
Després de les anhelades i necessàries 
vacacions d'estiu, Petrer afronta els últims 
preparatius abans de viure les seues Festes 
Patronals. Des de mitjan setembre fins a 
quasi mitjan d'octubre, l'agenda local 
s'ompli d'activitat festera i cultural. Són dies 
per a disfrutar, però també per a aprofundir 
en les nostres arrels a través de la nostra 
cultura i les nostres tradicions, senyals 
d'identitat de Petrer.

Sigues nascut a Petrer o “fill adoptiu”, 
aquests dies de festa et convide a viure, a 
compartir, a aportar, a sentir el batec d'un 
poble en ebullició festera.

Et desitge que passes unes bones festes i 
que junts seguim fent gran Petrer i 
transmetent a les generacions futures 
l'esperit de comunitat que rebem dels 
nostres pares i iaios.

Irene Navarro Díaz
Alcaldessa de Petrer

Hi ha festes que es troben fortament 
arrelades en la societat que les celebra i a 
Petrer, les que dediquem a la nostra Patrona 
la Mare de Déu del Remei, estan immerses 
en una tradició ancestral. Són dies on les 
famílies s'uneixen per a compartir temps i 
vivències, íntims sentiments i fe en la seua 
patrona, on es conjuguen harmoniosament 
religiositat i actes populars, espais on els 
veïns s'ajunten per a disfrutar de les festes 
del barri i del poble, on la música n’és part 
essencial amb el que això comporta de 
diversió, alegria i sana convivència.

Vull agrair a l'alcaldessa de Petrer, a la 
Corporació municipal i a tots els meus 
conciutadans, l'alt honor amb el qual m'han 
distingit en nomenar-me pregoner 
d'aquestes entranyables festes, de cor 
GRÀCIES.

Des d'aquestes línies, permeteu-me 
desitjar-li a tot el poble de Petrer, que 
passen uns dies molt feliços, que disfruten 
de les festes i que les aprofiten per a 
conviure amb les persones que més 
vulguen.

BONES FESTES.  
Antonio Navarro Bernabé
Pregoner Festes Patronals 2018
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Blas Carrión Guardiola
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DIVENDRES 21 DE SETEMBRE
• 20:30h – Presentació de la Revista “Festa 2018” al Centre  
  Cultural a càrrec de Francisco Pascual Maestre Martínez,  
  president del Grup fotogràfic de Petrer.
• 21:30 – Inauguració de l'exposició fotogràfica  “Juan  
   Miguel Martínez Lorenzo, la mirada de un hombre bueno”  
   a la sala d'exposicions Vicente Poveda del Centre Cultural.  
   Oberta del 21 de setembre al 14 d'octubre.
DISSABTE 22 DE SETEMBRE
• 18:30h – Trasllat de la Mare de Déu del Remei des de  
   l'església de Sant Bartomeu en romeria fins a l'església de la  
   Santa Creu on, a les 19:30h, se celebrarà una Missa en el seu  
   honor.
DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
•18:30h – Trasllat de la Mare de Déu del Remei des de  
  l'església de la Santa Creu en romeria fins a l'església de Sant  
  Bartomeu on, a les 19:30h, se celebrarà una missa en el seu  
  honor.
DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
• 20:30h – Concert de música a càrrec de la Societat Unió  
  Musical de Petrer a l'Associació de Veïns Plaça Hipólito Navarro.

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
• 20:00h – Concert de música a càrrec de l'Associació Musical  
   Mare de Déu del Remei de Petrer a l'Associació de Veïns  
   Districte Salinetes.
• 20:30h –  Missa en honor del patró del barri al barri Sant Rafael  
  Arcàngel.

DISSABTE 29 I DIUMENGE 30 SETEMBRE
• 11:00 – 22:30h – Mercat Romà i mostra d'artesania popular a  
   la plaça del Mercat Frontera i carrers adjacents, amb diverses  
   actuacions i activitats d'animació.
DIVENDRES 5 D´OCTUBRE
• 19:00h – Concert didàctic a càrrec de l'Escola de Música  
   Tradicional i Dansa Colla El Terròs a la plaça de Baix.

• 20:00h – Inauguració de la XXXVI Exposició Filatèlica i Numismàtica a la Sala Polivalent  
   del Centre Cultural Espai Blanc. Oberta del 5 al 12 d'octubre.
• 20:00h – Passacarrer de la Colla de dolçainers i tabaleters El Terròs i la Colla de nanos i      
  gegants Gent de Nanos des de la plaça de Baix.
• 20:45h – Passacarrer de la Societat Unió Musical des de la plaça de Baix
• 20:45h – Passacarrer de l'Associació Musical Mare de Déu del Remei des de la plaça de      
   Baix.
• 23:00h – Acte d'inici de les Festes Patronals amb el pregó de Festes Patronals des de la  
   balconada de l'Ajuntament de Petrer a càrrec d'Antonio Navarro Bernabé. A continuació,  
   la Societat Unió Musical interpretarà el pasdoble “Petrel”.
• 00:00h – Volteig general de campanes, interpretació de l'Himne Nacional per part de la      
   banda Societat Unió Musical i llançament de palmeres. Tot seguit, interpretació de la marxa  
   processional “A la mare de Déu del Remei” i la Salve marinera a càrrec de la Coral Petrelense  
   i de la Societat Unió Musical. A continuació, Alborada des de l'esplanada del Castell.     
   Finalitzada l'Alborada, passacarrer de la Societat Unió Musical fins al carrer Mare de Déu, on  
   s'interpretarà el pasdoble “Petrel”.
• En finalitzar l'alborada, Concert de la Fúmiga, Fuckop Family i Va de Bo al Parc 
   9 d'Octubre.

DISSABTE 6 D´OCTUBRE
• 18:00h – Espectacle de dansa sobre xanques “Mulïer” de la companyia Maduixa al Parc  
   El Campet.
• 19:00h – Ofrena de flors a la nostra patrona la Mare de Déu del Remei. A continuació, es  
   cantarà la solemne Salve a càrrec de la Coral Petrelense i la Societat Unió Musical. En     
   finalitzar l'Ofrena de flors, Córrer la traca des de la plaça del Derrocat.
• 23:00h – Concert Jove de Macaco al Parc 9 d'Octubre. En finalitzar, discmòbil.

DIUMENGE 7 D´OCTUBRE
• 08:00h – Llançament de salves.
• 10:00h – Passacarrer de l'Associació Musical Mare de Deú del Remei des de la plaça Unió  
   de Festejos.
• 10:30h – Passacarrer de la Societat Unió Musical des de la plaça de Baix.
• 11:00h – Passacarrer de la Colla de dolçainers i tabaleters El Terròs i la Colla de nanos i     
   gegants Gent de Nanos des de la plaça del Mercat ambulant de la Frontera cap a 
   l'Associació de Veïns de les Ximeneresi finalització al Parc El Campet.
• 12:00h – Missa solemne amb celebració de l'Eucaristia en l'església de Sant Bartomeu.

 
• 13:15h – Tradicional ball de Nanos i Gegants a la plaça de     
   Baix. A continuació, mascletà als Jardins Alcalde Vicente Maestre.
• 18:30h – Passacarrer de la Societat Unió Musical des de la  
    plaça de Baix.
• 18:30h – Passacarrer de l'Associació Musical Mare de Déu     
   del Remei des de la plaça de Baix.  
• 19:00h - Santa Missa per a donar començament a la     
   Processó de la Mare de Deú del Remei.
• 23:30h – Concert de Fábula – Homenatge a Mecano, Olivia i  
   Dj Santy Mataix al Parc 9 d'Octubre. 

DILLUNS 8 D´OCTUBRE
• 11:00 – 13:30h i 17:00 – 19:30h – Jocs infantils al Parc 9     
   d'Octubre.
• 23:00h – Concert de Scorcia Big Bang Boom i Concert Malas  
   Compañías “homenatge a Joaquín Sabina”.

DIMARTS 9 D´OCTUBRE
•10:30 – 12:00h i 17:00 – 20:30h – Jocs infantils al Parc El     
  Campet.
• 11:00h – Passacarrer de la Colla de dolçainers i tabaleters El     
  Terròs i la Colla de nanos i gegants Gent de Nanos des de la plaça  
  de Dalt fins al parc El Campet, on a les 12:30h donarà    
  començament l'acte commemoratiu del dia 9 d'Octubre.
• 20:30h – Correfoc des de la plaça de Baix fins als Jardins     
   Alcalde Vicente Maestre, on es dispararà un castell de focs     
   artificials.

DIJOUS 11 D´OCTUBRE
• 22:30h – 40 Club Session al Parc 9 d'Octubre organitzat per la  
   Regidoria de Joventut en col·laboració amb els 40 principals.

DIUMENGES 14 i 28 D´OCTUBRE i 
DISSABTE 20 D´OCTUBRE 
• 17:00 – 19:00h – Carasses pel tradicional recorregut pel barri     
   antic.

DISSABTE 20 D´OCTUBRE
• 11:30 – 13:30h – Taller de Carasses a la plaça de Dalt organitzat  
   per l'Associació  Kaskaruja.

MacacoPascual Maestre Martínez

Antonia Pentinat Ayelo

Pedro Verdú Rico




