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Comissió 2020Saluda de l´Alcalde

Saluda de la Comissió

Altea la Vella dedica al Crist de la Salut les seues 
festes grans. Unes celebracions que els veïns i veïnes 
d’Altea la Vella prepareu amb dedicació durant tot l’any. 
Durant estos dies gaudireu amb l’emoció dels actes que 
la comissió de festes ha preparat per als dies festius. 
S’apropen jornades de festa, són dies de germanor, de 
compartir amb família i amics d’una intensa i variada 
programació d’activitats. 

L’esforç i la il·lusió que la comissió de festes, encapçalada 
pels seus clavaris Vicent Alvado i Feli Fuster, ha destinat 
a la preparació de les festes en honor al Crist de la Salut 
és un refl ex de l’arrelament de les tradicions que celebreu 
a Altea la Vella. 

Aprofi te estes línies per convidar a tots els veïnes i veïnes d’Altea la Vella a participar de les 
festes que, de ben segur, brillaran amb tot el seu esplendor. Les festes del Crist de la Salut 
d’Altea la Vella formen part del nostre patrimoni, cultura i tradicions i per això cal seguir 
mantenint viu el seu esperit.

Desitge al tot el poble d’Altea la Vella, als festers i festeres així com a tots els visitants que 
ens acompanyen estos dies, que participem d’estos dies de festa i germanor. 

Bones festes!

El vostre alcalde,
Jaume Llinares

La preparació de les festes patronals del Stm. Crist de la Salut al nostre poble representa sempre 
l’oportunitat de continuar fent poble. Sempre és un repte i un honor organitzar-les, transformant 
eixa faena en una vespra de festa que dura tot l’any i permet retornar en forma d’actes 
festius, tot l’afecte, suport material i econòmic i la il·lusió que hem rebut durant este temps.
El colofó per a la Comissió sempre és aconseguir que l’esperit de festa impregne a tots 
els veïns i amics que viuen el poble quotidianament, i se senten motivats a participar 
i gaudir dels actes prevists, en ambient fratern i divertit, mostrant així a tots els 
visitants d’estos dies, una de les millors facetes que conforma el signifi cat de ser poble.
És el nostre desig que un any més disfruteu de les festes del Crist de la Salut i vos permeten 
trobar moments emotius i divertits durant estos dies.

Bones festes!          La Comissió.
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Programa de Fiestas
MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020
19.00 h. Inauguración del alumbrado extraordinario de fi estas y disparo de traca en la calle Cura Llinares.
19.30 h.  Solemne novenario en honor al Stmo. Cristo de la Salud, a cargo de D. Francisco Bernabé en la iglesia de Santa 

Ana. Al fi nalizar bendición e imposición de medallas a la comisión de fi estas

JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE ENERO DE 2020 
19.30 h. Solemne novenario en honor al Stmo. Cristo de la Salud, a cargo de D. Francisco Bernabé, en la iglesia de Santa 

Ana.

SÁBADO  01 DE FEBRERO DE 2020
18.00 h. Solemne novenario en honor al Stmo. Cristo de la Salud, a cargo de D. Francisco Bernabé, en la iglesia de Santa 

Ana.
20.00 h. Pregón de fi estas a cargo de Alejandro Llinares Planells. Presenta el acto Marian Martínez Martínez. A 

continuación actuación del grupo de danzas de Altea BELLAGUARDA TRADICIONS, y música a cargo del grupo 
SOCA D’ARREL en el Centro Cultural. Actuación patrocinada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Altea. Al fi nalizar los actos, se ofrecerá un vino de Honor

DOMINGO 02 DE FEBRERO DE 2020
9.00 h. IX Concentración de vehículos clásicos, en la Calle Cura Llinares, con la colaboración del Club Altea Motor 

Clasic
18.00 h. Solemne novenario en honor al Stmo. Cristo de la Salud, a cargo de D.Francisco Bernabé, en la iglesia de Santa 

Ana.
20.00 h. Concierto a cargo de la SOCIETAT RECREATIVA MUSICAL d’ Altea la Vella, en el Centro Cultural.
 Al fi nalizar el concierto se ofrecerá chocolate con buñuelos a los asistentes.

LUNES 03 AL MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO DE 2020
19.30 h. Solemne novenario en honor al Stmo. Cristo de la Salud, a cargo de D.Francisco Bernabé en la iglesia de Santa 

Ana.

JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2020
19.30 h. Último día de novenario en honor al Stmo. Cristo de la Salud, a cargo de D. Francisco Bernabé en la iglesia de 

Santa Ana. Al fi nalizar se ofrecerá un aperitivo para los asistentes.

VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2020
13.00 h. Anuncio ofi cial de las fi estas en honor al Stmo. Cristo de la Salud con volteo general de campanas y disparo 

de cohetes.
17.00 h. “Entrà de la Murta” por el itinerario de costumbre, acompañados por la “xirimita i el tabalet” y la Bandeta Bèrnia. 

Habrá sorpresas en el transcurso del recorrido. Al fi nalizar, se ofrecerá chocolate y coca para los asistentes
22.00 h. Noche Joven. Actuación del grupo RUMBA DURA .Extraordinario concierto de presentación del Grupo MO’ROOTS 

y para fi nalizar la noche actuación del DJ VICENT GALIANA.

SÁBADO 08 DE FEBRERO DE 2020
8:30 h.  “Despertà” por las calles del Poblet, acompañados por la Bandeta Bèrnia
9:30 h.  Preparación para el l Concurso de Arròs amb fesols i naps acompañados por la Bandeta Bèrnia
14:00 h. Degustación del 1.º Concurso de Arròs amb fesols i naps en la carpa de la fi esta, acompañada de sangría  por 

gentileza de “El Chiringuito de Altea”.
18:00 h. Actuación del cantante de música tradicional PEP Gimeno BOTIFARRA TRÍO en el Centro Cultural.
22:00 h. Verbena a cargo de la orquesta MITO.

DOMINGO 09 DE FEBRERO DE 2020
8.30 h.  “Despertà” por las calles del Poblet acompañados por “ la xirimita i el tabalet”.
11.30 h. Concentración de la comisión y autoridades en la plaza de Caixaltea; a continuación pasacalle hasta la iglesia 

de Sta. Ana acompañados por “la xirimita i el tabalet” y la Societat Recreativa Musical d’ Altea la Vella.
12.00 h. Misa en Honor al Stmo. Cristo de la Salud, ofi ciada por el párroco Sr. Juan Eugenio Blay Pérez y cantada por el 

Coro de la Societat Filharmònica Alteanense.
13.30 h.  “Mascletà” en el aparcamiento del Centro Cultural.
17.00 h.  Actuación de tarde de la orquesta COSTA ESTE.
19.30 h. Concentración de la comisión de fi estas y autoridades en la plaza de Caixaltea; a continuación pasacalle hasta 

la iglesia de Sta. Ana acompañados por “la xirimita i el tabalet” y la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella.
20.00 h. Solemne procesión en honor al Stmo. Cristo de la Salud, por el recorrido de costumbre. Al fi nalizar, se disparará 

un castillo de fuegos artifi ciales desde el patio de las escuelas viejas.
22.30 h. Actuación de la orquesta COSTA ESTE.

LUNES 10 DE FEBRERO DE 2020
8.30 h. “Despertà” como de costumbre, acompañados por “ la xirimita i el tabalet”.
11.30 h. Concentración de la comisión de fi estas y autoridades en la plaza de Caixaltea; a continuación pasacalle hasta 

la iglesia de Sta. Ana acompañados por “la xirimita i el tabalet” y la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella.
12.00 h. Misa en honor a todos los difuntos, ofi ciada por el párraco Sr. Juan Eugenio Blay Pérez y cantada por el Coro 

de la Societat Filharmònica Alteananse.
13.30 h. Disparo de traca al patio de las escuelas viejas.
14.00 h. Coca a la Llumà para todos los asistentes. Se repartirá sangría, por gentileza de ”El Chiringuito de Altea”. A 

partir de las 15.00 h. TARDE INFANTIL con talleres, hinchables…
19.00 h. FIN DE FIESTA. Chocolate y buñuelos para todos los asistentes.

La comisión se reserva el derecho de cambiar o modifi car cualquiera de los actos programados.

Programa de Festes
DIMECRES 29 DE GENER DE 2020
19.00 h. Inauguració de l’enllumenat extraordinari de festes i tir de la traca al carrer retor Llinares.
19.30 h. Solemne novenari en honor al Stm. Crist de la Salut, a càrrec de D. Francisco Bernabé a l’església de Santa 

Anna. En acabant benedicció i imposició de medalles a la comissió de festes

DIJOUS 30 I DIVENDRES 31 DE GENER DE 2020
19.30 h. Solemne novenari en honor al Stm. Crist de la Salut a càrrec de D. Francisco Bernabé en l’església de Santa 

Anna.

DISSABTE 01 DE FEBRER DE 2020
18.00 h. Solemne novenari en honor al Stm. Crist de la Salut a càrrec de D. Francisco Bernabé en l’església de Santa 

Anna.
20.00 h. Pregó de festes a càrrec d’Alejandro Llinares Planells. Presenta l’acte Marian Martínez Martínez. A continuació 

actuació del grup de danses d’Altea BELLAGUARDA TRADICIONS i música a càrrec del grup SOCA D’ARREL en el 
Centre Cultural. Actuació patrocinada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Altea. En acabant els actes 
s’oferirà un vi d’honor.

DIUMENGE 02 DE FEBRER DE 2020
9.00 h. IX Concentració de vehicles clàssics en el carrer Retor Llinares, amb la col·laboració del Club Altea Motor 

Clàssic
18.00 h. Solemne novenari en honor al Stm. Crist de la Salut a càrrec de D. Francisco Bernabé en l’església de Santa 

Anna.
20.00 h. Concert a càrrec de la SOCIETAT RECREATIVA MUSICAL d’Altea la Vella en el Centre Cultural. En acabant el 

concert s’oferirà xocolate amb bunyols per als assistents.

DILLUNS 03 AL DIMECRES 05 DE FEBRER DE 2020
19.30 h. Solemne novenari en honor al Stm. Crist de la Salut, a càrrec de D. Francisco Bernabé, a l’església de Santa 

Anna.

DIJOUS 06 DE FEBRER DE 2020
19.30 h. Últim dia de novenari en honor al Stm. Crist de la Salut a càrrec de D. Francisco Bernabé en l’església de Santa 

Anna. En acabant s’oferirà una picadeta per als assistents.

DIVENDRES 07 DE FEBRER DE 2020
13.00 h. Anunci ofi cial de les festes en Honor al Stm. Crist de la Salut amb volteig general de campanes i tir de coets.
17.00 h. “Entrà” de la murta per l’itinerari de costum, acompanyats per la xirimita i el tabalet i la Bandeta Bèrnia. Hi 

hauran sorpreses en el transcurs del recorregut. En acabant, hi haurà xocolate i coca per als assistents.
22.00 h. Nit Jove. Actuació del grup RUMBA DURA. Extraordinari concert de presentació del Grup MO’ROOTS i, per a 

tancar la nit, actuació del DJ VICENT GALIANA.

DISSABTE 08 DE FEBRER DE 2020
8.30 h. “Despertà” pels carrers del Poblet acompanyats per la Bandeta Bèrnia.
9.30 h. Preparació per al I Concurs d’Arròs amb fesols i naps, acompanyats per la Bandeta Bèrnia
14.00 h. Degustació del I Concurs d d’Arròs amb fesols i naps en la carpa de la festa, acompanyada de sangria per 

gentilesa d’El Chiringuito d’Altea.
18.00 h. Actuació de cant de música tradicional PEP Gimeno BOTIFARRA TRIO en el Centre Cultural.
22.00 h. Revetla a càrrec de l’orquestra MITO.

DIUMENGE 09 DE FEBRER DE 2020
8.30 h. “Despertà” pels carrers del Poblet acompanyats per la xirimita i el tabalet.
11.30 h. Concentració de la comissió de festes i autoritats en la plaça de Caixaltea; a continuació passacarrer fi ns a 

l’església de Santa Anna acompanyats per la xirimita i el tabalet i la Societat Recreativa Musical d’Altea la 
Vella.

12.00 h. Missa en Honor al Stm. Crist de la Salut, ofi ciada pel Sr. Retor Juan Eugenio Blay Pérez, i cantada pel Cor de la 
Societat Filharmònica Alteananse.

13.30 h. “Mascletà” en l’aparcament del Centre Cultural.
17.00 h. Actuació de vesprada de l’orquestra COSTA ESTE.
19.30 h. Concentració de la comissió de festes i autoritats en la plaça de Caixaltea; a continuació passacarrer fi ns a 

l’església de Sta. Anna acompanyats per la xirimita i el tabalet i la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella.
20.00 h. Solemne processó en honor al Stm. Crist de la Salut, pels carrers de costum. En acabant es dispararà el castell 

de focs artifi cials des del pati de les escoles velles.
22.30 h. Actuació de l’orquestra COSTA ESTE.

DILLUNS 10 DE FEBRER DE 2020
8.30 h. “Despertà” com de costum acompanyats per la xirimita i el tabalet.
11.30 h. Concentració de la comissió de festes i autoritats en la plaça de Caixaltea; a continuació passacarrer fi ns a 

l’església de Santa Anna acompanyats per la xirimita i el tabalet i la Societat Recreativa Musical d’Altea la 
Vella.

12.00 h. Missa en honor a tots els difunts, ofi ciada pel Sr. Retor Juan Eugenio Blay Pérez i cantada pel Cor de la Societat 
Filharmònica Alteananse.

13.30 h. Tir de traca al patí de les escoles velles.
14.00 h. Coca “a la llumà” per a tots els assistents. Es repartirà sangria per gentilesa d’El Chiringuito d’Altea. A partir 

de les 15.00 h, VESPRADA INFANTIL amb tallers, jocs infl ables...
19.00 h. FI DE FESTES. Xocolate i bunyols per a tots els assistents.

La Comissió es reserva el dret de canviar o modifi car qualsevol dels actes programats.

C  BARTOLO


