exposició de la Mare de Déu de la Llum perquè
puga ser visitada per totes les persones que ho
desitgen
Plaça País Valencià núm. 5
Clavaris de la Mare de Déu de la Llum

En acabar el Correfoc:
ORQUESTRA MONTECARLO
Passeig junt a la Biblioteca Municipal

On li oferirem la nostra admiració i afecte mitjançant les poesies que a tal efecte han sigut premiades en el Certamen de Poesia d’enguany.
Este acte, encara que ja és tradicional en les festes
patronals, oferirà, com sempre, alguna novetat musical o pirotècnica en el seu desenvolupament, com és
la pirotècnia o la música.
Una vegada acabat l’acte, li cantarem la primera
“ALBÀ” de la nit a LA MARE DE DÉU.
Plaça de l’Església / Església
VOS ESPEREM
Clavaris de la Mare de Déu de la Llum

19.00
Berenar i disfresses infantils
C/ Santa Cecília
CF Santa Cecília
19.00
CHARABIA, espectacle infantil a càrrec de El
Negro y El Flaco
Parc de Sant Onofre Ajuntament
Des de la rotonda de les pistes d’atletisme fins
Macro discoteca (av. del Mediterrani a l’altura de
la Coca-Cola)
Ajuntament/ Quart per l’Esport
D’11.30 a 13.30 i de 17.00 a 19.00h.
Parc infantil (AQUÀTIC)
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor
12.00
Missa solemne en honor del nostre Patró Sant
Onofre. El sermó anirà a càrrec d’un orador fill
del poble, i comptant amb la participació de la
Coral de la Parròquia Puríssima Concepció.
En finalitzar la missa es lliurarà als assistents
l’estampa del nostre patró
Parròquia Puríssima Concepció
Clavaris de Sant Onofre
14.00
Gran Mascletà a càrrec de la Pirotècnia Ricardo
Caballer (Ricasa/Chiquitín)
Passeig junt a la Biblioteca Municipal
Clavaris de Sant Onofre
17.00
XXXVIII Edició Trofeu Xiquet de Quart de Galotxa
Partida d’escoles de Pilota (17.00 a 18.00h): Quart
de Poblet: Álvaro, Jordi i Pau contra Godelleta.
Partida Sènior Quart de Poblet (18.00 a 20.00h):
Adrián, Víctor i Arcusa II contra Montserrat.
En acabar, lliurament de trofeus
C/ L’Amistat
Club Pilota a Mà Quart amb la
col·laboració de l’Ajuntament

20.30
Concentració dels clavaris i acompanyants amb
l’acompanyament de l’Agrupació Musical L’Amistat es dirigiran a l’Ajuntament i a la Parròquia
Puríssima Concepció
Llar dels Clavaris de Sant Onofre
Clavaris de Sant Onofre
21.00
Solemne Processó de Sant Onofre
Per l’itinerari de costum
Clavaris de Sant Onofre
23.00
Discomòbil
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor

01.30
NIT D’ALBADES
En finalitzar la Nit de la Llum, començarem la NIT
D’ALBADES, passant per les diferents taules amb
què ens obsequien els nostres Clavaris. El primer
cant serà per a la benvolguda Patrona de Quart de
Poblet La Mare de Déu de la Llum
Clavaris de la Mare de Déu de la Llum

23.00
EL DUO MATHENA i EL GRAN CÓMICO
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre
23.30
Discoteca mòbil– Nit temàtica (La nit Eivissenca)
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig

02.00
ROAD MUSIC STAGE
Macro discoteca.
Av. del Mediterrani a l’altura de la Coca-Cola
Ajuntament

Dilluns 3 de setembre
00.00
NIT DE LA LLUM
Els clavaris escenificaran l’acte d’exaltació i
lloança a la nostra Patrona, LA MARE DE DÉU
DE LA LLUM.

07.00
“Despertà” i llançament de 21 Salves en Honor a
la Mare de Déu de la Llum
Davant de l’Ajuntament
Clavaris de la Mare de Déu de la Llum
08.30
Xocolate amb xurros
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig

23.00
Discomòbil WATER DISC (espuma)
C/ Santa Cecília
CF Santa Cecília

10.00
TRAURE AL SANTÍSSIM CRIST DE LA
SEUA URNA
El Santíssim Crist dels Afligits es traurà de la
seua urna i serà portat al baix del senyor Miguel Segarra pels carrers del Rossinyol, Hernán
Cortes, L’Alcota i Dr. José Sarrió Muñoz núm. 2
baix, perquè la família Alarcón Navarro el puga
tindre i el poble puga apropar-se i estar amb ell
S’arreplegaran aliments no peribles en la llar dels
clavaris, que posteriorment seran lliurats a Càritas
de Quart de Poblet
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits

23.00
CORREFOC “APOCALIPSIS”, espectacle de foc, a
càrrec de Colla Dimonis de Mislata
Encara que el material pirotècnic que s’utilitza
està catalogat com a no perillós, es recomana als
participants i als espectadors l’ús de gorra i roba
vaquera o de cotó, i als comerços, establiments i
vivendes del recorregut la retirada dels tendals.
Des del parc de Sant Onofre, per l’avinguda de
Sant Onofre, les Comares, Trafalgar, finalitzant en
la redona de la font.
Ajuntament
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10.30
“Replegà” dels Clavaris amb l’acompanyament de
la Banda de Música L’Amistat per a assistir
a la Santa Missa
Per tot el poble
Clavaris de la Mare de Déu de la Llum

2018
19.00
EL PESSIC DE L’AMOR, espectacle infantil
a càrrec d’Escenoart
Parc de Sant Onofre
Ajuntament

Dimarts 4 de setembre
00.00
21 SALVES EN HONOR DEL CRIST
Els clavaris dispararan 21 trons de salves en honor del Santíssim Crist dels Afligits per anunciar
al poble l’inici de la seua festa
A l’encreuament dels carrers Paret de Piles, Cervantes i Poeta Llorente
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits

11.00
Parc infantil (tot el dia)
C/ Santa Cecília
CF Santa Cecília

00.05
ACTE D’EXALTACIÓ DEL CRIST
En arribar a la plaça de l’Església, realitzarem
l’acte d’exaltació del Crist amb el tradicional acte
de la CARXOFA. Enguany la Nit del Crist es dedicarà en el seu quaranta aniversari al Grup de
Danses de Quart de Poblet
El Grup de Danses rebrà al Crist amb una Dansà,
a la qual convidem tota la gent que vulga participar
El Cap de la Dansa serà el nostre President Sergio
Ruiz Gijón.
L’angelet que cantarà
el Motete en la Carxofa és la xiqueta Lucía Fontalba Sancho.
En acabar l’Exaltació
se li cantarà la tradicional Albada de despedida
Plaça de l’Església
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits
amb la col·laboració
de la AM L’Amistat,
l’Orfeó Veus Juntes i l’Escola Coral

D’11.30 a 13.30 i de 17.00 a 19.00h.
Parc infantil (SEC)
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor
12.00
Jocs infantils
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre
12.00
Missa Major en honor de la Mare de
Déu de la Llum
Parròquia Puríssima Concepció
Clavaris de la Mare de Déu de la Llum
De 12.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.30
Fira Infantil
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig
14.30
“Mascletà” a càrrec Jose Luis MATOSES
Passeig junt a la Biblioteca Municipal
Clavaris de la Mare de Déu de la Llum

19.30
Discoteca amb espuma per als xiquets
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre
19.30
MASTER CLASS (Fitnes, Pilates i Zumba).
Participació gratuïta
C/ Primer de Maig
Quart per l’Esport i CF Primer de Maig amb la
col·laboració de l’Ajuntament
20.30
Concentració dels Clavaris a la Casa de Cultura
per a realitzar una xicoteta cercavila que acabarà
en l’Ajuntament per a arreplegar a la nostra Corporació i ens dirigirem a l’església per a eixir en
processó
Casa de Cultura
Clavaris de la Mare de Déu de la Llum
21.00
Solemne Processó de la Mare de Déu de la Llum
pel recorregut tradicional
Per l’itinerari tradicional de Processó
Clavaris de la Mare de Déu de la Llum

18.00
Berenar infantil i lliurament de premis
C/ Santa Cecília
CF Santa Cecília

23.00
AL DESNUDO! EL FULL MONTY MAS DIVERTIDO,
espectacle per a adults a càrrec de la companyia
Funky Angels
Passeig junt a la Biblioteca Municipal
Ajuntament
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23.00
Disfresses i playbacks d’adults i Fi de Festa
C/ Santa Cecília
CF Santa Cecília
23.00
Música al carrer
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor
23.00
Discoteca mòbil
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre

01.30
NIT D’ALBADES als clavaris
Podrem escoltar les més simpàtiques i picants
lletres d’este gènere musical, compostes pels
mateixos clavaris, on a part de sentir les albaes,
es podran degustar les viandes preparades pels
clavaris
Per diversos carrers del poble
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits

23.30
Nit de Xaranga
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig
23.45
Trasllat del Santíssim Crist dels Afligits des del
domicili del carrer Doctor José Sarrió Muñoz
núm. 2 fins a la plaça de l’Església, invitant aquelles persones que vulguen portar-lo a participar
en el trasllat
C/ Doctor José Sarrió Muñoz, L’Alcota, Verge del
Pilar, Portalet i plaça de l’Església
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits

08.30
Xocolate amb xurros
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig

25

Festes de Quart de Poblet
09.30
Encreuament dels carrers de la Paret de Piles
i Poeta Zorrilla
Tradicional repartiment d’ensaïmades i xocolate
perquè desdejune tot el veïnat
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits

2018
19.15
Replegà i cercavila dels clavaris i acompanyants,
amenitzat per L’Agrupació Musical L’Amistat
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits

23.00
Karaoke
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre

20.00
Repartiment de murta pels carrers de l’itinerari
de la processó
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits

23.00
SEPAREU-VOS JUNTS!, espectacle per a adults a
càrrec de La Dependent
Passeig junt a la Biblioteca Municipal
Ajuntament

20.00
Solemne Missa concelebrada en honor al Santíssim Crist dels Afligits.
Parròquia Puríssima Concepció
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits
14.00
Magnífica “Mascletà” a càrrec de la Pirotècnia
Dragón de Villena i disparà per José Luis Matoses
Passeig junt a la Biblioteca Municipal
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits
17.00
Carreres i concursos diversos per a xiquets
i xiquetes
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig
17.00
Jocs de fusta
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor
17.30
Discomòbil per a tots el xiquets
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre

20.30
Concurs de Paelles
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig
21.00
Concurs de paelles. Els donarem la llenya,
taula i cadires
(inscripcions fins al dia 3)
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre
21.00
Processó del Santíssim Crist dels Afligits. Obrirà
la Processó un grup de tabalet i dolçaina.
Com ja és tradicional comptarem amb la col·laboració
especial dels portadors de la Reial Germandat de la
Santa Faç d’Alboraia, que portaran el nostre Crist.
En acabar la Processó es dispararà un castell de
focs artificials
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits

19.00
LUNÁTICUS CIRCUS, espectacle infantil a càrrec
de Teatro Paraíso
Parc de Sant Onofre
Ajuntament

08.30
Xocolate amb xurros
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig
10.30
“Replegà” de les Clavariesses per anar a Missa,
acompanyades per la Banda de Música LA UNIÓ i
amb disparada de carcasses
Clavariesses de la Mare de Déu de la Bona Mort
12.00
Missa Major acompanyada pel Cor Parroquial
Parròquia Puríssima Concepció
Clavariesses de la Mare de Déu de la Bona Mort

23.00
Cercavila de les Clavariesses de la Mare de Déu
de la Bona Mort acompanyades per la Banda de
Música de la SAM LA UNIÓ
Des del carrer Filomena Valldecabres fins a l’Ajuntament
Clavariesses de la Mare de Déu de la Bona Mort

14.00
“MASCLETÀ” a càrrec de Ricasa i disparada
per El Chiquitín
Passeig junt a la Biblioteca Municipal
Clavariesses de la Mare de Déu de la Bona Mort

23.00
Música al carrer
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor
23.30
Espectacle monòleg
Es tancarà la nit amb un espectacle monòleg en
la Llar dels Clavaris, amb la monologuista Carol
Tomás
Plaça Poeta Zorrilla
Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits

17.30
Berenar per a tots els menuts
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig

Dimecres 5 de setembre
00.01
21 Salves que anunciaran
l’ inici de la festa.
A continuació a la plaça de l’Església es dispararà un
castell de focs artificials i desprès dins de l’Església
homenatge a la Mare de Déu amb l’actuació del Cor de
Cambra Ad Libitum. En acabar hi haurà dolços i mistela. Invitem tot el poble
Plaça de l’Esglesia
Clavariesses de la Mare de Déu de la Bona Mort
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18.00
Pinyates infantils
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor
18.00
Animació infantil
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig
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18.30
Concurs de disfresses infantils
C/ Primer de Maig
CF Primer de Maig

23.00
Música d’equip i lliurament de trofeus
C/ Lluís Vives
CF Barri Sant Onofre

18.30
Cavalcada de disfresses amb ninots Disney per tot el Barri i en acabar regals per a tots els que vagen disfressats
Barri Sant Onofre
CF Barri Sant Onofre

23.00
TU OTRO YO, espectacle per a adults a càrrec de
Toni Pons
Passeig junt a la Biblioteca Municipal
Ajuntament

19.00
ECO 21, espectacle infantil a càrrec de La Banda
del Drac
Parc de Sant Onofre
Ajuntament

19.00
ESPECTACLE INFANTIL: 7a edició d’Una Nit
Folketa amb Arrop i Tallaetes
Plaça de la Creu
A.C. El Mussol amb el patrocini de l’Ajuntament

23.30
CONCERT AUXILI
Parc de Sant Onofre
Ajuntament

19.30
Cercavila de les Comparses de Moros i Cristians
acompanyades per les Bandes de Música del
poble per anar al Pregó
Per tot el poble
Associació de Moros i Cristians
20.30
PREGÓ de la Festa de Moros i Cristians, disparà
Castell de Moros i Cristians (passeig junt a la
Biblioteca Municipal)
Associació de Moros i Cristians

Divendres 7 de setembre
02.00
ROAD MUSIC STAGE
Macro discoteca
Av. del Mediterrani a l’altura de la Coca-Cola
Ajuntament
14.00
Dinar de cabasset
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum

20.30
Concentració de les Clavariesses per a recollir
les autoritats i anar a la processó
Plaça J. Bta. Valldecabres
Clavariesses de la Mare de Déu de la Bona Mort

21.00
Sopar de l’Associacionisme Juvenil
Quart Jove
Setembre Jove (Consell de la Joventut)

21.00
Processó de la Mare de Déu de la Bona Mort. En
acabar es dispararà un xicotet castell de focs
Estan invitades especialment totes les dones que
enguany fa 25 o 50 anys que van fer la festa. També estan invitades les falleres majors i els presidents de les distintes comissions, i els xiquets i
les xiquetes que enguany han pres la Comunió
Clavariesses de la Mare de Déu de la Bona Mort
22.30
Lliurament de trofeus als guanyadors
C/ Roger de Flor
CF Roger de Flor

17.00
Jocs infantils
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum

Dijous 6 de setembre
09.00
Muntatge del Castell dels Moros i Cristians
Passeig front a la Biblioteca Municipal
Associació de Moros i Cristians
14.00
Dinar de cabasset
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum
19.00
Monitors i jocs per a tots
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum
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21.30
Sopar de cabasset
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum

De 18.30 a 20.00h.
Carnestoltes al carrer amenitzat amb xaranga
king municipal del carrer de la Música i adjacents
Setembre Jove (Consell de la Joventut i La Divina
Comida). No està permès el consum d’alcohol.

22.30
Playbacks
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum
23.30
Nit de Xarangues
Castell de Moros i Cristians (passeig junt a la
Biblioteca Municipal)
Associació de Moros i Cristians
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De 19.00 a 02.00h.
Festa de les paelles
Inscripcions prèvies a Quart Jove de 10 a 14 i de
17 a 20 hores els dies 4, 5 i 6 de setembre (2€
per persona). Es facilitarà taules, cadires i llenya
Tota la informació: http://cjqp.wordpress.com/
Pàrquing municipal, carrer de la Música i carrers
adjacents
Setembre Jove (Consell de la Joventut i CJ Amagatall)

2018

21.30
Sopar de cabasset
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum
23.00
Discomòbil
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum
23.55
REMEMBER NIGHT:
DJ VÍCTOR PÉREZ
DJ ANSTHEF
Passeig junt a la Biblioteca Municipal
Ajuntament

Dissabte 8 de setembre
02.00
ROAD MUSIC STAGE
Macro discoteca
Av. del Mediterrani a l’altura de la Coca-Cola
Ajuntament

Si voleu el vostre Menja’t Pack podreu arreplegar-lo
a Quart Jove els dies 5 i 6 de setembre de 10 a 14
i de 17 a 20 hores, i de 10 a 14 el divendres 7 de
setembre.
Més informació: www.menjatquart.es
Per tot el poble
Setembre Jove (La Divina Comida, cofinança Consell de la Joventut)

22.30
“ENTRÀ” MORA I CRISTIANA
Espectacular desfilada dels bàndols Moro i Cristià
amb les seues capitanies
Av. Ramón y Cajal, Pizarro, Paret de Piles, Joanot
Martorell, fins al Castell, al passeig junt a la Biblioteca Municipal
Associació de Moros i Cristians

11.00
Visita dels festers de Moros i Cristians, encapçalats
pels Capitans, a la residència de persones majors
El Amparo i a la residència Municipal de Quart de
Poblet, a continuació, cercavila per visitar la seu de
les capitanies i el Mercat Medieval acompanyats pel
nostres Capitans
Des del passeig junt a la Biblioteca Municipal fins
a la seu de les capitanies
Associació de Moros i Cristians

22.30
UNA NIT FOLK
Cercavila i dansà popular amb la colla La Llavor,
pels carrer Rossinyol, Major, Portalet i plaça de
l’Església. A continuació UNA NIT FOLK, concert-ball amb La Base Duo i Rascanya
Plaça de l’Església
AC El Mussol amb el patrocini de l’Ajuntament

De 11.30 a 13.30 i de 17.00 a 19.00h.
Parc infantil
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum
13.00
Inauguració Mercat Medieval
Passeig junt a la Biblioteca Municipal
Associació de Moros i Cristians

De 19.00 a 21.00h.
Demostració de fer puntes i randes amb boixets
Plaça del País Valencià (davant l’Ajuntament)
Asociación de Bolilleras de Quart de Poblet

23.30
Discomòbil amb espuma (l’espuma començarà a
l’1 de la matinada fins a les 2)
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum

19.00
Taller de balls de bureo amb el Grup Ramell
Plaça de l’Església
A.C. El Mussol
20.00
ALARDO, ESTAFETA, AMBAIXADA MORA I BATALLA. Les tropes musulmanes, després del
fracàs de l’ambaixada, prendran el castell de la
vila
Des del final del carrer de Padre Jesús Fernández fins al Castell, al passeig junt a la Biblioteca
Municipal
Associació de Moros i Cristians

10.00
“Xocolatà”
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum

21.30
Sopar en faixa
I en acabar bureo amb el Grup Ramell
Plaça de l’Església
AC El Mussol

 e 10.30 a 20.00h.
D
“Menja’t Quart 2018”
XII Ruta gastronòmica a Quart de Poblet. Ruta
per una selecció d’establiments on els participants
podran disfrutar de beguda + tapa = 1,30€

De 10.00 a 14.00h.
Curs de danses occitanes amb La Base Duo
Gimnàs del CEIP Ramón Laporta
AC El Mussol amb el patrocini de l’Ajuntament
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Diumenge 9 de setembre
02.00
ROAD MUSIC STAGE
Macro discoteca
Av. del Mediterrani a l’altura de la Coca-Cola
Ajuntament

De 19.00 a 21.00h.
Taller de ball amb Rascanya
Plaça de la Creu
AC El Mussol amb el patrocini de l’Ajuntament

10.00
Volta Ciclista TROFEU FESTES MAJORS 2018
Categoria Juvenil Federativa
Circuit urbà:
Coca Cola, Av. del Mediterrani, Vial de Serveis A-III,
Marqués del Túria i 13 Rosas
Penya Ciclista Quart amb la col·laboració de
l’Ajuntament

21.00
Sopar en faixa
Plaça de l’Església
AC El Mussol

31

Festes de Quart de Poblet
11.00
“Xocolatà”
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum
11.30
Desfilada infantil
Des de l’avinguda Sant Onofre fins al Castell, al
passeig junt a la Biblioteca Municipal
Associació de Moros i Cristians
amb la col·laboració de les Bandes de Música
juvenils de Quart de Poblet

Dissabte 22 de setembre
12.00
Volteig general de campanes i “disparà” de 21
Salves en honor de la Mare de Déu dels Dolors
Clavariesses de la Mare de Déu dels Dolors

Diumenge 23 de setembre
13.00
Concurs de Paelles
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum
19.30
ALARDO D’ARCABUSSERIA i a continuació
ALIANÇA CRISTIANA, on els Pirates i els Cristians
uniran les seues forces en defensa dels territoris,
davant de l’amenaça musulmana.
Representació de la Batalla del Pla de Quart
Des del final del carrer del Padre Jesús Fernández fins al Castell, al passeig junt a la Biblioteca
Municipal
Associació de Moros i Cristians
19.30
Disfresses
C/ Mare Nostrum
CF Mare Nostrum

Dissabte 15 de setembre
17.00
XXXII Volta a Peu de Quart de Poblet i Volta en
cadires de rodes
Club Atletisme Quart, Federació Quart per
l’Esport amb la col·laboració de QUSIBA i el
patrocini de l’Ajuntament

10.45
“Replegà” de les Clavariesses per assistir a la
Santa Missa acompanyades per les autoritats
Per tot el poble
Clavariesses de la Mare de Déu dels Dolors
12.00
Missa Major cantada i amb sermó per un eminent orador sagrat
Clavariesses de la Mare de Déu dels Dolors
19.30
Dansaran les xiquetes les “Danses dels arcs” ,
començant pel carrer de la Verge del Pilar, Dr.
José Sarrió, Sagrat Cor de Jesús, Ajuntament i
Paret de Piles
Clavariesses de la Mare de Déu dels Dolors
20.30
Concentració de les Clavariesses per a recollir
les autoritats i assistir a la processó
Plaça Valldecabres
Clavariesses de la Mare de Déu dels Dolors
20.45
Solemne processó en honor de la Mare de Déu dels
Dolors amb l’acompanyament de la S.A.M. La Unió.
En acabar la processó es dispararà una traca de
colors
Pel recorregut de costum
Clavariesses de la Mare de Déu dels Dolors.
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Espectacles Adults

Passeig junt a la Biblioteca Municipal
23.00 hores
Divendres 31 d’agost
XLIX Festival de Bandes de Música
AGRUPACIÓ MUSICAL L’AMISTAT I
ORFEÓ VEUS JUNTES

Dilluns 3 de setembre
Al Desnudo.
El Full Monty más divertido
Cia. Funky Angels
Ambientada en els anys posteriors a la crisi de la
rajola, AL DESNUDO. EL FULL MONTY MÁS DIVERTIDO
és un musical que explica la història de sis homes disposats a fer un striptease, gravar-lo en vídeo i penjar-lo
en Youtube amb l’esperança que es convertisca en viral
per a guanyar una mica de diners.
Gaudeix dels èxits dels anys 70, 80 i 90, amb música i veu en directe i un fantàstic cos de ball.

Dimarts 4 de setembre

50 anys de l’himne de Quart de Poblet

En aquesta nova edició del Festival de Bandes de
Música Quart de Poblet, que organitzen L’Agrupació Musical L’Amistat i l’Ajuntament, volem commemorar una fita musical de la nostra localitat, el 50
aniversari de la composició de l’Himne de Quart de
Poblet.
Amb motiu de tan assenyalada efemèride s’ha convidat a participar en aquesta edició a l’Orfeó Veus
Juntes de Quart de Poblet. Després de la interpretació dels seus diferents repertoris dins del programa del festival, ambdues societats clausuraran
l’acte amb la interpretació a l’uníson de l’Himne.

SEPAREU-VOS junts!
La Dependent Cia de Teatre

Diumenge 2 de setembre
Correfoc “Apocalipsis”
Colla de Dimonis de Mislata

Júlia és una xiqueta de deu anys que es fa gran abans
d’hora quan els seus pares se separen. Sent que la
necessiten i cerca allò que considera vital: que la
mare i el pare estiguen separats però “junts”.
A través de la comèdia i amb pinzellades de musical
veurem com afloren en Júlia, sentiments d’abandó,
d’ira, de culpa, de tristesa i alhora com buscarà solucions ocorrents i divertides perquè els pares arriben
a acords i normalitzen la seua situació.

Espectacle de dansa, llum, foc i color que amb una
coreografia endimoniada començarà en el parc de
Sant Onofre amb una recreació de l’eixida de l’Apocalipsis per part del gran dimoni a ritme d’atronadors tambors de batucada. Amb gran animació
anirà per l’avinguda de Sant Onofre, l’avinguda Nou
d’Octubre i el carrer de Trafalgar, finalitzant en la
rotonda de la font. Amb una gran animació desplegaran les tropes cibernètiques fent participar
el públic de l’espectacle de foc, afegint elements
mòbils i estàtics.
Encara que el material pirotècnic que s’utilitza
està catalogat com a no perillós, es recomana als
participants i als espectadors l’ús de gorra i roba
vaquera o de cotó, i als comerços, establiments i
vivendes del recorregut la retirada dels tendals.

34

Dimecres 5 de setembre
Descubre tu otro yo
Descubre el poder de tu mente
Toni Pons
Toni Pons et mostrarà les increïbles capacitats del
TEU ALTRE JO.
Mentalisme d’alt impacte en una atmosfera d’impossibilitat absoluta.
Un espectacle original i únic que et mantindrà literalment pegat a la cadira sense pestanyejar.
On està el límit entre la realitat i la imaginació?
NO hi ha “compinches”, NO hi ha actors, NO hi ha
acords previs amb ningú, i aqueixa autenticitat converteix cada funció en alguna cosa absolutament
apassionant, no hi ha dos iguals.
El que viuràs en cada minut, com a espectador o com
a voluntari, quedarà gravat en la teua memòria emocional per sempre.
Tu decideixes si desitges VEURE o PARTICIPAR.
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Dimarts 4 de setembre

Espectacles infantils
Parc de Sant Onofre
19.00 hores
Dissabte 1 de setembre

Diumenge 2 de setembre

A l’Abordatge!
La Banda del Drac

Charabia
El Negro y el Flaco

La banda de pirates del capità Morgan arriba a la
ciutat amb la intenció de repartir el tresor entre
tots els bucaners convocats a la plaça. Una gran
festa de cançons, jocs i juraments esclata, però
aquesta s’acaba amb l’aparició dels guàrdies. Els
pirates hauran d’escapar, sense poder repartir el tresor, si no volen que els seus ossos acaben a la presó.
Espectacle d’animació en escenari. Gran festa
per a xiquets i xiquetes en què antigues cançons
mediterrànies per a xiquets s’han transformat en
modernes melodies a ritme de rock, funky, rap, etc.

Espectacle de circ-teatre que ens transporta a un circ
estrany, inspirat en una estètica propera a Julio Verne.
L’escena, a poc a poc, es transforma a mesura que
l’extravagant carro que condueixen es va convertint
en una pista de circ, amb el seu teló de fons i la seua
petita orquestra. Humor, música, equilibris, teatre
gestual, malabars, dansa?, …
Charabia és un espectacle en clau de clown per
a tots els públics; amb moments poètics, altres
còmics i uns altres on la manipulació dels objectes
pren el protagonisme.

LUNÁTICUS CIRCUS
Teatro Paraíso
És el temps de la gran escassetat. Són temps difícils per a Antón, Pirú i Nico, tres rodamóns sense
treball, menjar ni sostre que passegen sense rumb
fix a la recerca d’alguna oportunitat per a escapar de
les seues penúries. La casualitat, l’atzar o tal vegada
el destí fa que es troben amb una vella caravana de
circ abandonada a la meitat del no-res.
Aquests tres perdedors, desconfiats al principi,
descobreixen que tot pot ser més fàcil si uneixen
les seues forces, així que, transformaran l’oblidada
caravana en un petit circ rodamón i en un arravatament d’ingenuïtat, jugaran a convertir-se en
artistes de circ, improvisant nombres circenses
amb més entusiasme que encerte.
El resultat és un circ fràgil i imperfecte, però fresc
i atrevit, un circ ple de vitalitat i sorpreses amb el
qual podran emprendre una nova aventura vital i,
junts, fer realitat els seus somnis.
Però l’ambició desmesurada pot convertir els somnis en malsons…
Afortunadament Lunáticus Circus serà un circ
per a somiar, riure, viatjar i jugar a transformar la
realitat.
Premi FETEN 2016, a la millor escenografía

Dilluns 3 de setembre
El pessic de l’amor
Escenoart
Teatre Valencià contemporani amb una particular i
divertida adaptació d´un clàssic.
Dos actors interpreten a tots els personatges que apareixen en l’obra. “El Pessic de l’Amor“ és una versió
dinàmica i actual del clàssic “Romeu i Julieta” de Juli Disla
dramaturg valencià, guanyador entre altres premis del primer torneig de dramatúrgia Creadores 2016, que ens ajuda a acostar els jóvens a l’univers de Shakespeare. Els han
prohibit besar-se, abraçar-se, conéixer-se i enamorar-se,
es conta la història d’amor més trista amb un somriure
agredolç, però amb molta complicitat, canvis de vestuari i
amb una actuació enèrgica i fresca amb contínues referències a l’actualitat i a l’ús de les xarxes socials. Buscaran la
complicitat del públic per a aconseguir la seua atenció i
implicació, amb el seu llenguatge quotidià, tecnologia, rap i
expressions urbanes habituals de la seua comunicació.
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Dimecres 5 de setembre
Eco21
La Banda del Drac
La contaminació i el canvi climàtic han eliminat els
colors de la Terra, el planeta és un lloc trist, seriós
i regit pel silenci i és a punt de desaparèixer si ningú fa gens per evitar-ho. La notícia arriba al Planeta Eccos i un grup de voluntaris, SUPERECCOS,
s’engeguen cap a la Terra amb una missió clara i
contundent: eliminar la contaminació i retornar el
color i l’alegria a l’antany planeta blau.
Si els xiquets i xiquetes són capaces d’aprendre i
posar en pràctica els consells (en forma de cançons)
que els donen els SUPERECCOS, tots els problemes
se solucionaran. A poc a poc esclata la festa i al final
el color i l’alegria tornen al Planeta Terra.

6, 7, 8 i 9 de setembre de 2018
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Programa de Fiestas
de Moros y Cristianos
Sábado 1 de septiembre

Sábado 8 de septiembre

10.30

11.00

Distribución de carteles de Fiestas por los comercios de la localidad, acompañados de banda de
música.

Jueves 6 de septiembre

Visita de los festeros, encabezados por los Capitanes, a la residencia de mayores El Amparo y a la
residencia municipal de Quart de Poblet.

11.45

Montaje del castillo.

Cercavila y visita a las Capitanías y
mercado medieval acompañados por nuestros
Capitanes.

19.30

13.00

09.00

Cercavila con las bandas de música de la localidad. Desde el castillo hasta los distintos locales de
las comparsas y finalizando en las inmediaciones del
propio castillo para inicio del Pregón de Fiestas.

20.30

Pregón de Fiestas 2018.

Inauguración del mercado medieval
(situado en el aparcamiento de la Biblioteca.)

22.30

Entrada Mora y Cristiana. El recorrido es el habitual y finaliza en el castillo (situado en el aparcamiento del metro).

21:00

Disparo de 21 salvas y castillo de
fuegos artificiales.

23.30

Noche de xarangas.

Viernes 7 de septiembre
20.00

Alardo, Estafeta, Embajada Mora y Batalla. Las
tropas musulmanas, después del fracaso de la
Embajada, tomarán el castillo de la Villa.

Domingo 9 de septiembre
11.30

Desfile infantil con entrada de bandas
juveniles. Comenzará en la Ermita y discurrirá
por la avenida San Onofre hasta el castillo.

19.30

Alardo de arcabucería y, seguidamente, Alianza
Pirata al Bando Cristiano para unir sus fuerzas
en defensa de los territorios frente a la amenaza
musulmana y representación de la
Batalla del Plà de Quart.

Julián Lluna Soria

Capità Moro 2018
Molt Il·lustre Vila de Quart de Poblet em presente a
tots vosaltres com a Capità Moro del 2018.
Primerament voldria agraïr a la Comparsa Almahà
Ben-Jové la confiança depositada en la meua persona per a representar tan digne càrrec, sabent el
que significa tant per a la festa de Quart de Poblet i
tota la tradició viscuda, com per a la comparsa, que
tants i tants moments d’esplendor ha donat a la vila
en les seues entrades.
No voldria oblidar-me de la meua família. Carmen,
ma mare, que cada volta que havia que pintar el carrer era la primera per arromangar-se per a donar
esplendor al barri. Al meu germà Paco, que sent falleros de xicotets,em duia de les orelles per a fer lo
millor per a la falla. A la meua germana Carmen,
que sense ella haguera estat impossible sentir el
que sent per la Festa dels Moros i Cristians.…Que
dir de Claudia i Olga, les aletes del meu cor, que
em donen les forces necessàries cada dia per a
viure tan magnifica ocasió….i finalment, mon pare
Paco. Papa,allà on estigues sé que et sentiràs orgullós perquè represente els teus valors festers, FER
i TREBALLAR…., i mai figurar, donar el cor per un
projecte comú,on tot el món puga gaudir i tot el món
estiga orgullós de l’entitat en la que estem.
Amics i amigues, festers tots…..La festa no sols es
gaudir, és un sentiment.
He tingut moltíssimes vivències en aquesta festa,
totes en Almahà Ben Jové, i no puc expressar el que
significa per a mi representar a esta família que és
la Comparsa en aquestos dies. Espere estar a l’altura de la festa de Quart de Poblet, i més important,
de la Festa dels Moros i Cristians.
Des d’aquestes línies vull convidar a tots els ciutadans del poble i visitants, a recolzar-nos als carrers,
a gaudir els actes colze amb colze en els festers…i
per damunt de tot,a fer FESTA sense la crispació
que es viu hui en dia.
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Amics, visitants, deixeu-vos embriagar
per les notes dels pasdobles, de les marxes cristianes i les marxes mores,….disfruteu de les Ambaixades….dels trons de
les guerrilles, i del saber fer de tots els
membres de l’associació.
També vull agraïr a totes les comparses
del poble l’estima rebuda, Faitanar, Hussun
Kaaba, Ali Ben Bufat, Piratas, Guerreros del
Cid i Los Cruzados,….MOLTES GRÀCIES.
Finalment agraïr a l’Ajuntament de Quart de
Poblet per tot el recolzament rebut i per facilitar-nos tota la tasca a desenvolupar.
Vixca la Festa dels Moros i Cristians
Vixca Quart de Poblet
		
En Julián Lluna Soria
Capità Moro 2018
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Comparsa Mora

Comparsa Mora

Fundada en 1991

Fundada en 1985

ALMAHÀ BEN-JOVÉ

FAITANAR

Presidenta: Carmen Lluna
FESTERA D’HONOR: Merche Monteagudo

Fundador i Moro d’Honor: D. Francisco Benacloche Manzanera
President: Víctor Román Márquez

ESQUADRA NEGRES ABASSÍES

FILÀ BEDUINOS-TUAREG

Cap d’esquadra: Carlos Vicente Gimeno

Caps d’esquadra:
Daniel Jaén Gomáriz
Sergio Benacloche Sánchez

Ernest Aras
Juan Pablo Luque
Javier Medina
José Pavón
Álvaro Sanjuán
José González
Bienvenido García
Eduardo Sanz
Israel Peris
Ramón Magallón

José A.Llamazares
Cristóbal Ortíz Espósito
Jose Luis Jaén Fernández
Víctor Román Márquez
Daniel Jaén Gomariz
Sergio Benacloche Sánchez
Alfonso Sánchez Flores
Paco Camacho Camacho
Jorge Sánchez Serrano

ESQUADRA HADIR
Elena Tárrega
Leonor Cobija
Nuria Meneses
María José Sánchez
Carmen LLuna
Mª Ángeles Corvera
Pilar Monteagudo
Ana Mª Casañ
Francisca Segura

FILÀ NAVILA-ZAYAN

Cap d’esquadra: Ana Isabel Moya

ESQUADRA MOROS BLANCS
Xavier Ferriols

BANDA DE MÚSICA

ESQUADRA MUHAMMAD
IBN AJI YUSUF IBN THASHFIN
Francisco Lluna
Javier Casañ
Claudia Lluna
Olga Lluna
Bernat Aras
Marc Peris
Ramón Magallón
Raquel Sanz
Pau Casañ
Vega González
Héctor Sánchez

Yoel García
Daniel Vélez
Mariola Aras
Paula Vélez
Lucía García
Lucas Sanz
Bruno González
Enzo Gimeno
Nerea García
Miquel Monteagudo

UNIÓ MUSICAL CONTESTANA i “LA XAFIGÀ” Colla de dolçaines i percussió de Muro d’Alcoi
Marxes: Xabat, El Cadí Bereber, Ropería Ximo
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María Sánches Flores
Paqui Manrubia Lucio
Marina Madrid Medina
Mª Carmen Sachez Sala
Encarna Ferrer Ricard
Yolanda Jaén Gomáriz
Marina García Madrid
Chela Serrano Expósito
Ana Carrascosa Renovell
Mari Carmen Núñez Martínez
Caps d’esquadra:
Mª Carmen Sachez
Paqui Manrubia

FILÀ NIÑOS

Natalia Rubio Jaèn
Sofía Rubio Jaén
Eloy Simón Párdo Tórtola

BANDA DE MÚSICA:
Xaranga: Al-Soroll
Interpreten: Al tío Paco, L’embaixador etern - El President - Sisco - Hamalaham
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Comparsa Mora
ALI BEN BUFAT
Fundada en 1986

FILÀ ALMORÁVIDES

Juan Antonio Bastante Ceca
José Luis Rodrigo Sánchez
Pedro Pedregosa Sánchez
Felipe Peña Gómez
Antonio Soto Vázquez
Rafael Millán Rivas
Jesús Bastante León
José Miguel Vigara Torres
Vicente Otalora Ferrer
Cabo escuadra:
Tomás Díaz López

FILÀ KÉBIR

Dolores Díaz López
Matilde Bastante Ceca
Isabel Cerrada Méndez
María José Díaz López
María Ángeles García Parrilla
Marisa Juárez Álvarez
Paquita Peña Gómez
Alicia Pistón Contreras
Conchita Arellano Ferrando
Miriam Millán García
Mireia Pedregosa Díaz
Asefu Díaz López

A PEPE GRAFIÀ,
Moro y Festero de la Comparsa Mora Hussun Kaaba de Quart de Poblet
Hemos estado pensando mucho sobre
las palabras que queríamos dedicarte, pero Pepe, ¿qué escribir sobre ti?
¿Cómo explicar en tan poco papel la
pena y desolación que nos ha quedado
al dejarnos?
Fuiste el fundador de las Fiestas de
Moros y cristianos en Quart de Poblet
y, por supuesto, también el de nuestra
querida Comparsa Mora Hussun Kaaba,
pero PRIMERO Y ANTE TODO, FUISTE
UN GRAN AMIGO.

Cabo escuadra:
Rosa Aranda Ribas

FILÀ INFANTIL

Aitana Díaz Guerola
Nicolás Lozano Pistón

BANDA DE MÚSICA

S.A.M. La UNIÓ de Quart de Poblet
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Lo normal en estos casos sería nombrarte Moro y Festero de Honor, pero
debo decirte que es imposible, Pepe.
¿Sabes por qué? Por el simple hecho
de que TÚ, PEPE GRAFIÀ, LO FUISTE
SIEMPRE y lo seguirás siendo ahora en
nuestros corazones y recuerdos.

Contigo nada va a ser lo tradicional, Pepe, pues tampoco te vamos a decir adiós: a ti te daremos las gracias.
Gracias por dejarnos tan buenos recuerdos.
Gracias por todo lo que nos has dado y dejado.
Gracias por lo enseñado durante tantos años.
Pero sobre todo, Pepe, gracias por ser esa gran
persona.
Y como ya lo hiciste una vez, ve haciéndolo de nuevo, para que cuando nos volvamos a ver ya tengas
lista la nueva Comparsa allá donde descansemos.
Ahora nos despedimos para toda la vida, aunque
toda la vida sigamos pensando en ti.

BANDA DE MÚSICA:

“Xaranga xe com sona” de Quart de Poblet
Interpretan: Marcha Mora Pepe Grafià el Moro
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Crónica de fiestas de Moros y
Cristianos de 2016-2017
Por José Miguel Vigara

El ejercicio de 2016-2017 que acabamos de cerrar
pasará a la historia por aquel mes de septiembre
en el que una terrible tromba de agua obligó a
suspender el Gran Desfile del Sábado y también
porque un grupo de entusiastas jóvenes han rearmado la comparsa Cruzados y la han hecho revivir
con más fuerza y esplendor.
Sin embargo, estos dos hitos principales no deben impedirnos analizar otros hechos que han acontecido en
el curso festero y que han sido también relevantes.
En los prolegómenos, quizá un poco lejos en el
tiempo, pero fresco en la memoria, tenemos que
destacar el éxito que supuso nuestra celebración
del Mig Any. El acto de la presentación de las Capitanías, que tan bien tripuló Faitanar, así como los
actos en la calle y en la carpa, nos demuestran que
estos festejos son cada vez más queridos por los
festeros y por el público en general. Las Entraetes,
el concurso de dibujo escolar, las competiciones
de juego de mesa más los eventos gastronómicos
de la Olla y las paellas conforman el grueso de
este preludio de nuestras fiestas.
Ya en septiembre, todos los actos han estado a la
altura excepto el Gran Desfile del sábado. Las escuadras marcharon con demasiada separación por
diversas circunstancias y hubo numerosas paradas. Esto fue motivo de comentario por parte de los
presentes y de los participantes. Aún menos gustó
que el público, en diversos trayectos, invadía la
calzada e impedía desfilar a nuestras comparsas.
Todas estas cuestiones hay que mejorarlas para el
año que viene: se requiere una mejor coordinación
entre todas las comparsas y un mejor apoyo de la
policía local. No olvidemos que nuestro gran desfile es cada vez más complejo y numeroso y cada vez
es más difícil ensamblar todas las piezas, incluidas
figurantes, bailarinas, músicos y animales para
que sea un éxito. Quizá haya que reclutar más voluntarios para la organización. Y desde luego hace
más falta más policía.

Tampoco hay que olvidar que hasta que descargó la
tromba del sábado había más personal que nunca
en todo el trayecto: miles de espectadores desde
los aledaños del campo de fútbol hasta el castillo. Además, absolutamente todas las comparsas
realizaron un esfuerzo gigante para vestir y lucir
boatos de enorme esplendor donde no faltaron
hermosos alazanes y lujosas carrozas. Hecho este
apunte pasemos a recorrer brevemente los principales actos. En el pregón del jueves se constató
que el escenario se nos va quedando pequeño así
que algo habrá que hacer. Por ejemplo buscar uno
más grande o plantearse otra ubicación.
En la discomóvil del viernes que tan amablemente
nos regaló Espectáculos Món, había poco público así
que debemos mejorar la asistencia a estos actos. Y
consumir más en la barra del Praga.
En el Desfile Infantil, del domingo, es necesario que
haya más respaldo de todas las comparsas: más
niños, por supuesto, pero también más adultos. La
matinal dominical concita cada vez más público y a
la gente le gusta salir a ver los moros sin más. No
saben si son pequeños o mayores quienes participan.
Simplemente salen a ver un desfile y este debemos
de engrandecerlo. Si es posible con el apoyo de la
Asociación de Moros y Cristianos para llegar adonde
no pueden llegar las comparsas. Además hemos visto que la iniciativa de desfilar por la Avinguda de Sant
Onofre ha sido muy bien acogida por los hosteleros
de la zona que tanto en el Mig Any como en septiembre han mostrado su satisfacción y han colaborado
con la iniciativa. Así que demos más realce a este
desfile.
Igual ocurre con la visita a la Residencia El Amparo,
una cita entrañable y emocionante, a la que cada vez
debemos acudir más festeros. Porque nos engrandece como colectivo y como fiesta. Porque es nuestra
mejor tarjeta de visita. Porque hacemos imagen de
marca que dicen los expertos en mercadotecnia.
Los Alardos y la Batalla, en concreto, los actos
de pólvora y arcabucería, además de las luchas a
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espada, volvieron a ser espectaculares y volvieron
a poner de relieve el buen trabajo que hacen todos
los luchadores. Y luchadoras. Nuestras fiestas
vuelven a ser ejemplo de integración de la mujer
porque la mitad de los espadachines son féminas.
Ahora bien hay que apuntar un dato en el debe. La
mayor afluencia de público y el interés que suscita
seguir en directo los parlamentos y las peleas del
viernes y del domingo provoca que la gente acabe
invadiendo los espacios que deberían reservarse a
las salidas y a la evacuación en caso de emergencia o
accidente. Esto es grave y hay que actuar para evitar
heridos u otros problemas de mayor calado en el
futuro. Nuevamente se necesita aquí más policía.

la bona tasca feta amb la documentació necessària
per a celebrar els alardos, que enguany ha sigut
molt complexa i exigent. Han treballat de valent
ambdós i han fet molts viatges a València per
aconseguir que ens donàrem els permissos.
Are bé hem de fer una reflexió per al Govern d’Espanya: com és possible que un militar de professió
que està capacitat per disparar un carro de combat
no puga disparar un trabuc sense la nova llicència?
Alguna cosa s‘estarà fent malament amb les
normes de seguritat i el famós decret d’armes
d’avantcarrega si aquesta norma no habilita els
policies, caçadors i militars que tenim a les nostres
festes per utilizar aquestes armes tot i que utilitzen
armes curtes i llargues ja fa anys amb les seues
llicències reglamentaris i tots els dies.

Otro guiño para nuestra Capitanía Mora. Ni la lluvia
ni el viento vencieron a Hussun Kaaba. Esta veterana
comparsa, con lágrimas en los ojos de muchos de
sus festeros y festeras, acabó la Entrada en medio
de un terrible aguacero. Manuel Berzosa, nuestro
capitán moro, vivió este episodio pasado por agua
con la misma ilusión que ha derrochado en todos los
festejos. Con la misma entrega y compromiso que ha
caracterizado a su reinado. Manolo ha tenido en Tere
Hidalgo a una brava enemiga. La capitana cristiana
destacó en el acto de la Embajada del viernes por su
discurso pétreo y poderoso. Sus palabras hicieron
temblar la plaza y el castillo. Y a todo Quart.

No vullc tancar aquesta crònica festera sense
tindre un record per a algunes persones que ja no
estan amb nosaltres. El primer es Salvador Caballero, el nostre capità moro de Hussun Kaaba
perenne que ens va deixar de sobte, dibuixant una
escletxa terrible als nostres cors i furtant-nos les
paraules perquè ja no ens puguen confortar. En
segon lloc, vullc recordar a José Luis Benacher de
la comparsa Faitanar i també a Paco Benacloche,
al qual han retut homenatge enguany.

Decía que en el haber hay que apuntar la resurrección de la comparsa Cruzados con Tanya, Jaime
y José Arturo a la cabeza. Estos chavales lo han
hecho muy bien. Han venido a quedarse y hay que
felicitarlos. Por su arrojo y por su dinamismo. Han
organizado un montón de actividades, incluyendo
parques infantiles, timbas de póquer y excursiones.
Así que la oferta ha sido variada. Y nos invitaron
a cenar el miércoles de fiestas apostando por la
unión y por la fiesta. Así que os felicito de corazón
y os animo a seguir por esta línea.
Ara en valencià voldria donar les gràcies a Daniel
Sánchez, el nostre president, i a Daniel Jaén, per
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Abans de concloure volem demanar a l’ajuntament
i a la seua alcaldessa un debat seriós i ample sobre
les nostres festes i les festes patronals. El col.lectiu
dels moros i cristians no veu bé la coincidència de
nombrosos actes amb les principals cites del nostre
calendari. I convindria treballar per a conseguir solucions. Volen el protagonisme que es mereisquen ara
que anem caminant als 40 anys d’història a Quart.
Gràcies a tots i a totes
Feliç capitania de 2018 per a Guerreros del Cid
I Almaha Ben Jovè.
Visca els Moros I Cristians de Quart
I salut i diversió per a tots.
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Antonio Polo Lozano

Capità Cristià 2018
Pueblo de Quart:

Comparsa Cristiana
GUERREROS DEL CID

Capitán Cristiano: Antonio Polo Lozano
Guerreros del Cid, más que una filà, un sentimiento, una familia.
5 años de vida en las Fiestas de Moros y Cristianos; V aniversario y Capitanía

Hace aproximadamente 5 años nos reuníamos en
un parque de Quart un grupo de amigos encabezados por Ximo y Alejandro y allí decidimos que íbamos a montar una comparsa, “Guerreros del Cid”.
No sólo montamos una comparsa, sino algo más.
El esfuerzo de todos ha conseguido crear una gran
familia, la cual cada día se ha ido haciendo más
grande.
Es para mí un placer poder representar a esta gran
familia en nuestro 5º Aniversario y poder representar al Bando Cristiano en las Fiestas de Quart de
Poblet.
Gracias a todos mis guerreros/as, a los que están y
al que por injusticias de la vida ya no está, por confiar en mí y por darme la oportunidad de cumplir el
sueño de ser Capitán Cristiano.
¡VIVAN LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE
QUART DE POBLET!
¡Y VIVA MIS GUERREROS DEL CID!
		
Antonio Polo Lozano
Capità Cristià 2018

ESCUADRA CAMPEADORS

ESCUADRA AMAZONAS

Sergio José Gimeno Sánchez
Miriam Ortiz Martínez
Alejandro Roncero González
Susana Antolino Loro
Jesús Sánchez Rosa
Sandra Luján Luján
Daniel Martorell Roda
Amanda Perales Fernández
Pablo Dorce Caro
Susana Fernández Galán
Francisco García Rodrigo
María Benlloch Villena
Daniel Rocabert Sánchez
CABO DE ESCUADRA
Luis Rocabert Sánchez
Lorena Blesa Castillo			
Pablo Alcalá Boix			
Ángel Piera Trigo		
José Manuel Ortiz Martínez
CABO DE ESCUADRA: Pedro Sánchez Rosa
COORDINADOR GUERRERO: Alfredo Gimeno Blasco

FILAETA INFANTIL TIZONA
Yaiza Alcalá Pastor
Adriana García García
Andreu Roncero
Ángel Sánchez Blesa
Enzo Gimeno Ortiz
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Lucía Sánchez Blesa
Eiden Dorce Antolino
Irene Alcalá Pastor
Melody Perales Fernández
Brenda de Vicente Benlloch
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Comparsa Cristiana

Comparsa Cristiana

Fundada en 2006

Refundada en 2016

Presidente: Daniel Sánchez González

Presidente: Jose Arturo López Borobia

ESCUADRA FILIBUSTEROS

ESCUADRA
CABALLEROS DE DIOS

PIRATAS

Daniel Sánchez González
Ramsés Sánchez González
Miguel Ángel Alfaro Crespo
Jose Fuster Vaz
Domingo Oliver Rubia
Javier Meler Puyal
Rubén Meler Arranz
Sergi Expósito Lucas
José Vicente Huerta Sáiz
Pablo López Pérez

LOS CRUZADOS

Jaume Machí Noves
Sergio Talón Carrasco
Adrian Borobia Salmerón
Rubén Gallego Muñoz
Carlos Miguel Marín Querol
Jonathan Luis Hidalgo
Rafael García Colomer

Jose Javier Pérez Zambrano
Arturo López Casero
Jose Antonio Salmerón Gómez
Juan José Ruiz Fita
CABO DE ESCUADRA:
Jose Arturo López Borobia

Cabo de escuadra:
Salvador Pavón Domingo

ESCUADRA
DAMAS DE LA CRUZ

ESCUADRA CORSARIAS
Loli López Díez
Mª Carmen Pérez García
Susana Arranz Melús
Begoña Bernáldez Moltó
Pilar Albaráñez Picazo
Mª Carmen Fraile Pardo
Irene Palau Fraile
Alba Pavón López
Teresa Hidalgo
Alicia Martínez Vicente

Cabo de escuadra:
Mª Carmen Rincón Castellano

ESCUADRA BUCANEROS
Nuria Pavón López
Lydia Oliver Rincón

ESCUADRA GRUMETES
Pablo Alfaro Albaráñez
Lara Huerta Hidalgo
Mónica Fuster Bernáldez

BANDAS DE MÚSICA

Donant la Nota: Jessica, Creu Daurà y La Rosa i el Drac
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Belen López Borobia
Alba Machí Noves
Aida López Borobia
Carmen Salmerón Gómez
Marina López Borobia
Nuria Borobia Salmerón
Gemma González Martínez
Inma Tapia Presencia
CABO DE ESCUADRA:
Tania Borobia Salmerón

ESCUADRA INFANTIL
ELS CREUATS
Nayara Sánchez López
Hector Catalá Machí
David Catalá Machí
Eidan Lozano Borobia
Hugo López Gomera
Iker Selma Tapia
Yaiza Selma Tapia
Vera García Tapia
Teresa Roselló Caballero
Zoe Salmerón Ramírez
Ainara Moreno Lucas

COLABORADORES:
Mercedes Borobia Martínez
Antonio Salmerón Jara
Mª Teresa Gómez Lázaro
José Luis Diaz Bordes
Pedro Lucas Muñoz
Julio Lucas Muñoz
Noelia González Martínez
Inmaculada Navarro Serrano

BANDA DE MÚSICA:
EL NINOT
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Cartells guanyadors
IV EDICIÓ CONCURS
INFANTIL DE CARTELLS
FESTES DE MOROS
I CRISTIANS 2018

Pau Casañ Moya

Itar Bouiyeb
Aitana Moya Martínez
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La Asociación de Moros y
Cristianos de Quart de Poblet
Tiene el honor de contar otro año más con la participación de la Asociación APRODIS de
Quart de Poblet para la entrada Mora y Cristiana Infantil del domingo día 9 de septiembre de 2018
Colabora:

PARTICIPANTES EN
LA ENTRADA MORA
FILÀ FEMENINA
Marta Claver García
Amparo Burriel Lozano
Mª Carmen Ortega Serrano
Yesica Alarcón Castillo
Mª Teresa Alonso Moya
Silvia Abellan Roig
Nancy Vidal Coello
Aroa Piña Esteve
Cabo de escuadra:
Mª Sheila Alemany Palanca
FILÀ MASCULINA
Julio Díez Díez
Alberto Carou Romero
Carlos Barrado Hidalgo
Jose A. Mirasol García
Jorge Sierra Sancho
Eduardo Pueyo Márquez
Cabo de Escuadra:
Fernando Celda Requena
Aprodis:
Asociación Pro
Discapacitados de l’Horta
C/ Vinatea 3, bajo
46930 Quart de Poblet (Valencia)

Javier Casañ Moya
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XXVI edició d’UNA NIT FOLK

i VII edició d’UNA NIT FOLKETA

Festival de música i ball tradicional del Mussol
En els últims dies de l’estiu ol a figues i most, a
ganes de ball i d’ambient folk a la plaça de Quart, a
ganes d’aprofitar la bona temperatura per a ballar
a les nits a la fresca, a ganes que el nostre poble
siga lloc d’acollida i al mateix temps de referència
per a balladores i balladors, amigues i amics que
després de recórrer pobles ballant en festivals internacionals vénen a Quart, tornen a casa a gaudir
en família dels soparets de cabasset, dels cursos
de ball i dels concerts del festival de música i ball
tradicional més antic del País Valencià. En definitiva, ol a ganes d’UNA NIT FOLK.

El patrimoni de Quart agonitza. Trobar materials
museístics en contenidors d’obra o en muntanyes
de derrocs fa pensar en la seua vulnerabilitat. Al
Mussol sempre hem pensat que Cultura i Patrimoni van de la mà, però si no som conscients, anirem
perdent identitat. Per això volem que l’exposició
siga un al·legat al patrimoni, que ni és teu ni meu,
sinó de totes en general, i volem contribuir a conservar-lo, com a manera de conéixer-nos més a
nosaltres mateixos.

En temps on necessitem tant arrelar-nos a la terra
per a sentir-nos forts, Una Nit Folk torna a oferir
un espai de mestissatge musical on aprendre de
les cultures veïnes alhora que en descobrim cada
dia més coses de la nostra.

ARROP I TALLAETES

ELS GRUPS D’ENGUANY

Preparat amb tota la cura i l’amor possible, la gent
del Mussol oferim un programa amb combinacions
pensades per a fer gaudir tant a qui toca com a
qui balla o a qui ve simplement a gaudir de l’ambient, siga major o menut, d’ací o d’allà. Sigueu
benvingudes i benvinguts al Festival Una Nit Folk.
Ah! i a sant Onofre, la màxima autoritat del poble,
li preguem que dispose la pluja, tan necessària, en
hores menys balladores perquè al 2018 tinguem un
festival pletòric.

Vénen de l’Horta Nord i són una formació que al
llarg dels últims deu anys està fent una relectura
de la música
popular valenciana, amb un
repertori tret de
la tradició, però
fent-lo sonar
d’una manera diferent;
podríem dir-ne
actualitzada.
COLLA LA LLAVOR
Naix d’una necessitat, d’un sentiment, que és innegable, i que,
alhora, els unix com a grup. La
trajectòria musical de La Llavor
comença en la primavera d’hivern
de 2009; encara que l’interés per
tot allò que envolta la música
tradicional i la cultura popular ve
de molt abans.

EXPOSICIÓ “TRESORS DE QUART”
Enguany, a l’exposició vorem eixe patrimoni rescatat del fem, junt a algunes donacions i troballes
als derrocs, la majoria inèdit. Peces trobades totes
al nostre poble, que de segur recordem haver
fet servir o haver vist en casa dels iaios; objectes
quotidians que han format part nostra i que sovint
oblidem o menyspreem.
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estos amics s’han convertit en especialistes en
rondèus, congòs i altres danses occitanes que són
el plaer dels balladors a França i Europa.
“La Base Duo, e adara Gasconha!”
Didier (vriulons, boha, flabutas, votz)
Joachim (cuatro, boha, tambor, votz)

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL GRUP RAMELL
“Vam nàixer gràcies a l’esforç conjunt d’un grup de
jóvens amb la intenció d’investigar, recuperar i divulgar el folklore de les comarques septentrionals
del País Valencià. Així, vam iniciar un camí conjunt
de lluita per la recuperació i difusió de la cultura
popular i tradicional de les nostres terres.”

RASCANYA

Programa

És un grup valencià de música folk que porta més
de 10 anys, de plaça en plaça fent ballar el públic.
Quatre músics i un mestre de ball, fan un espectacle dinàmic, divertit i participatiu on el ball folk
esdevé una manera festiva de cohesió social.
Rascanya es caracteritza per un repertori variat,
per les cançons de producció pròpia, els arranjaments acurats i una
gran dosi d’enginy per
a fer participar el públic als seus concerts.
« Balladores i balladors, eixiu a la plaça
i amaniu-vos per al
ball, que a Una nit folk
Rascanya, ja comença a sonar!!!»
Amparo Navarro: Dolçaina, gralla, tarota i flabiol
Francesc Sanchis: Guitarra, guitarró, llaüt i veu
Pere Ballester: Acordions diatònics
Vicent Martínez: Mestre de ball
Vicent Simón: Baix elèctric i veu

Dissabte 1 de setembre

19.00 h. Quart Jove: Inauguració de l’exposició
“Tresors de Quart”

Dijous 6 de setembre

19.00 h. Placeta de la Creu: ESPECTACLE INFANTIL:
7a edició d’Una Nit Folketa amb Arrop i Tallaetes

Divendres 7 de setembre

19.00 h. Plaça de l’Església: Taller de balls de bureo amb el Grup Ramell
21.30 h. Plaça de l’Església: Sopar de faixa, i en
acabar, bureo amb el Grup Ramell

Dissabte 8 de setembre

10.00 a 14.00 h. Gimnàs de l’escola Ramón Laporta: Curs de danses occitanes amb La Base Duo
19.00 a 21.00 h. Placeta de la Creu: Taller de ball
amb Rascanya
21.00 h. Plaça de l’Església: Sopar de faixa
22.30 h. Carrers Rossinyol, Major, Portalet i Plaça
de l’Església: Cercavila i dansà popular amb la
colla La Llavor

LA BASE DUO
Fan música de ball tradicional de Gasconha amb
un so nou. La seua força és la seua gran energia i
les influències eclèctiques. Didier Oliver i Joachim
Montbord són multi-instrumentistes: a l’escenari
semblen quatre, més que no dos. Amb els anys,

A continuació UNA NIT FOLK, concert-ball amb
La Base Duo i Rascanya
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