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SALUTACIONS

Ximo Puig

Presidència de la 
Generalitat

Les nostres celebracion s con form en una part 
molt destacada de la nostra identitat, són un gran 
factor de cohesió de la nostra societat i de projecció i 
difusió de les tradicions que més estimem.

Les Festes Majors en honor al Santíssim Crist 
del Sagrari i Moros i Cristians en honor a Sant Blai 
que cada mes de setembre celebra Altea tenen un 
caràcter plenament popular i una gran capacitat de 
convocatòria, però la situació creada per la pandèmia 
va impedir viure la festa a la manera de sempre durant 
els anys passats Com en moltes altres festes de la 
Comunitat Valenciana , bona part dels actes festius 
més destacats es van suspendre. Amb prudència i 
responsabilitat la nostra societat va superar aquell 
repte tan difícil i per això des d’ací vull fer-vos arribar 
el meu reconeixe ment pel vostre esforç i per l’esperit 
cívic que heu mostra t en un a situació tan complica 
da com la que vam travessar

En 2022 estem en disposició de recuperar moltes 
coses a les quals vam haver de renunciar. Gràcies 
a la vacunació podem tornar als carrers amb totes 
les precaucions per a viure les nostres celebracions 
tradicionals, plens orgull pel compromís cívic que 
hem fet patent Si tot va com esperem, durant les 
festes d’enguany Altea donarà un nou impuls a les 
nostres tradicions i brindarà l’oportunitat de viure 
unes jornades úniques a totes les persones que s’hi 
acosten per a compartir amb veïns i veïnes unes 
celebracions molt especials.

Des de les pàgines del vostre Llibre de Festes de 
2022 vull fer arribar una salutació molt cordial a totes 
les persones que d’una manera o d’una altra heu 
aconseguit que Altea torne a viure les Festes Majors 

i de Moros i Cristians. També vull enviar-vos des d’ací 
els meus millors desitjos per a la festa d’enguany i 
per a totes les que compartireu en el futur, juntament 
amb un fort abraç.



Vicent Ivars Llorca

Presidència de la 
Diputació

Como presidente de la Diputación de Alicante 
es para mí un placer asomarme a las páginas de 
esta revista para saludar a los vecinos y vecinas de 
Altea y desearos unas felices fiestas patronales en 
honor al Santísimo Cristo del Sagrario y de Moros y 
Cristianos en honor a Sant Blai, unas celebraciones 
muy merecidamente reconocidas como Fiestas de 
Interés Turístico de la Comunitat Valenciana. 

Podéis presumir con orgullo de pertenecer a uno 
de los rincones más bellos de nuestra provincia, un 
entorno extraordinario que, unido a vuestro carácter 
alegre y hospitalario, atrae durante todo el año 
a miles de turistas. Ahora, alrededor de la fiesta, 
conseguís crear un ambiente especial, cargado 
de emociones, para transmitir la devoción que le 
profesáis a vuestros patrones y el respeto que sentís 
hacia vuestra historia y vuestras raíces. 

A la música y el colorido de las tradicionales 
entradas mora y cristiana, la ‘entrega de banderas’ 
o la concentración de peñas y el pregón, se unen 
los actos religiosos de las Fiestas Mayores con 
eventos musicales, pirotécnicos y, sobre todo, con la 
escenificación de la llegada del Cristo a la playa de la 
Roda y su procesión hasta la Plaza de la Iglesia. Este 
y otros encuentros suponen un importante reclamo 
cultural y turístico, al tiempo que reafirman vuestro 
compromiso como comunidad con tradiciones que 
se han transmitido de generación en generación. 

La Diputación es consciente de la importancia 
de todo ello, por lo que hemos intensificado en los 
últimos años la colaboración con ayuntamientos, 
entidades festeras y artesanos para contribuir a 
mantener vivas las múltiples fiestas que acogen, de 

norte a sur y de este a oeste, los 141 municipios 
de la provincia de Alicante.

Quisiera, para acabar, dar la enhorabuena a los 
que os implicáis de alguna manera en la organización 
de esta celebración porque con vuestro trabajo y 
cariño ayudáis a engrandecerla. Os animo a todos a 
salir a la calle a celebrar y a compartir con vuestros 
familiares, amigos y vecinos momentos que seguro 
serán inolvidables. 

Felices fiestas a todos 

Carlos Mazón Guixot
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Jaume Llinares - Alcalde d’Altea

Ajuntament 
d’Altea

Benvolgudes veïnes i veïns:

Com cada any, al mes de setembre, el nostre poble 
celebra les seues festes grans, dedicades al Crist 
del Sagrari i als Moros i Cristians en honor a Sant 
Blai. Després de dos anys especialment complicats, 
reprenem la celebració de les nostres festes, esperem 
que amb total normalitat.

Tots els alteans i alteanes portem el mes de 
setembre al cor, i ens sentim molt units al mes en què 
acaba l’estiu i comença la tardor. Al llarg d’estos dies 
el nostre poble vibrarà amb l’emoció de l’arribada de 
les Festes Majors. Són dies de germanor, i de gaudir 
amb amics i família de tots els actes organitzats.

Aprofite estes línies per a animar a totes les veïnes 
i veïns d’Altea a participar d’estes celebracions. Són 
moltes les opcions per gaudir i conèixer la festa en 
tota la seua esplendor i entre tots hem de ser els seus 
valedors. Les festes d’Altea formen part del nostre 
patrimoni tradicional i per això és tan important 
mantenir viu el seu esperit.

Amb l’esforç de totes i tots, estes Festes Patronals 
d’Altea tornaran a lluir com sempre amb el seu 
màxim esplendor. Des dels carrers empedrats del 
poble antic fins al raval mariner, a Altea tornaran a 
retronar les campanes, la música, les mascletades i 
els castells de foc d’artifici. Per tot arreu ja es respira 
l’aire de festa.

Vull desitjar als festers així com a totes les alteanes i 
alteans i als visitants que ens acompanyen estos dies, 
que participem i gaudim de les festes. Les festes ens 

fan recordar el que ens uneix com a poble: costums 
amb fortes arrels i un projecte de futur compartit.

Salutacions afectuoses.



Marta Lloret - Regidora de Festes

Ajuntament 
d’Altea

Alteanes, alteans!

Festeres i festers!

Ja hem tornat. El 2022 és nostre. De totes i tots els 
que vivim la Festa com part de la nostra vida. És un 
plaer enorme poder tornar a escriure aquestes línies 
en una ocasió tan especial. Un any de recuperació de 
les nostres Festes Majors, de les nostres tradicions, 
de la nostra cultura festera, però també de la més 
pura innovació i interculturalitat, de l’equilibri entre 
arrels i ales.

És la data idònia per celebrar, tornar a renàixer 
de les cendres, eixir als carrers, participar dels actes 
organitzats, gaudir i somriure. És el moment perfecte 
per viure.

Enhorabona als Clavaris i Clavaris d’Honor, 
Maria i Vicent, i Espe i Paco. A la Junta Directiva 
de la Federació Sant Blai pel seu treball i pel que 
continuarà fent, gràcies. Enhorabona a les Reines del 
Crist: Àngels i Andrea, i la seua Cort d’Honor: Alba, 
Ana Lloret, Ana Ripoll, Elena, Irene, Lucía, Maria, 
Marta i Núria. Així com als Càrrecs Festers dels Moros 
i Cristians: Rafa i Mati, Miguel i José Luis, Kika i Elvira, 
Esther i Miguel Angel, Bàrbara i Quico.

Aquest any és el vostre, ara sí que sí, és hora de 
treure el trage de jugar, les samarretes, la gel·laba 
i les banderes. Els carrers s’omplin de llum, color, 
pólvora, música, pell esborronada, passos “esquerra, 
dreta, esquerra” ... La FESTA s’obri pas.

Solament vos demane una cosa que sabem fer ben 
bé, que cridem totes i tots amb una sola veu...

AVANT LA FESTA l VISCA LA FESTA!!

BONES FESTES, ALTEA!!



1110

SALUTACIONS

Francisco Rafael Morató Boronat

Parròquia 
d’Altea

Comenzamos las fiestas de Altea. Es el primer año 
que las vivo con vosotros. Pienso qué escribir y os 
confieso que mi mente se embota. Diría muchas 
cosas o nada, no sé. Son en honor al Santísimo 
Cristo del Sagrario y San Blas. Me dicen que también 
se hace la fiesta en honor a la Santísima Virgen del 
Consuelo.

 Me voy dando cuenta que Altea es un pueblo 
festero. Eso me gusta. Hacer fiesta es vivir unidos, 
crear lazos de fraternidad, de verdadera amistad. 
Estoy viviendo con vosotros la emoción de un pueblo 
unido, que trabaja para que todo salga bien.

 Me encanta mirar al mar e imaginar la venida del 
Santísimo Cristo del Sagrario. Con la sencillez de un 
barco, con las horas de navegación… vino de fuera 
y se quedó para siempre. Tenía un plan para Altea.

 Hoy Altea, clavarios y moros y cristianos se esmeran 
en preparar hasta el último  detalle.

Nos vemos en los actos religiosos y en los actos 
festeros, desfiles, embajadas, etc… el Señor bendiga 
a cada uno de vosotros.

Felices fiestas

Francisco Rafael Morató Boronat 
Cura Párroco 

Asesor religioso de UNDEF - ÁREA V
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Francisco Rostoll Guarinos - Esperanza Orozco Borja

Clavaris d’Honor
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Per a nosaltres va ser una gran sorpresa quan mos 
van demanar ser clavaris d’honor del Crist del Sagrari 
d’Altea per a les festes de 2020.

Des d’aquell dia, han passat moltes coses que 
ningú esperàvem, però ací estem, no mos hem rendit 
i volem que la festa del Crist isca endavant.

De tot cor volem agrair a la comissió l’esforç que 
han fet i que estan fent i el recolzament que mos 
han donat des del primer dia; i als clavaris, per haver 
seguit confiant en nosaltres. També volem fer un 

agraïment a la nostra família i el seu recolzament en 
tot moment.

Aprofite també per a felicitar pel seu càrrec a les 
nostres reines i dames, que sense elles no seria res 
igual. Elles són qui omplin de color i alegria la nostra 
festa i els carrers de la nostra Altea.

I a tot el poble d’Altea només mos queda desitjar-
los 

MOLT BONES FESTES!

14



Vicent Romà Planells - María Rostoll Guarinos

Clavaris

Després de tres anys de fer faena i de convivència, ja volíem eixir al 
carrer a celebrar amb tot el poble d’Altea la nostra festa.

Volem agrair-vos a tots els alteans i alteanes la vostra col·laboració, que 
ve de la vostra devoció cap al nostre Crist del Sagrari, i vos desitgem que 
disfruteu la festa d’enguany com mai.

La comissió del Crist d’estos anys ha decidit que nosaltres siguem els 
clavaris i, per tant, els màxims representants de la festa, però sense tots 
ells açò no seria possible. Tots junts fem un equip que farem història: no 
n’hi ha comissió que haja durat tant!

Tenim també uns clavaris d’honor que no hagueren pogut ser millors: 
el nostre germà i cunyat Paco Rostoll i la seua dona Espe Orozco.

I no podem deixar de banda les protagonistes de la festa, la nostra 
cort d’honor amb les reines Andrea i Àngels, que les volem molt i que ja 
sabem que disfrutarem molt tots junts. Elles han sigut les que mos han 
fet avançar.

Des de que mos vam casar, i abans també, hem sigut de moltes festes 
de barri, com la Santíssima Trinitat, sant Joan, sant Roc, sant Tomàs... 
perquè mos han agradat molt sempre i enguany ha arribat el moment de 
participar de la festa gran d’Altea amb molta il·lusió i alegria.

Abans que comencem la festa, volem també fer menció de totes 
aquelles persones que ja no estan però que portarem sempre dins del 
cor.

I a tota la població d’Altea, de nou MOLTES GRÀCIES sobretot per la 
paciència i la col·laboració, perquè ha sigut una miqueta més llarg del 
que esperàvem però sempre vos hem tingut de costat.

Moltes gràcies i bones festes, Altea!
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Comissió del 
Crist 2022
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María Angeles Romà  Rostoll

Antonio Ferrer Pérez 
María Angeles Rostoll Zaragozí

Francisco Gonzalez Rodriguez 
Francisca Llorens Ballester

Salvador José Boronat Benimeli  
Paqui Alvado Cardona
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Daniel Sevila Alós

Daniel Sevila Gualde 
Xaro Alós Molinero

Remedios Molinero Martinez 
José Alós López

José Antonio Garcia Mena 
Anabel García Rico



Lucia Ferrando Riera

Pepa Rico PérezÁlvaro García García

Antoni Cabrera Uris
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Juan Vicente Mulet Barber 
Pepa Bayona Zaragoza

Inma Valls MoralesRufino Torralba Ramirez 
Encarna Borja Bañuls



Antonia Borja

Dominique Bouchet 
Encarna Bouchet

Ignacio José Pérez Fuentes 
Ana Borja Guarinos



2524



Àngels Ferrer Rostoll

Reina Major 
del Crist

Festeres i festers, aquest any per fi 
podrem celebrar el que tots, amb tanta 
emoció, estàvem esperant: LES FESTES DEL 
SANTÍSSIM CRIST DEL SAGRARI I DE MOROS 
I CRISTIANS. 

Sembla que va ser ahir quan vaig ser triada 
Reina Major, però ja han passat dos anys des 
d’aquell moment a causa de la pandèmia. 
Personalment, crec que no exagere al dir que 
aquestes festes són les més esperades per 
tots i totes, ja que duem arrossegant l’espera 
durant molt de temps. 

Tant la comissió del Crist, com les Dames i la 
meua companya Andrea, Reina Infantil, estem 
desitjant que arribe l’hora de sentir la música 
als passacarrers per lluir els nostres vestits, els 
quals hauríem d’anar desempolsant, i també 
de sentir l´olor a pólvora en les mascletaes.

Cal dir que aquesta espera s’ha emportat 
a gent pel camí, familiars i amics, que sempre 
estaran al nostre cor i que ens transmeten la 
seua força i ànims des d’allà on estiguen.

També, voldria agrair l’esforç de la Comissió 
del Crist per portar les festes endavant i 
el millor possible. A més a més, vull donar 
les gràcies a les meues dames, més que 
dames són amigues, per confiar amb mi i fer 
d’aquestes festes un record inesborrable.

Per finalitzar, us anime a tots i a totes a 
vindre, amb els vostres amics i familiars, 
a gaudir amb nosaltres de les festes.
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Andrea Soler García

Reina Infantil 
del Crist

Estimat poble d’Altea, estic molt feliç de poder compartir aquest 
any de festes amb vosaltres.

Després de passar aquests anys de pandèmia tan durs per a tots, a 
la fi fem festa en honor al Santíssim Crist del Sagrari.

Tot ha sigut més fàcil gràcies als majorals i majorales, als clavaris 
Vicent i María, als clavaris d’honor Paco i Espe, a Àngels, la regina 
major, i a la seua cort d’honor.

Ells i elles m’han cuidat la mar de bé des 
que començàrem en 2020 i sempre els 
duré al meu cor.

També vull donar les gràcies a la 
Federació de Moros i Cristians 
Sant Blai d’Altea i a la regidoria de 
festes.

I com no, a la meua família 
per fer-ho possible.

Bones Festes !
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Ana Ripoll Ripoll

Núria Pérez BorjaAna Lloret Gregori
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Marta Ferrer Moltó

Lucía Ventín PrietoMaría Larragay Pérez



Elena Berenguer Lope

Irene Pérez GuarinosAlba Terol Orozco
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MEMÒRIA FESTERA
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MEMÒRIA FESTERA
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MEMÒRIA FESTERA
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MEMÒRIA FESTERA
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MEMÒRIA FESTERA



Setmana 
Santa 2022
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MEMÒRIA FESTERA
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MEMÒRIA FESTERA

Processó 
2022
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MEMÒRIA FESTERA
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MEMÒRIA FESTERA
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Procesión por la calle del Mar en 1967

Los Clavarios y Mayorales

Clavero o Clavario: En Valencia y Cataluña, 
persona que estaba al frente de ciertos gremios 
o corporaciones profesionales (Encicl. Larousse). 
Término usado, al parecer, hasta principios del 
siglo XX. Persona que guarda las llaves (Diccionario 
de la R.A.E.)

Como ya ha quedado dicho, durante el siglo 
XIX existía una Cofradía del Santísimo Cristo, de 
cuyos cofrades se elegía cada año un Clavario y un 
número variable de mayorales, por lo general eran 
de nueve a doce.

La figura del “Clavario” toma especial prestigio 
a partir del año 1902,  por iniciativa del Cura Juan 
Bta. Cremades, que quiso dar mayor relevancia a la 
devoción al Cristo, profundamente arraigada entre 
las gentes de Altea.

Desde aquel momento, el Clavario adquiere 
cierto prestigio en la sociedad alteana. Representa 
a todo el pueblo en esta manifestación de devoción 
y fiesta. Tiene a su cargo la responsabilidad de la 

organización de una fiesta digna. Todo ello con el 
respaldo y trabajo del grupo de mayorales. 

El Clavario –o Clavero- tiene las llaves. Él 
abre y cierra todo lo relacionado con la Fiesta: 
actividades, relaciones públicas, reuniones de 
trabajo, contrataciones, representación de la junta, 
etc.

El Clavario, en el momento de ser investido, 
adquiere una nueva personalidad. Sea empresario, 
comerciante o profesional, el hecho de ser clavario 
le imprime carácter, adquiere una razón especial 
de ser, un acercamiento sensitivo hacia el Cristo, 
el cual, no dudamos, premia a estos esforzados 
alteanos, otorgándoles un marchamo singular, que 
los distingue y eleva sobre los demás festeros.

Es más, el Clavario sigue siendo clavario una 
vez acabado su mandato; esa “marca” adquirida 
permanece por siempre. Ahí tenemos a todos 
los ex-clavarios y ex-clavarios de honor que han 
formado un grupo característico, que se reúne 

Luís Fuster Orts 
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todos los años en una comida o cena unos días 
antes de la fiesta.

El Clavario es, en su digna representación, un 
personaje del protocolo social alteano que no solo 
responde de su trabajo y asistencia a los eventos 
del Stmo. Cristo, sino que está presente en los 
diversos actos públicos, sociales, deportivos de 
cierta relevancia que tienen lugar en la Villa.

Hasta el fin del siglo XIX la fiesta en honor del 
Stmo. Cristo del Sagrario era eminentemente de 
carácter religioso. Existía una Cofradía, creada poco 
tiempo después del legendario hecho prodigioso 
de la llegada del Cristo a esta Villa. La Cofradía era 
presidida y regida por una Junta compuesta por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Capillero, Clavario 
y dos vocales. Esta Junta se renovaba cada tres años. 
Los Mayorales, en número de nueve, quedaban 
encargados de la organización de los festejos y 
eran elegidos entre los cofrades que previamente 
lo hubiesen solicitado voluntariamente.

El año 1900 llegó a Altea como Párroco Don Juan 
Bautista Cremades Peiró, hombre providencial que 
movió a todos los alteanos de aquel momento en 
un esfuerzo común para la construcción de la nueva 
iglesia sobre la antigua que se encontraba en 
ruinas. Los oficios religiosos tenían que celebrarse 
en la aneja Capilla de la Comunión o Capilla del 
Cristo, construida en 1854 y anexionada a la nueva 
iglesia.

El Cura Cremades, viendo la gran devoción que 
los vecinos de Altea profesaban hacia el Cristo 
del Sagrario, designó una junta formada por un 
Clavario y doce Mayorales que sirvieran de apoyo 
a la Cofradía, si bien la figura del clavario ya 
existía, aunque con menor competencia. Con este 
motivo se celebró una solemne y extraordinaria 
fiesta religiosa, que se celebró el 10 de febrero 
de 1902, incluyendo la ampliación del itinerario 
de la procesión que discurrió por la calle del Mar. 
Poco a poco creció el protagonismo del clavario y 
mayorales y, con ello, la Cofradía se fue diluyendo 
hasta desaparecer. 

La reforma de la fiesta promovida por el cura 
Cremades, especialmente en el nombramiento de 
Clavarios y Mayorales, tal vez provocó la disolución 
de la antigua Cofradía.

No obstante, bastantes años después, en el 
año 1950 hubo un intento de resurgimiento de la 
Cofradía, formalizándose el 24 de mayo de 1950 con 
la aprobación de sus estatutos. Esta formalización 
cofrade permaneció pocos años, diluyéndose la 
Cofradía y quedando la elección anual de clavario 
y mayorales.

Imagen del Cristo hasta 1939 en que fue destruido por el fuego



Pepe “Barranquí”, 
el visionario 

enamorado de Altea

El 4 de febrero de este año, Altea perdió a uno de 
sus personajes más emblemáticos del pueblo. Ese día 
fallecía a los 69 años José Ángel Navarro Montaner, 
“Barranquí”, después de sufrir una penosa y grave 
enfermedad durante medio año.

El día siguiente, sábado, amaneció gris y nublado, 
igual que el sentimiento de miles de alteanos 
enterados del fallecimiento de quien fue Cronista 
Oficial de la Villa de Altea desde mayo de 1988, 

creador de las fiestas de Moros y Cristianos en 
mayo de 1979 cuando con 27 años era el 

clavario la comisión de fiestas del Cristo del 
Sagrario, impulsor del Castell de L’Olla 
en agosto de 1987, rey moro con la filà 

Beduïns en las fiestas de Moros y Cristianos de 1988, 
pregonero de las estas fiestas en 1994, y de nuevo 
clavario del Cristo del Sagrario en 2004.

En la tarde de ese triste día 5 de febrero, los 
ángeles que acompañaban al alma de José Ángel 
lloraban, y las lágrimas de San Lorenzo caían desde 
el cielo sobre el féretro mientras era trasladado por la 
calle San Miguel hacía el templo parroquial. 

Tañían las campanas, y el cielo se abrió dando paso 
a unos cálidos rayos de sol para iluminar el féretro 
con el cuerpo de Pepe Barranquí, cuando la comitiva 
fúnebre entraba en la Plaza de la Iglesia que tantas 
veces pisó dando a conocer al mundo entero la 
belleza del casco antiguo de Altea.

Como en las corridas de toros, de cuyo arte era 
gran entendido (le unía una fraternal amistad con 
los diestros Luis Francisco Esplá y Pepe Martínez “El 
Algareño”), las cinco de la tarde fue la hora en que el 
féretro con sus restos mortales entraba por la puerta 
grande del templo parroquial de Nuestra Señora del 
Consuelo seguido por sus familiares y amigos. 

Las cinco de la tarde. Momentos en que me 
vinieron a la mente algunas estrofas de la obra de 
Federico García Lorca, “Llanto por Ignacio Sánchez 
Mejías”: 

“… 

En las esquinas grupos de silencio 
a las cinco de la tarde
… 
Un ataúd con ruedas es la cama 
a las cinco de la tarde
… 
¡Ay qué terribles cinco de la tarde! 
¡Eran las cinco en todos los relojes!
...”.

A Pepe Barranquí, el de la melena plateada, le 
calificaría como el visionario enamorado de Altea. Fue 
un hombre entusiasta, inconformista, apasionado, 
creativo, innovador, comunicador, y, siempre 
siempre, una persona con una actitud positiva ante 

Diego Coello Calvo

Pepe Barranqui y Pepe Picarraco.
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la vida y con una visión de futuro como lo demuestra 
el hecho de que impulsó la creación del Centro de 
Iniciativas Turísticas en la década de los años 70 del 
siglo pasado, el nacimiento de nuestras fiestas de 
Moros y Cristianos en 1979, o la creación en 1987 
de un castillo de fuegos artificiales único en todo el 
Mediterráneo: el Castell de l’Olla que ya tiene fama 
internacional.

Editor, cronista oficial de su pueblo, restaurador, 
taurino e inquieto por crear acontecimientos que 
le dieran relevancia a Altea, en 1982 fundó junto a 
su mujer Pepa Bañuls el Restaurante-Chiringuito El 
Cranc a orillas de la playa de La Olla, y años más 
tarde el restaurante L’Olleta junto a la emblemática 
Villa Gadea. Dos templos gastronómicos que, 
con sus arroces y pescados, atraían a numerosos 
empresarios, artistas plásticos, cantantes, toreros, 
políticos, actores, escritores, etc. que posteriormente 
fueron el altavoz de las grandes virtudes que tiene 
Altea. La Altea que pregonó y promocionó Barranquí 
desde muy joven, siendo jugador juvenil en el Barça 
o profesional en el Albacete. La Altea a la que se 
dedicó en cuerpo y alma para elevarla a lo mas alto 
en las facetas de la cultura, el turismo, la gastronomía 
y las fiestas.

Su pasión por la Literatura le llevó a poseer 
una biblioteca que supera los 30.000 ejemplares 
recogidos o comprados en librerías, ferias, bibliotecas 
particulares o libreros de viejo. Y su afición por la 
Historia le puso en camino hacia la investigación 
histórica de temas vinculados a Altea, el Reino de 
Valencia y el Mediterráneo. 

Fundador de la editorial Aitana Ediciones, publicó 
cerca de un centenar de volúmenes con temática 
alteana o dedicadas a figuras literarias de primer 
nivel, con colecciones especiales de artistas y 
pintores residentes en Altea, tanto en prosa como en 
verso que han sido distribuidas por todo el mundo. 
De su iniciativa, creó en los años 80 el Grup Bèrnia 
Societat Alteana d’Activitats Culturals que organizó 
eventos, exposiciones y conferencias en las aulas 
de cultura de las cajas de ahorros ubicadas en Altea 
antes de que se creara la Casa de Cultura. Y fue con 
el Grup Bèrnia que editó, y publicó el 28 de abril de 
1981, la primera Carta Puebla de Altea otorgada por 
Pedro III El Grande el 22 de abril de 1279. 

Como Cronista Oficial de la Villa de Altea, y 
miembro de la Asociación Alicantina de Periodistas 
y Escritores de Turismo, en 2002 dirigió el XXVIII 
Congreso Nacional de Cronistas que culminó con la 
consecución de que el mirador de la Plaza de la Iglesia 
tuviera el nombre de “Mirador de los Cronistas”, tal 
como se puede observar en una placa de cerámica 
colocada al efecto.

Sus relaciones en el ámbito de las artes plásticas y 
escénicas le llevaron a ser uno de los impulsores de 
le Facultad de Bellas de Altea, como reacción a que 
Altea ha sido tradicionalmente refugio de poetas, 
cantantes, pintores, escultores y ceramistas. 

Igualmente, mantuvo vínculos con el mundo 
taurino y fue propulsor de tertulias de la mano 
de su buen amigo el torero Luis Francisco Esplá.  
Precisamente de este matador, convertido en 
pintor y escultor, organizó en marzo de 2016 una 
exposición con su obra en el restaurante L’Olleta, en 
cuya sala de exposiciones también colgaron obras 
Genaro Lahuerta, Benjamín Palencia o Francisco 
Lozano. La de Esplá fue la última que se pudo ver en 
L’Olleta. El mismo año en que Pepe escribió el texto 
poético del Castell de l’Olla para conmemorar su 
trigésima edición. Texto erótico en el que apelaba a 
las sensaciones que produce el Castell de l’Olla en el 
espectador haciendo un guiño al fuego que invade 
la noche del Castell y un mensaje de amor a su mujer 
Pepa.

Siempre rodeado de libros y periódicos, se puede 
decir que Barranquí fue uno de los hombres más 
polifacéticos de Altea. Villa a la que quería con creces 
y que promocionaba siempre que podía codeándose 
con artistas, políticos, escritores o deportistas a 
quienes conquistaba con su simpatía y verbo fácil.

Y acabo con las palabras que me dijo su amigo y 
actual presidente de la Cofradía del Castell de l’Olla, 
José Pérez Gorgoll “Picarraco”, el día del sepelio 
del Barranquí:  “nos ha dejado, pero seguirá en el 
imaginario colectivo de los alteanos como impulsor 
de nuestras tradiciones y fiestas, y como referente de 
la cultura, el turismo y la gastronomía de la Comunitat 
Valenciana”.

¡Hasta siempre José Ángel, Pepe “Barranquí”!

D.E.P.

Pepe Barranqui con Espla y Algareño.



En la memòria de tots aquells i 
aquelles que ens han deixat en 

aquest temps de pandèmia

Vau ser part de les nostres vides.

Ara sou part de la nostra mort.

La mort, eixa portà per la que tot ésser 
viu ha de passar per enfonsar-se dins de 
l’eternitat.

L’eternitat, eixe viatge que es perpetuarà 
i vos farà ser immortals, sí, ànimes 
immortals!!

Sereu recordats per les vostres rises i plors, 
detalls i accions, costums i tradicions… Els 
ara vius passarem pel Sagrari i al vore la 
imatge del nostre Crist vos recordarem. 
Ell va anar a la mort i va tornar d’ella per 
demostrar que tot no acabava ací. Que les 
nostres vides tenen un sentit, en el que la 
mort no és el destí, sinó part del camí.

El camí, eixa senda per la que ara 
camineu i seguireu empedrant per fer que 
nosaltres la caminem en un futur més o 
menys llunyà.

Nosaltres, eixos que no vos oblidem i 
vos recordem amb la pena d’haver-vos 
perdut i amb l’esperança de retrobar-vos, 
mentrestant…brilleu!!

Brilleu com la llum del Sol d’Altea 
reflectint-se en la blava porcellana de la 
nostra cúpula!! Brilleu en les aigües de 
la nostra badia i navegueu!! Navegueu 
assossegats recordant que entre el Morro 
de Toix i la Serra Gelada està el nostre 
poble…i una gent que mai vos oblida!!!!

José Vicente Buigues Bertomeu
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Paco Cabrera, 
in memoriam

«Algo se muere en el alma cuando un amigo se va», 
deia la copla. A la qual cosa podríem afegir: «Se va y, 
si se apaga su voz, se apaga todo.» Aquesta, de fet, 
va ser la realitat quan, un maleït 27 de juliol de 2021, 
s’apagava la veu de tot un poble: la veu de la ràdio, 
la veu de Paco Cabrera. En aquells dies de tristor per 
a la família, els amics i els companys, van ser moltes 
les paraules i els missatges de reconeixement per la 
manera tan especial que ell tenia de viure i veure la 
vida; i de traure un somriure a qui fora. Una manera 
molt especial de fer ràdio i de comunicar, que mesos 
després encara ha sigut —i és— impossible de tornar 
a omplir.

Però ens agradaria recordar-lo per totes les coses 
que el van fer únic. Com ell mateix diria: «genio y 
figura»...

Paco Cabrera coneixia molt bé les festes del seu 
poble com a majoral del Crist, o presentant actes 
com el de l’elecció de reines, o fent de DJ per a 
traure diners per a alguna comissió de festes de barri. 
Estava disposat a tot, sempre que fora pel seu poble, 
amb l’energia i l’alegria que el caracteritzaven.

En Ràdio Altea, la seua ràdio, Paco Cabrera —o 
Paco el de la Ràdio— va tindre infinitat d’anècdotes 
que ens varen traure a tots un somriure en els seus 
més de vint-i-cinc anys com a professional de la ràdio. 
Entre altres, recorde quan va cridar a la Casa Reial, 
volent entrevistar el nou Rei d’Espanya Felipe VI i 
felicitar-lo pel seu aniversari. Telefonada en directe, 
protocol de Zarzuela en marxa i, a pesar que no va 
poder aconseguir el seu propòsit, va demostrar una 
vegada més que no hi havia repte impossible per a 
les seues mans.

Dites originals com «Levanta y mea que el día 
clarea» (no podies començar el matí si no rebies la 
irreverent presentació matinera de Paco en el mític 
Despertador), o l’«Arruixa que plou!» amb què solia 
fer algunes dedicatòries... Perquè, de dedicatòries, 
en va fer unes quantes al llarg de la seua trajectòria 
professional! Era estrany que el dia del teu aniversari 
no et telefonara Paco.

O aquell Nadal, de no sé quin any, quan a la Nit 
de Nadal vàrem patir un tall d’aigua en el transitat 
pas dels Quatre Cantons, i mig poble es va quedar 
sense aigua a casa i als negocis. I a Paco Cabrera 
no se li va ocórrer una altra cosa que anunciar el 
dia 28 de desembre d’aquell mateix any un nou 
trencament que afectaria en aquest cas tot el poble 
d’Altea la Vella. Les telefonades que va tindre des 
d’eixe moment l’empresa concessionària d’aigua 
al poble van col·lapsar la centraleta, i això ens va 
obligar fer una rectificació... Però el bo de Paco ja 
havia aconseguit traure un somriure a l’altra part del 
poble per la seua broma.

En fi... Paco Cabrera era i serà per sempre una 
persona insubstituïble: perquè amb la seua veu 
forma ja part per sempre de les nostres vides i de les 
nostres festes.
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L’interès turístic 

Farà uns vint-i-cinc anys vaig anar a Benidorm a 
portar a ma uela al Centre de Salut de Tomás Ortuño.  
Mentre anàvem circulant per les grans avingudes no 
deia res, només mirava i remirava els edificis i els 
cotxes, fins que no va poder aguantar-se més i va dir:

-Benidorm, Benidorm... qui ho ha vist i qui ho 
veu. Açò eren quatre cases de mariners, fins que va 
arribar un alcalde i va deixar que anaren a la platja 
en biquini. Va dir a tot el poble que no els digueren 
res, que podien anar mig nuets si volien, però que 
portarien bona cosa de diners. 

Per a alguns el turisme és això. Deixar que els 
turistes vajen com vulguen, que pugen fer a les 
destinacions turístiques allò que no poden fer a les 
seues cases, o almenys, fer-los sentir com a la seua 
pròpia casa, amb els seus menjars típics i els seus 
entreteniments. No és d’estranyar que s’escamparen 
les cadenes de restaurants de creïlles fregides i 
hamburgueses, les discoteques  i les pintes de 
cervesa barates. Tal vegada això també forma part de 
la nostra hospitalitat mediterrània, però aquest boom 
del turisme va acabar per transformar radicalment 
l’economia dels pobles de la Marina, convertida així 
en la Costa Blanca.

L’altra forma d’entendre el turisme és la d’oferir allò 
que som, la nostra gastronomia, les nostres riqueses 
naturals o les nostres festes. No cal per tant adoptar 
altres modes o modernitzar els espectacles, sinó tot 
el contrari: posar en valor el nostre patrimoni cultural; 
oferir als visitants el millor de nosaltres mateixos, 
no solament el “sun, sand and sangria”, ja que 
afortunadament som molt més que això. I els nostres 
visitants ho saben. 

Cada vegada existeixen més alternatives al 
turisme clàssic, buscant l’originalitat d’aquesta 
terra: cicloturisme, senderisme, rutes culturals, 
gastronomia del més alt nivell... i per suposat, 
les festes. Açò és precisament el que reconeix la 
Declaració d’Interès Turístic de les Festes Majors 
d’Altea, la seua originalitat. Però perquè són originals 
les festes d’Altea?

En primer lloc, per que es celebren des 
del segle XVIII. Els primers testimonis del 

patronatge de Sant Blai a Altea es remunten a 1702, 
quan es registra el bateig de la nova campana de 
l’església amb els noms de Sant Blai, Jesús, Maria i 
Josep, Sant Vicent Ferrer, Santa Bàrbara i Sant Joan 
Baptiste. 

La següent notícia és del primer terç del segle 
XVIII, quan s’inicien els tràmits per assentar al 
poble la primera comunitat religiosa de la que es té 
constància: els franciscans.  El 22 de febrer de 1728 
van prendre possessió de l’ermita, hort i solar del 
futur convent, cedit per l’Ajuntament d’Altea. Eixe 
dia es signaren els acords pels quals el poble havia de 
sufragar les obres del nou convent i l’ordre assumia 
les seues obligacions ordinàries, entre les quals 
estava ensenyar gramàtica als veïns del poble. Per 
quant a les funcions religioses, s’estableix que havien 
de celebrar la primera missa del dia o confessar el 
primer diumenge de cada mes, però destacarem les 
següents:  

[...]Que hubiese de predicar la quaresma 
uno de los moradores de aquel Ermitorio [...] 
Que asistiesen á las procesiones del Corpus, 
del Nacimiento de Nuestra Señora, de S. Blas 
Obispo, y de Resureccion[...]

El conveni establia així la participació de l’orde en 
les festivitats de Quaresma, Pasqua i Corpus, però 
fora de les celebracions comunes de la cristiandat, 
a Altea es celebraven les processons per les festes 
pròpies de Sant Blai (3 de febrer) i la Nativitat de la 
Mare de Déu (8 de setembre).

Pot semblar-nos estrany, però durant tot el segle 
XVIII l’església parroquial d’Altea estava baix 
l’advocació de la Natividad de Nuestra Señora. Va 
ser a partir de l’any 1802 quan apareix la primera 
referència explícita de Yglesia Parroquial de Nuestra 
Señora del Consuelo de la Villa de Altea al llibre de 
batejos, l’advocació actual.

L’origen de les celebracions al Santíssim Crist 
a Altea també arrela en la fundació del convent 
franciscà, on llegim: 

[...]Que el predicador conventual tuviese la 
obligación de predicar en la Parroquia quatro 
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sermones al año, uno del Santisimo Christo 
cuyo asunto fuese un trance de su pasion, otro 
en elogio de S. Gregorio Hostiense, y los otros 
dos de las festividades que le pareciese á la 
Villa, avisando en tiempo al Presidente[...]

En 1733 ja existia a l’església parroquial una capella 
dedicada al Santo Cristo, i amb els anys, els sermons 
del Santíssim Crist i San Gregori, van entrar a formar 
part de les celebracions pròpies del poble. Així, en 
1800, ja apareixen ambdues als comptes municipals 
com a festivitats oficials sufragades per l’Ajuntament. 
D’aquesta manera es van coure, a mitjans del segle 
XVIII, les festes que hui en dia encara celebrem. 

També hem de tenir en compte que les celebracions 
alteanes segueixen encara el model del doble cicle 
festiu hivern-estiu. 

La major part de les celebracions tradicionals 
valencianes prenien lloc en dos períodes concrets de 
l’any: les festes d’hivern prenien com a referència el 
Nadal i era habitual que moltes localitats celebraren 
les seues festes entre Santa Bàrbara i Sant Blai. L’altre 
moment adient era a final de l’estiu, entre final d’agost 
i Sant Miquel. Els motius d’aquesta periodització era 
entre d’altres el calendari agrícola, ja que es tractava 
d’un temps de poques activitats al camp.

Des del seu origen les celebracions alteanes 
acomplien aquest esquema. Sant Blai, el Crist de la 
Salut i el Crist del Sagrari es celebraven entre final de 
gener i principi de febrer, mentre que entre el mes 
de setembre i octubre prenien lloc les celebracions 
de Sant Miquel, la antiga fira anual que va donar lloc 
al Porrat, i la Mare de Déu del Consol.

Al anys setanta es va intentar modificar aquesta 
estructura bàsica, buscant una major esplendor de la 
festa. Al 1974 les festes de Sant Miquel i la Mare de 
Déu del Consol es van refondre amb les celebracions 
de la Mare de Déu dels Socors, que eren en juliol, 
per crear las Fiestas de la Virgen totes juntes en 
setembre.

L’any següent, el 1975, fugint de les pluges de 
febrer, les festes del Crist del Sagrari junt amb les 
celebracions de Sant Blai van passar al mes de maig. 
Però aquest canvi va durar poc. 

L’any 1981, l’Associació de Moros i Cristians, 
va organitzar el seu primer Mig Any en febrer. El 
més peculiar és que no celebrava que quedaren 
sis mesos per a festes, sinó el seu patró Sant Blai. 
Només cinc anys després les festes del Crist del 
Sagrari abandonaren la data de maig per establir-se 

definitivament l’últim cap de setmana de setembre. El 
més curiós és que aquest canvi va vindre determinat 
pel calendari agrícola, en aquest cas el d’un coreu 
que havia guanyat importància durant els anys 
setanta i que havia provocat una autèntica revolució 
a tota la Vall de l’Algar: la collita del nispro.

L’altre gran valor afegit de les festes d’Altea és que 
les seues celebracions prenen lloc fonamentalment 
a l’aire lliure, convertint així el carrer en un gran 
escenari. I no son uns carrers qualsevol. Es tracta 
dels nuclis històrics tradicionals de Altea la Vella, 
Bellaguarda i Altea, que a més compta amb el recinte 
emmurallat declarat BIC en 2012. Les processons, 
les diferents despertades i cercaviles, la romeria de 
l’arribada del Crist o les ambaixades, que han de ser 
considerades com a espectacles per propis mèrits, 
es desenvolupen a un entorn històric, a un decorat 
immillorable per albergar aquestes celebracions 
plenes de música i llum que congreguen a milers de 
persones.

La DIT dona recolzament institucional a unes 
celebracions que han evolucionat durant tres segles, 
però mantenint el seu caràcter tradicional. Reconeix 
oficialment que les festes d’Altea tenen unes 
característiques pròpies que ofereixen un conjunt de 
celebracions originals i un programa d’actes de gran 
valor. 

Però tot açò els alteans ja ho sabem. A partir d’ara 
ho sabrà més gent. 

Bones festes!
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¿Por qué cada vez 
es más difícil lograr 

una Comisión?

Tras un par de años sufriendo la pandemia 
(Covid-19) vuelven las fiestas mayores de la “Villa 
Blanca” en honor al Santísimo Cristo del Sagrario. 
Ser clavarios, reinas, mayorales y damas es un honor, 
una satisfacción y a la vez un privilegio para cualquier 
ciudadano que se sienta alteano/a. Sin embargo, 
cada año que transcurre da la impresión que cuesta 
sudores, y en alguna ocasión lagrimas encontrar una 
Comisión que se encargue de organizar las fiestas 
Patronales del año siguiente. Una de las preguntas 
que vengo haciéndome desde hace muchos años 
es: ¿por qué cuesta tanto encontrar comisiones 
año tras año, cuando realmente debería ser todo lo 
contrario?. Quizás habría que plantearse realizar un 
estudio sociológico, para conocer de primera mano 
donde radica el “problema”, si es que lo hubiera y 
poner solución.

Profundizando en el tema, de todos es sabido 
que ser parten activa de la organización de las 
fiestas patronales (clavarios, reina, mayorales y 
damas) conlleva un gasto en algunas ocasiones 
excesivo para “cualquier familia”. Desde mi humilde 
y profunda reflexión considero que ahí radica uno 

de los principales problemas. Habría que unificar 
criterios a la hora de planificar la fiesta, haciendo 
una programación acorde con lo que se recaude, sin 
tener que desquiciarse durante 365 días.

En su día se habló de varias formulas con el fin de 
paliar la psicosis que existe a la hora de dar el paso 
hacía delante, y hacerse cargo de la fiesta, formulas 
que nunca se llevaron a cabo. Dichas opciones 
consistían en que: El ayuntamiento, estableciera 
algún tipo de impuesto con el fin de que todos 
los ciudadanos participaran económicamente, 
repartiendo por igual la aportación del contribuyente. 
Ahora que esta de moda subir y crear impuestos a lo 
mejor sería conveniente retomar aquella propuesta 
que en su día quedó en “agua de borrajas” .

Yo me pregunto ¿sería posible en la actualidad 
conociendo de antemano la subvención que aporta 
el Ayto o pueda aportar, que fuera la comisión saliente 
quien se encargará de buscar a la comisión entrantes 
como se hacía antaño?, os puedo asegurar que esa 
formula aliviaría a más de un político. También me 
pregunto ¿eso hoy en día sería una utopia?

Berto Orozco
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Felices fiestas

“Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace 
más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales 
de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien 
las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, 
y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien 
está ya cerca…”. 

(Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”, 
I parte, capítulo XVIII)

Decía Jorge Luis Borges que “somos nuestra 
memoria, somos ese quimérico museo de formas 
inconstantes, ese montón de espejos rotos … La 
imaginación está hecha de convenciones de la 
memoria … Si yo no tuviera memoria no podría 
imaginar”. Igualmente escribió en su Libro de los 
Seres Imaginarios: “No olvidemos el Goofus Bird, 
pájaro que construye el nido al revés y vuela para 
atrás, porque no le importa adónde va, sino dónde 
estuvo”.

Para entender nuestra identidad es necesario 
conocer nuestro pasado, nuestra historia para, 
así, poder construir el presente y el futuro de una 
manera veraz, construcción que debe apoyarse en la 
tradición, preservando, fortaleciendo y actualizando 
el legado o patrimonio recibido de nuestros mayores. 
Dentro de este legado una de sus manifestaciones 
más importantes, sin lugar a dudas, son las Fiestas 
del Santísimo Cristo del Sagrario de Altea. “Todo lo 
que no se basa en la tradición es plagio”, como bien 
escribió Eugenio d’Ors, frase grabada y conservada 
en el frontis del Casón del Buen Retiro, en Madrid. 

El patrimonio de Altea, tanto el tangible como el 
intangible, en lo que se refiere a sus fiestas patronales 
se sustenta en esta máxima, y así, casi milagrosamente 
por las dificultades que conllevan, año tras año se 
organizan, por las distintas y sucesivas comisiones, 
las Fiestas en Honor del Santísimo Cristo del Sagrario 
y San Blas, que merecen la pena ser vividas, se sea 
creyente o no, con intensidad, devoción, respeto, 
reflexión y alegría, más en estos tiempos en los que 
las modas pasajeras tratan de sustituir, desacreditar 
o maquillar, engañosamente con ideologías de toda 
índole, La Verdad y La Autenticidad, intoxicando 
la información a través de los distintos medios de 

comunicación dirigidos por la plutocracia relativista, 
manipuladora mundialista global, al servicio del 
poder y del dinero. A buen seguro, estas modas 
siempre efímeras, como tales, pasarán y el Cristo de 
Altea permanecerá. 

Tuve el honor de ser clavario de las Fiestas del 
Cristo de Altea en el ya lejano 2008 y la gran suerte 
de contar con una magnífica comisión con la que 
conviví intensamente durante ese año, alrededor de 
sesenta personas si contamos reinas, damas y sus 
padres. A día de hoy seguimos manteniendo lazos 
de profunda amistad, una de las cosas más bonitas 
que te reporta el participar en la organización de las 
mismas. Recuerdo que fue un año difícil, en el que 
con una diferencia de quince días fallecieron, en 
verano, mi padre, Fernando, y mi suegro, Vicente 
Alepuz (que también fue clavario de las fiestas), a los 
que conservo en mi memoria con el cariño que se 
merecen y que me transmitieron principios y valores 
que trato de conservar y vivir. Aprovecho estas líneas 
para enviar un cariñoso abrazo a Rosa Candela y al 
resto de clavarios y mayorales de nuestra comisión: 
Amparo (a nuestros hijos Marina, Joaquín y Mauro), 
Ximo, Teresa, Pepe, Susi Cano, Mauro, Vicente, 
Musti, Bea, Antonio, Ester, Gema, Casiano, Ciana, 
Paco Devesa, Maite, Emilia, José Antonio, Isabel, 
Paco Gomis, Magda, Matías, Paqui, José Miguel, 
Susi Costa, Domingo y María José; a nuestras reinas, 
mayor e infantil, Amelia y Ángela y a nuestras damas 
Gema, Sara, Aurora, Laura, Angels, Lena, Carmen, 
Magda y Serafina.

En este ejercicio de memoria, y dando únicamente 
unas pinceladas, recordar que la talla actual de 
nuestro Cristo de Altea, realizada en madera de 
pino de Flandes policromada, se terminó a finales 
de enero de 1941, hace ahora poco más de ochenta 
y un años, siendo sufragada por todos los alteanos, 
mediante el gravamen del precio de las sacas de 
harina en cinco pesetas, cinco céntimos por kilo, y de 
sus generosos donativos1. Fue encargada a principios 
de octubre de 1940, al igual que las tallas de San 
Blas, Nuestra Señora del Consuelo y San Francisco de 
Asís, al “Taller de Escultura Religiosa y Decoración” 

Joaquín Díaz-Caneja Planell

Clavario Fiestas del Cristo de Altea 2008

1 Luis Fuster y Pedro Juan Orozco: “Nuestra Señora del Consuelo”, Altea 2003. 
Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia.
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regentado por José Rabasa Pérez junto al escultor 
Antonio Royo Miralles, sito en los bajos del número 
cuatro de la Calle Trinitarios de Valencia, diseñada 
por Enrique Galarza, si bien las Potencias y el INRI 
de plata repujada son los originales de la anterior 
imagen, salvados de la quema y el expolio durante 
la Guerra Civil gracias a la intervención de la familia 
Ballester. La solicitud de encargo fue firmada por el 
sacerdote ecónomo Leopoldo García Moratal y en la 
misma se indicaba que el coste era asumido por el 
alcalde de Altea, Pedro Juan Zaragozí Santamaría. 
Su recepción y bendición se llevó a cabo a principios 
de febrero de 1941, coincidiendo con el último día 
del novenario de las fiestas, llevándose en procesión 
desde la casa de Vicente Alvado Peix, en La Olla 
de Altea, donde estaba depositada, hasta su actual 
ubicación en la Capilla del Cristo, asistiendo al acto, 
entre otras personalidades: Francisco de Armas, 
predicador; Leopoldo García Moratal, sacerdote 
ecónomo; José Ferrer Pérez, vicario; Pedro Juan 
Zaragozí Santamaría, alcalde de Altea, acompañado 

de toda la corporación municipal y el clavario 
de las fiestas Francisco Zaragoza Alvado 

acompañado de sus mayorales y gran 
número de alteanos devotos del Cristo. 

Apuntar que la cruz de madera no es la original de 
1941. Fue realizada por los desaparecidos y añorados 
Astilleros Orozco, familia con la que me unen lazos de 
profunda y sincera amistad, donada por la Comisión 
de Fiestas de 1978. Recordar que, según la leyenda, 
la talla original del Cristo de Altea fue rescatada en el 
norte de Argelia por un marinero alteano de apellido 
“Ronda”, apodado “Calderón”, en la segunda 
mitad del Siglo XVII y depositada en la Capilla del 
Sagrario, que desapareció de forma misteriosa (de 
la que únicamente se conserva una imagen de un 
antiguo grabado), siendo sustituida por otra hacia 
1885 (de la que igualmente se conserva una foto 
de la época), sin que nada sepamos de su origen, 
quemada como hemos apuntado durante la Guerra 
Civil. Dicha leyenda sostiene que el rescate de la 
talla en manos de piratas berberiscos, comandados 
por Mul-ey, se pactó mediante el pago de monedas 
de plata y oro equivalentes al peso de la misma y 
que, milagrosamente, al colocarla en uno de los dos 
platillos de la balanza, ésta se niveló depositando 
en el otro opuesto únicamente tres insignificantes 
sueldos de plata. Igualmente cuenta la leyenda 
que durante el regreso a Altea desde el norte de 
África, con la talla del Cristo rescatado y marineros 

Grabado anónimo antiguo del siglo XVIII de la imagen original 
del Cristo del Sagrario rescatada en Argel en la segunda mitad 
del siglo XVII.

Fotografía anónima de la imagen del Cristo del Sagrario de Altea, 
anterior talla de 1885 quemada durante la Guerra Civil
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igualmente liberados con dinero aportado por todos 
los alteanos, se levantó una gran tormenta, que a 
punto estuvo de hacer zozobrar la embarcación, la 
cual amainó cuando la tripulación se encomendó, 
pidiendo su intercesión, al Cristo que transportaban. 
Verdad y mito en este caso se identifican, dando 
lugar a una tradición que se ha mantenido durante 
casi cuatro siglos. Este hecho se escenifica año tras 
años en la playa de La Roda, uno de los primeros 
actos de las Fiestas del Cristo, que termina con la 
llamada Misa del Rescate en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Consuelo.

En 2016, coincidiendo con su LXXV aniversario, 
dado su mal estado, fue restaurada por el Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales (IVC+R) dependiente de la Generalitat 
Valenciana, por iniciativa del Consell de Clavaris que 
entonces presidía y de la que formaban parte José 
Pérez Gorgoll “Picarraco” (actual presidente a la 
sazón del Castell de L’Olla), Pepe Alvado, Joaquín 
y Juan Cortés, Luis Hernández, Julio Junquera (que 
desinteresadamente restauró la cruz de madera), 
José Sellés, Juan Martín Ronda y Javier Serrat, en 
coordinación con el párroco de Altea José Abellán, 
el vicario Alberto Sirvent, el diácono Ramón Belda y 
el secretario parroquial Miguel Ángel Castillo Puche, 
junto a la comisión de fiestas de ese año con José 
María Escrivano y Clara Escortell como clavarios, y 
Javier Rojo y María Ferrer como clavarios de honor, a 
la cabeza, que se implicaron intensamente, tanto en 
su gestión personal como económica. 

En este pequeño ejercicio de memoria me gustaría 
recordar en estas líneas que se me brindan, gracias 
a mi buen amigo Pepe Mulet (activo mayoral de la 
Comisión de Fiestas de 2008) e impresor de este libro, 
a todos los clavarios fallecidos a lo largo de los años y 
especialmente a José Ángel Navarro Montaner, que 
nos dejó en febrero de este año 2022. Popularmente 
conocido como “Pepe Barranquí” fue clavario en el 
año 2004 (recordamos especialmente el concierto 
en Palau Altea que organizó con la soprano Ainhoa 
Arteta), futbolista, restaurador, creador del Castell 
de L’Olla, espectacular fiesta pirotécnica nacida en 
1987 que reúne cada año, en agosto, el sábado 
más cercano a la festividad San Lorenzo, patrón 
de la Partida de L’Olla, a más de 50.000 personas 
y que en 2007 fue declarada de Interés Turístico de 
la Comunitat Valenciana; cronista oficial de Altea, 
taurino de pro y fundador de la Editorial Aitana, que 
publicó más de setenta libros, y cuyo legado reúne 
más de treinta mil documentos, que esperamos se 
valoren y preserven para las generaciones presentes 
y futuras, por su gran interés, y que merecería ser 
objeto de investigación. Fue igualmente organizador 
de exposiciones de Francisco Lozano, Benjamín 

Palencia, Genaro Lahuerta o Luis Francisco Esplá, 
entre otros, artistas de renombre con una relación 
íntima con Altea, iniciando, asimismo, la colección 
de carteles del Castell de L’Olla, que son parte 
importante del patrimonio y universo alteano, 
apoyando y reforzando con sus iniciativas la creación 
de la Facultad de Bellas Artes de Altea, en la que 
también participé activamente como asesor. 
Recientemente lo recordábamos con nuestros amigos 
comunes los artistas Constantin y Florica Pacea, que 
me piden que escriba que está en su memoria por el 
gran cariño que le profesaban y profesan. “Lo bello 
es aquello que es digno de ser resucitado”.

Finalmente me gustaría felicitar a los clavarios 
de este año 2022, Vicente Romá Planells y María 
Rostoll Guarinos, y a su comisión, que a buen 
seguro van a organizar unas magníficas fiestas, en 
este año de vuelta a la normalidad tras superar la 
llamada pandemia, y animar a todos los alteanos, de 
nacimiento o de corazón, a participar de las mismas, 
parte esencial de nuestra tradición e identidad 
cultural, de nuestra memoria, de nuestro presente y, 
por tanto, de nuestro futuro.

Imagen del Cristo actual, talla de 1941, tras la restauración en 
2016 por iniciativa del Consell de Clavaris, la Parroquia de 
Nuestra Señora del Consuelo y los Clavarios de 2016.
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Paso a Paso

Mis queridos amigos alteanos: Retomamos las 
fiestas después de dos años de ausencia. Son 
más que bien venidas nuestras Fiestas en Honor 
al Stmo. Cristo del Sagrario y “Sant Blai” Patrón 
de nuestro pueblo. Nuestras calles, hasta ahora 
se veían tristes y solitarias sin la bella imagen del 
Cristo que año tras año las recorre en procesión por 
todo el casco antiguo, en donde los vecinos abren 
puertas y ventanas para presenciar su paso a esta 
querida imagen y pedirle cada uno sus plegarias.

La calle San Miguel se engalana de luces de colores 
y colgaduras en sus balcones para dar paso por la 
calle San José a tan bella imagen. Ya en la plaza 
de la iglesia, centenares de personas lo reciben 
con sus velas encendidas, para acompañarlo en el 
resto del camino, mientras los turistas admiran la 
“Mostra d´Artesanía” instalada en tan idílico lugar.

A su bajada por la calle Santa Bárbara, una de las 
mas antiguas de nuestro pueblo que finaliza en la 
glorieta con preciosas vistas al mar. Nuestra imagen 
sigue por la calle Belén y calle Honda, la más 
estrecha del municipio que antiguamente estaba 
amurallada.A su llegada a la siguiente glorieta se 
puede disfrutar de las vistas panorámicas al Peñón 
de Ifach, Morro Toix y Altea Hills.

Entramos en la calle del Sol (Sol naciente, así es 
como yo la veo). Es una suerte tener una calle donde 

el sol permanece en ella de la mañana a la noche. 
Continuamos por la calle de Alicante y “La Séquia”, 
en donde en las noches de verano se deleita con 
la música de los ensayos de la Filharmònica. Ya 
llegando a “Pont de Moncau” tenemos la Costera 
del Mestre la Música” en donde por tradición se 
sientan en su escalinata “Les Filaes” de Moros y 

Bàrbara Junquera Mulet
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Cristianos con sus correspondientes chilabas, para 
ver pasar las imágenes, los cargos festeros, la 
comisión de mayorales, reina de fiestas y sus damas, 
y todo lo que compone la tradicional procesión, 
con las gentes del pueblo acompañando con las 
velas encendidas y con el máximo respeto.

Llegando a la Plaza de la Cruz hay centenares 
de personas de todas las partidas del pueblo para 
ver llegar al Cristo, para dar gracias a las plegarias 
escuchadas. Empieza la subida a la “Costera del 
Matxos” que yo considero como el ascenso al 
Calvario con los hombros doloridos, pero se 
hace con tanta voluntad y fe, que los portadores 
apenas notan el cansancio. A su llegado al “Portal 
Vell”, se toma un pequeño respiro, inhalando aire 
fresco de nuestras montañas y huertas de Altea. 
Siguiendo el trayecto, cruzamos el umbral, en 
donde antiguamente existían unas puertas que por 
la noche se cerraban para la protección del pueblo.

Nos adentramos en la calle Mayor, preciosa 
calle visitada a diario por centenares de turistas, 
su pavimento empedrado realizado en blanco 
y negro, recordando los antiguos volcanes y el 
blanco la espuma de las olas del mar.

Llegamos a la Plaza de la Iglesia, punto de 
encuentro y desembocadura de todas las calles, 
aquí nuestro Cristo hace una parada para adentrarse 
en el Templo cara al público, como despidiéndose 
hasta el año próximo. Nuestros ojos se empañan 
de lágrimas y solo nos queda decir la última estrofa 
de sus gozos.

¡Oh Altea, dichoso pueblo!

que tal fortuna has logrado 

de poder ver colocada

esta Imagen en tu Templo

¡acude muy humillado 

Si allá quieres el Consuelo….!

Los alteanos sabemos disfrutar del sabor a 
fiesta, asistiendo a todos los actos programados 
que después de dos años de nostalgia y de este 
caluroso verano, nos llega como una bocanada de 
aire fresco y un bálsamo para nuestros corazones.

Felices Fiestas y a disfrutarlas.
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ESPERANZA

La esperanza está dormida
entre sueños y nubes,
esperando que el Sol
ilumine la Tierra.

Y con su luz y calor
despierte al Amor,
invernando en el alma del hombre.

Para calmar el hambre
de todos los pobres de cariño.

Para curar las heridas
producidas por bombas de injusticia,
Y así  trasformar los desiertos de soledad
en vergeles de verdadera fraternidad.

Y una infinita lluvia de estrellas
inundará todos los rincones de mi Altea,
iluminando mares , montañas,
caminos, valles, senderos y veredas.

Y como un nuevo continente
emergerá la Verdad del interior
del hombre , produciéndose el milagro
solicitado al Stmo. Cristo del Sagrario,
de considerar al prójimo
como un verdadero hermano.

Y entonces, sólo entonces...
bostezará la Esperanza
y se levantará poco a poco
para pintar de verde toda la Tierra.

Mª José Tárraga Abellot
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DEL 24 AL 27 DE SETEMBRE
FESTES D´INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC C.V.

FESTES BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL IMMATERIAL



Presidència de 
la Federació

Abans de res, agrair-vos a tots els Festers i Festeres 
la vostra confiança mostrada, reelegint-nos de nou per 
poder treballar per vosaltres i per la nostra Festa. La 
Junta Electa teníem i seguim tenint un únic fi comú: 
FER LA NOSTRA FESTA DE MOROS I CRISTIANS 
MÉS GRAN SI CAL, DONAR-LA A CONÈIXER i QUE 
OCUPE EL LLOC QUE ES MEREIX. Rocío, Carmen, 
Toni D., Pedro, Toni Soler, Miquel; mil gràcies per haver 
acceptat seguir endavant; estem per la Festa i amb la 
Festa, i tot eixirà bé; s´ha demostrat i seguirem fent-ho. 

2020 i 2021 s’han convertit en un malson difícil 
d’oblidar: Confinats, tancats entre quatre parets, sense 
poder abraçar, ni ajuntar-nos amb el nostres familiars 
i amics; uns anys on la difícil situació que sens va 
presentar en abril (encara que prematura, encertada) 
de suspendre les festes va ser un poal d’aigua freda, 
però tenim que fer-nos servir d’aquesta ensenyança, ser 
més forts i apreciar a qui tenim al costat, amb virtuts 
i defectes; no refiar-nos del qui parla molt i diu poc, 
i fer-nos valdre. La vida és el més valuós que tenim. 
Gràcies per la vostra comprensió en aqueix moment. 
Hem eixit endavant i sempre, mentres quede un alè, 
sempre estarem ací, per la Festa, per la Vida i per Altea. 
Dins de tots aquest malsons, per fi hem aconseguit 
que les nostres festes siguen declarades Bé d´Interés 
Turístic Autonòmic de la CV, i en complau agrair a 
tots els que heu participat d´aquest projecte, aportant 
documentació i donant el vostre recolzament, per 
poder portar-ho endavant. 

Agraït també al nostre rector D. Francisco Morató 
que haja acceptat la decisió dels Presidents de l´Àrea 
V d´Undef, proclamant-lo per unanimitat Assessor 
Religiós d´Undef i desitjar-li que aquestes primeres 
Festes Majors que viurà junt a nosaltres, encara que 
són una feinada, seran un punt d’inflicció per vorer el 
nivell de participació, entrega i estima del Poble d´Altea 
pels seus Patrons;  com també, agrair a tots i cadascú 
de vosaltres que esteu, peu al canó, portant endavant 
la Festa, al Càrrecs (Maties, Rafa, Miguel Ángel, Esther, 
Kika, Elvira, Quico, Bárbara, José Luís i Miguel) per la 

vostra paciència i il·lusió que a setembre la voran 
convertida en realitat, així com a tots el Presidents 

i Presidentes de les Filaes que durant aquestos 
dos anys heu estat donant-ho tot per seguir 
endavant. I, com no, a Undef, encapçalada 
per la nostra Presidenta Pepa Prats, per 

haver seguit treballant per la Festa. I no vull oblidar-me 
de Vicent Ivars, el delegat d`Àrea d´Undef; mil gràcies 
per sempre estar atent amb tots nosaltres i sobre tot, 
per la teua entrega. 

El treball per un  fi comú amb els Clavaris i Clavaris 
d´Honor de les Festes del Stm. Crist del Sagrari fan 
que tot funcione: Maria, Vicent, Espe, Paco; gràcies 
per haver agafat al fermesa el timó de la Festa, per 
l´esforç que suposa esta llavor;  a Mauro, President 
de la Confraria del Stm. Crist del Sagrari, per la unió 
entre les dos Entitats que presidim i per el que suposa 
estar enfront de tants confrares i festers. A “Amics de 
Sant Blai” per la vostra feina desinteressada pel nostre 
Sant Patró. A l´Ajuntament d´Altea, Caixaltea, Diputació 
d´Alacant i Generalitat Valenciana;  gràcies per la vostra 
implicació en la Festa.

Festers i Festeres, setembre enceta la tardor amb 
Festa. La Unió fa la Força; la Força, Poble; el Poble, 
Vida; i així és com tenim que seguir sempre endavant. 
No fem cas d’eixes paraules que intenten desunir, 
distanciar, trencar i abolir; sinó tot el contrari, que tot 
això ens faja més forts i lluitem per la veritat que és 
present i futur.

Setembre està ací, i feu-me cas, esta vegada més que 
mai: Alteans i Alteanes, Festers i Festeres; eixiu al carrer, 
gaudiu, feu vostra Altea i ompliu-la de Festa; cada racó, 
cada cantó, cada carrer; tota!

Festeres i Festers: Avant la Festa i visca la Festa!

Vicent Lloret López
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SALUTACIONS

Pepa Prats Montava

Presidència de 
L’UNDEF

Després de dos anys llargs i grisos, per fi ha aplegat 
el 2022 i l’hem rebut amb molta esperança. Portem 
ja massa mesos sense poder veure els somriures de 
la gent, sense poder abraçar-nos, sense poder estar 
amb totes les persones que estimem, sense poder 
celebrar les nostres benvolgudes festes. En la vida 
quotidiana necessitem passar pàgina de la pandèmia, 
i això, sense dubte, vol dir que també necessitem 
recobrar un aspecte tan important per a nosaltres com 
les Festes de Moros i Cristians.

És per això, que hem de recobrar la il·lusió i pensar 
que hem d’intentar extraure alguna cosa positiva 
d’aquest parèntesi tan fosc: fins el moment, hem 
resistit, ens hem mantingut amb unió, ens hem hagut 
de reinventar, i hem acumulat moltes ganes d’eixir al 
carrer i d’obrir les nostres filaes/comparses.

Amb la pandèmia ja quasi superada gràcies en 
gran mesura a la responsabilitat col·lectiva, que el 
món fester hem demostrat sobradament, ara és el 
moment de poder recuperar els nostres actes. Tenim 
la determinació de fer festa, la força per fer-la, la 
serietat perquè siga amb trellat i coneixement, i, sobre 
tot, l’alegria per poder tornar a omplir de tradició, de 
color, de música i de pólvora les nostres localitats.

Des de la UNDEF, que tinc l’honor de presidir, volem 
saludar a la Federació de Moros i Cristians Sant Blai 
d’Altea, i tota la directiva desitgem que tingueu unes 
festes plenes de goig i de reencontres en honor a Sant 
Blai. De veres, que ens ho mereixem.

I com no, donar la enhorabona al vostre President, 
Vicent, per la seua reelecció com a màxim responsable 
de la Federació, enhorabona a tot el seu equip!

Visca Altea! Visca la Festa!



Vicent Ivars Llorca

Delegació de 
L’UNDEF

Después de 2 años, por fin, vuelve la Fiesta, y 
prácticamente a poder vivirse como antes. Pero este 
año se vive mucho más intensamente y muchas ganas 
de disfrutarlas, y eso se nota en el ambiente, y en los 
diversos eventos que habéis organizado las diferentes 
Filaes que ostentáis Cargos Festeros. Estamos todos 
ansiosos por volver a salir a la calle con nuestros trajes 
de Filà, embriagarnos del olor a pólvora y disfrutar con 
las marchas cristianas y moras, y los pasodobles.

Per això, i amb coneixement, gaudiu amb germanor 
i harmonia, aquests dies que moltes vegades 
necessitem pera eixir i oblidar la rutina del dia a dia.

A més a més, de saludar-vos a tots, festers i festers, 
i veïns d’Altea, desitjant-vos unes Bones Festes, vull 
donar las gràcies i agrair el suport i confiança que tinc 
i sempre he tingut, com a Delegat d’Àrea de totes les 
Juntes que han estat al front de la vostra Federació, 
permetent-me fer molt bones amistats i trobar-me 
com a casa.

Felicitar als Càrrecs Festers, sobretot, per mantindre 
la il·lusió després de 2 anys d’espera, i a la Junta 
Directiva, encapçalada per Vicent Lloret, per tot el 
empenyo que han ficat i fiquen per traure sempre unes 
Festes, amb l’ajuda i comprensió de tots vosaltres, 
festers, que el poble d’Altea es mereix.

Avant la Festa!!! Visquem la Festa!!!
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Festes Majors Patronals 
de Moros i Cristians en 

Honor de Sant Blai

Hi ha que reconèixer que som una Festa jove, en 
comparació a altres del nostre voltant, com la Vila 
Joiosa i Callosa d´En Sarrià. Una festa que anat 
creixent poc a poc i consolidant-se, sent la que més 
socis i sòcies federats, i participants directes de la 
festa tenim en la nostra Vila d´Altea. Una Entitat forta, 
àmpliament recolzada i que a setembre, ompli els 
carrers d´alegria, pólvora i vistosos seguicis que, no 
és per menysprear a ningú; cada vegada més són 
admirats i seguits tant per fills i filles del poble com de 
fora, que any rere any esperen les dades indicades, 
del quart cap de setmana del mes que trenca entre 
l´estiu i fa entrar la tardor, per celebrar al nostre Patró 
Sant Blai.

En 2015 gràcies a la proposta feta per Undef, el 
Consell de la Generalitat Valenciana, va nombrar a 
totes les Festes de Moros i Cristians de la Comunitat 
Valenciana, Bé de Rellevància Local Immaterial; 
amb això ens van donar un reconeixement com a 
Festa, i a tots els festers la tranquil·litat que, passe 
el que passe, aquesta seguirà endavant, i que per 
tant, els Ajuntaments de totes les poblacions deuen 
reconèixer-les com a bé immaterial d´aquestos, 
tant per el que aporten a nivell humà, la música i la 
tradició que no deu perdre´s.

En 2019, en l´Assemblea de novembre, la Junta va 
plantejar poder portar a l´Ajuntament d´Altea la idea 
d´aconseguir un reconeixement major. A més sens 
planteja, que puguem unir a aquesta idea el conjunt 
de Festes Majors Patronals, afegint les festes del Stm. 
Crist del Sagrari, Entitat que junt a la Federació de 
Moros i Cristians, fan tot el possible i impossible per 
traure al carrer la Festa. En l´Assemblea Ordinària del 
29 de novembre de 2019, s´ha aprova per unanimitat 

el punt 7 del ordre del dia on es tracta aquest 

punt, i aleshores comença a treballar-se sobre la 
documentació a aportar. Passada la missiva, conforme 
manen els punts de Generalitat, a l´Ajuntament 
d´Altea, la Regidoria de Festes defén aquesta 
postura davant la resta de Regidors i es comença a 
tramitar. La pandèmia va fer que tot s´ajornara, però 
gràcies a tota la gent que facilitar documents i escrits 
que feien falta per recolzar i demostrar que Altea es 
mereix aquest reconeixement, tot va eixir endavant.

El 13 de setembre de 2021, en plena pandèmia, 
es va rebre la gran notícia. La proclamació des de 
Generalitat de la declaració de Festes d´Interés 
Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana del dia 
9 de setembre (s´adjunta document de la resolució)

Ara, hi ha que seguir endavant, demostrar que ho 
valem i que ho fem valdre, ja no únicament d´aquest 
títol, sinó com Alteans i Alteanes que estimem la 
nostra Festa i la nostra Història davant dels crítics i 
dels que la miren en mals ulls.

El nostre crit d´Avant la Festa i visca la Festa té que 
ressonar més fort si cal; som una festa nombrosa amb 
socis, la Entitat més gran d´Altea; oferim i portem per 
on anem representant a la nostra Vila d´Altea, el seu 
nom i la donem a conèixer, ara sols queda que no es 
quede tot en un simple document que ho diga, sinó 
fer´-ho valdre i demostrar que ho val.

Gràcies a tots els que heu posat el vostre granet 
d´arena en trobar i aportar la documentació 
necessària, a tots els que heu donat suport i heu 
cregut en aquest fet.

Per Sant Blai, i pel nostre Stm. Crist del Sagrari. 
Avant Altea!

Declarades Festes d´Interés Turístic Autonòmic 
CV i Bé de Rellevància Local Immaterial
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FESTES 2020 I 2021

2020. La situació pandèmica no ens va deixar, 
a setembre, celebrar les nostres Festes de Moros 
i Cristians a Altea; les limitacions d´aforament i la 
prohivició de fer festes populars marcaven la decisió 
que es va prendre a abril, i que encara que es tenien 
esperançes que alguna cosa es puguera fer, al final, 
arribades les dades; ens vam vorer forçats a seguir 
amb una il.lusió mancada per les bandes de música, 
la pólvora, ambaixades,dianes i resta d´actes festers. 
Des de la Parròquia, se´ns va comunicar que les 
Misses sí es farien, i se´ls va dir als Càrrecs Festers, 
que voluntariament van acompanyar a la Junta en 
aquestos actes litúrgics. Gràcies pel vostre esforç i 
participació. Sou molt grans.

Vam penjar les banderoles de les Filaes al balcó 
de l´ajuntament, al menys, perquè quan passares per 
alli, ens recordara les dades marcades al calendari 
festiu; però no es van il.luminar els carrers.

Agrair també a les dues bandes de música la SRM 
Altea la Vella i la SFA que tingueren a bé oferir-nos 
el Concert de Música Festera el dissabte de no 
festes al carrer Filharmònica, que es preocuparen 
de l´organització i de guardar les mesures sanitàries 
vigents.
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I com no, encara que no van haver festes, gràcies 
a Joan Negro Devesa que ens va oferir un cartell 
perquè forme part de la història de la Festa, cartell 

que podeu vorer en aquesta fulla i dedicat a els 
efectius sanitaris que estan lluitant i fent front a 
aquesta situació pandèmica que ens ha truncat la 
vida.

També va haver pregó, i en aquest cas, els 
pregoners van ser tots els Festers d´Altea, adults i 
menuts, homes i dones. Se´ls va passar el divendres 
de festes el text que acompanya aquest llibre perquè 
des de casa, visquerem un moment especial en el 
dia d´inici de les Festes. I com no, agrair als Amics 
de Sant Blai la seua inestimable col.laboració en 
l´organització de la Missa de Sant Blai, l´arrengament 
i arreplegada; més que mai, gràcies per estar ahi i 
recolçar a la Federació.

Al 2021. Ens vam vore amb la mateixa tesitura. 
Altra vegada sense poder celebrar les festes de 
Moros i Cristians, encara que tant els càrrecs com la 
Junta vam participar en les celebracions religioses 
organitzades per la Parroquia. La Regidoria de Festes 
va fer un cap de setmana titolat “Festes d´Altea” amb 
activitats i concerts per al poble i amb les mesures 
soci-sanitàries vigents.

Va ser casualitat, que justament una setmana 
després, Generalitat obriguera la má i permetera 
la celebració de festes, com van poder fer-ho altres 
poblacions del voltant. Se´ns va quedar el cuquet de 
poder fer Festa, però de segur, i amb tota confiança 
devem pensar que al 2022 tot tornarà a la normalitat.
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Pregó de 
Festes 2019

Altea, sí. “Altea; Hurí de l’Edén, Paradís que he 
somniat”, vaig dir en l’ambaixada Mora del 2004. 
I l’ambaixador Cristià va començar la seua amb 
“Altea, la dolça Altea, Paradís somniat” Els dos 
bàndols vam coincidir que Altea és un paradís. Un 
paradís per la seua ubicació, per eixe microclima 
que té, en estar protegida per la Serra de Bèrnia i 
el Morro Toix, la Serra Gelada i la Punta Bombarda; i 
les serres colindants amb torres vigilants de la nostra 
mar Mediterrània. Quan entres per l´Albir et trobes 
una platja de cants rodats, característica de totes 
les platges d’Altea; i si entres per el Mascarat de dia 
divises tota la badia i al fons el xicotet “Manhattan” 
de Benidorm. L’Alfàs del Pi, la Nucia, Polop, Callosa 
d´En Sarrià. I si és per la nit, la il·luminació de les 
carreteres i les urbanitzacions; i sí a més coincideixes 
a les dotze de la nit del segon dissabte d’agost i et 
trobes en el Castell de l´Olla, si que pots dir de tot 
cor, que Altea és un paradís, no somniat; sinó, real.

Un paradís per la seua gent, feinera; de la mar i de 
la terra. I actualment, més de comerç, d’hostaleria i 
de serveis; però sempre amb eixa idiosincràsia que 
ens caracteritza de que se’ns fotem de tot fins que 
alguna cosa ens pica. Perquè si no haguera sigut aixina 
tindríem els colors blancs i blaus en totes les nostres 
cases, i les construccions en la primera línia de la mar 
no hagueren segut tant altes, ni hauria tant de ciment 
en les nostres serres, i tindríem una circumval·lació 
de la manera que fora, encara que fora soterrà. Un 
paradís, per lo festers que som. Cada Partida o barri, 
teu el seu cap de setmana reservat per a que cada 
un dels seus veïns i convidats es desinhibeixen i 
comparteixen música, menjars i beguda. I com no, 

les festes Patronals del Santíssim Crist del Sagrari 
amb els seus Clavaris, Clavaris d’honor, Majorals, 
Reines i Dames d’honor; però també tinc que dir 
que alguns anys han faltat, especialment per les crisis 
econòmiques i per la “burrera” d’alguns governants 
i d’alguns festers veïns que no volien ser més que els 
anteriors.

L’any 1979, fa ara 40 anys, la comissió de la que jo 
formava part i el clavari el nostre amic “Barranquí”, 
vam pensar en donar-li un canvi a la festa, ja que 
en els últims anys, per la crisis, s’havia desvirtuat 
un poquet i la idea va ser una desfilada de Moros 
i Cristians. Com va parèixer que va quedar bé, 
van decidir crear una Associació, i vam convidar a 
tots els Alteans a participar i decidir els actes més 

José Pérez Gorgoll
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PREGÓ

representatius per recordar la Història entre Moros 
i Cristians, i que fora el nostre Patró Sant Blai el 
que li donara nom a aquesta Associació, hui en dia 
Federació de Moros i Cristians Sant Blai; sempre en 
convivència i coordinació amb el Santíssim Crist del 
Sagrari, aixina va nàixer i espere que ningú ho canvie; 
i eixa simbiosis de Festa, ni els actes i en els dies que 
es celebren, es canvien.

En la Història, sempre parlem de Pau. Tant en 
la part cristiana, amb el seu Déu al cap i els seus 
descendents de l’església; com en la part mora, amb 
Ala i Mahoma i el seu Corà.

Pero como dijo María Montesori: “no nos educan 
para ello, sino para la competencia y ese es el 
principio de las guerras. Cuando eduquemos para 
cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día sí 
que estaremos educando para la paz”

Però no solament ha passat en la Història, sinó 
que actualment està passant entre països i persones, 
perquè la competència sempre acaba fer-nos voler 
més i més diners i més poder.

I en eixa Història que representem hi ha parlaments, 
ambaixades, lluites, pólvora; per cert, la plaça de 
l’església s’ha quedat xicoteta per al gran número 
d’assistents; desfilades de guanyadors engalanats 
amb el millors vestits i els millors boatos; i no pot faltar 
la música de les bandes perquè en cada poble de la 
nostra Comunitat hi ha una, Altea; dues. Desfilar per 
aquesta Avinguda del Rei En Jaume I el Conqueridor, 
tota recta i il·luminà, fa que te si posen els pels de 

punta quan doblegues la cantonada amb la Filà, i 
una marxa mora va espantant-te i voldries que fora 
més llarga, que no s´acabara mai. Per cert, no hi ha 
cap carrer com este en el pobles de la contornada, 
però es troba a faltar més gent en els balcons, i que 
deurien estar tots, plens i engalanats.

Pau i convivència, germanor, sí germanor; fan 
que els festers i els veïns es respecten mútuament 
i especialment, aqueixa joventut que ve espentant i 
que ha de participar en tots els actes i no fer la festa 
per el seu conter.

Aquest pregoner sempre ha dit que es un afortunat 
de la vida. Afortunat per haver naixcut i viure a 
l´Olla, l´Olla d’Altea. Per tindre els amics que té i 
que m’aguanten, per ser fundador i membre de la 
“Penya Els Locos”, la Filà Cora d´Algar; per dinar 
amb ma mare quasi totes les dies, autèntica dieta 
mediterrània, per ser la família dels Gorgolls, i per 
tindre eixa família dels Picarracos i Picarraquetes.

President i Junta de la Federació de Moros i 
Cristians Sant Blai, Càrrecs Festers, Representants 
de la Undef, Clavaris i Majorals del Crist, Reines i 
Dames, Autoritats; estic molt orgullós i content de 
que estigueu ací acompanyant-me en aquest pregó, 
per a comunicar a tots els Alteans i Festers, que Altea 
de Festa està.

I que tots els que m’heu escoltat, m’acompanyeu 
a dir, el més fort possible; les paraules que el nostre 
Pepe Viudes ens va deixar: Avant la festa i visca la 
festa!

96



Pregó de 
Festes 2020-2021

Aquestos dos anys, atípics, insípids, en els que 
hem substituït les gel·labes i vestits oficials per roba 
de carrer i mascaretes; poseu cada Fester i Festera, 
amb la vostra veu, so aquest pregó.

Divendres de festes per la vesprada i Altea està 
amb silenci.

Ni una banda de música que ens convide a 
conviure estos dies, cap Fester al carrer, i el balcó de 
l´Ajuntament, amb les banderoles de totes les filaes, 
plorant al vent que Altea està en Festes, però sense 
Festes. Ni càrrecs esperant joiosos a que les Filaes 
pugeu per imposar-vos el record de la Història.

Però hui, hui sí hi ha pregó. Perquè? Per que hi ha 
FESTERS!

Tots i cadascú de vosaltres sereu els grans 
PREGONERS i PREGONERES d´aquest any de 
Festes, sense Festa. Poseu-se’n en la pell del que 
puja els graons de l´Ajuntament per accedir al balcó 
i vol parlar i ser escoltat per tots els que estan a la 
plaça, imagineu-se’n davant del micròfon i dieu:

Festers i Festeres, aquesta situació ens té que fer 
més forts si cal. La vida sense Vida no té sentit, la 
Festa sense vosaltres tampoc. Més d´una llàgrima 
potser brolle dels ulls, i no pel nerviosisme de tindre 
que parlar en públic, sinó pels sentiments que afloren 
quan a l´arribar el quart cap de setmana de setembre, 
Altea es converteix en un esclat de pólvora, color, 
música, amics, diversió i tradició; i aquest setembre, 
aquest inimaginable setembre ho trobarem a faltar.

Hi ha que ser conscients de tot el que estem vivint 
i ser conseqüents en aquestos dies, devem mirar al 
futur, ser i fer futur. No tenim que amagar el cap, 
sinó tot al contrari, aquesta difícil situació social, 
econòmica, familiar, etcètera; ens té que fer més 
forts, ja no per nosaltres mateix, sinó pels nostres 
fills/es, famílies, amics, i per Altea.

Venen dies difícils... trencar al monotonia durant 
aquestos dies de festa s´ha truncat. El silenci s´ha 
apoderat de tot.

Llums per l´avinguda, però ni sentirem cap marxa 
mora ni cristiana que ens bamboleja en les esquadres 
en les nostres Entrades, ni passa carrers, ni càrrecs 
festers, ni esmorzar a les Filaes, ni tiroteig, ni Dianes, 
ni ambaixades. Aquest any la Plaça de l’Església lluirà 
trista sense el castell, ni les banderes de les Filaes 
xafaran el carrer, esguardaran al museu fins que 
tornen a posar-se al muscle dels Festers.

Festers i Festeres, venen moments melancòlics, de 
trobar a faltar la il·lusió dels seguicis per l´avinguda, 
de poder seure tots junts a la grada, de sentir 
mascletaes i baixar a vorer el castell a la platja, de 
ballar al so de les bandes en la frescor de la nit, i pujar 
i baixar costeres amb el sol del mig dia. De traure a 
Sant Blai a la processó, de seure per les costeres a 
vore-la passar, a eixir al carrer quan sentim la dolçaina 
i el tabal que obri la Festa. A fer sord l´oïda, per 
sentir en el record passat “Ida y Vuelta” entre bots, 
abraçades i arrancar la Festa.

Els festers, festeres, festerets i festeretes de la Federació de 

Moros i Cristians Sant Blai d´Altea.
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PREGÓ

És complicat explicar els sentiments de cadascú, 
però, aquestos anys tan estranys només té que servir-
nos per saber que la Festa tornarà, amb més força i 
amb tots els Festers i Festeres a omplir els carrers 
d´Altea, a sentir bandes de música, a embriagar-nos 
de l´olor a pólvora i a ser més que mai: FESTERS I 
ALTEANS.

Guardarem tot el temps que calga per poder 
tornar!

Amics, Festers i Festeres, Alteans i Alteanes. Avant 
la Festa i Visca, per sempre, la FESTA!
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2019-2020-2021 i 
2022, Efemèrides

Encara que el més important per celebrar en 
aquestos moments és estar vius, després de tot el 
que hem passat; poder tornar a la normalitat i fer la 
Festa com cal, durant aquestos dos ANIVERSARIS 
de no festes i el present, van passar moltes coses en 

la nostra Festa per recordar i celebrar. Pot ser falte 
alguna, tothom pot equivocar-se, però són moltes per 
a tenir en conter. Formen part de la Història, i aquesta 
fa Festa i Poble, li dona forma i vida, i basament per a 
fer-la més gran i raons perquè aquesta existisca.

Sempre hi ha alguna cosa que celebrar i recordar

1979
40 anys de la creació de la Festa de Moros i 
Cristians d´Altea, fundació de les Filaes: Companyia 
Sarraïns, Moros de Bèrnia, Els Cebers i Mitja Lluna; 
així com de la composició del pasdoble “Ida y 
vuelta” de Fc. Pérez Devesa i A. Piquero.

1989
30 Aniversari de l´estrena de la Marxa Cristiana 
“Maseros D´ALTEA”.
2019
Estrena del pasdoble “40 Aniversari” de J. A. Ripoll 
Alvado per el 40 aniversari de la Festa de Moros i 
Cristians a Altea.

ANIVERSARIS 2019

1270
750 Aniversari de la Reconquesta de la Vila d´Altea.
1910
120  Aniversari de la inauguració i primera Missa en 
l´actual temple reconstruït de la Mare de Déu del 
Consol i benedicció de la Imatge de Sant Blai.
1980
40 Aniversari de la fundació oficial de l´Associació 
de Moros i Cristians Sant Blai d´Altea, i de la 
redacció dels actes que conformen la Festa. 
Fundació de les Filaes: Corsaris, Conqueridors, 
Cristians d´Altaia, Cora d´Algar i Moros d´Arsem. Es 
realitza el primer acte de la Presentació de vestits i 
entrega d´armes de les Festes de Moros i Cristians 
al Cinema Municipal, es fa el primer Pregó i les 
primeres Dianes.
1985
35 Aniversari de l´Entrada de Moros i Cristians en 

Getafe (Madrid).

1990
30 Aniversari de la fundació de la Filà Maseros.
1995
25 Anys de l´adquisició i benedicció de la nova 
imatge de processó de Sant Blai de l´escultor 
Gregorio Fernández-Henarejos Martínez.
2000
20 anys de la creació del Concurs Nacional de 
Música Festera.

ANIVERSARIS 2020
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1247
775 anys de la presa del Castell d´Altea per Al-
Azraq.
1982
40 anys de la participació de la Festa de Moros i 
Cristians en la processó. També dels primers càrrecs 
festers. Fundació de la Filà Contrabandistes. 40 anys 
de la primera Entrada amb l´itinerari actual.
1987
35 anys del canvi de festes de maig a setembre. 25 
anys de la primera alferecia.

1992
30 anys de l´estrena de les marxes Templaris d´Altea, 
Als cunyats, i Cora d´Algar. 30 anys de la participació 
amb la Cavalcada de Reis i de la desfilada en la 
Expo-92 de Sevilla.
1997
35 anys de la re-fundació de Berebers. De la Entrada 
fins a la Plaça dels Esports i de la composició “Tuareg” 
de J. R. Ripoll Borja.

ANIVERSARIS 2022

1336
685 Anys de l´entrega del Castell d´Altea als Llúria.
1981
40 aniversari de la Fundació de la Filà Malvins, 
del primer acte d´alardo i guerrilla en la Plaça de 
l´Església. 40 anys del text de les ambaixades, on va 
estar de Jurat Rafael Alberti i Joan Fuster, resultant 
guanyador el text de Luís Pérez Belt (Novelda). 40 
anys del primer Mig Any, del concurs de cartells 
de Festes de Moros i Cristians, de les 24 hores de 
futbet, i de l´escut de l´Associació creat per Luís 
Soler de la Filà Cebers. 40 anys de l´aprovació 
dels primers estatuts, fins al 2017 que passa a ser 
Federació.
1991
30 anys de la fundació de Templaris, de la creació 
del càrrec de Banderer de l´Associació, ara 
Federació i 30 anys de l´entrada d´Altea en UNDEF.

1996
25 aniversari de la gravació del cd “Altea en 
Festes”, del primer sopar de càrrecs organitzat per 
Guàrdia Negra. 2001  20 anys de la construcció de 
l´actual castell de les ambaixades.
2001
20 anys de la construcció de l´actual castell de les 
ambaixades.
2006
15 aniversari de la desfilada de Moros i Cristians 
en Leucate-França i de la re-fundació de la Filà 
Contrabandistes.
2021
El 13 de setembre, les Festes Majors en Honor del 
Santíssim Crist del Sagrari i de Moros i Cristians en 
Honor de Sant Blai son declarades Festes d´Interés 
Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana.

ANIVERSARIS 2021
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2020. Mig Any, preludi de les Festes de setembre, no 
és més una forma de calentar motors, de no guardar 
massa lluny les gel.labes i de fer que tot l´any siga 
una forma de viure i treballar per la Festa.

La Festivitat de la Canelera i Sant Blai a febrer, ens fa 
celebrar al nostre Patró, i al voltant d´ell i dels festers 
i festeres vivim el Mig Any.

La coordinació amb les Juntes de les Filaes que 
un any més han col.laborat en tota la feina, ha fet 
que els actes lluiren i que la germanor regnara per 
tot arreu.

El concurs infantil de dibuix ha estat nombrós, més 
de 1000 dibuixos presentats pels col.legis alteans, 
han ornat el Museu Fester, entregant-se els premis el 
dia 29 de gener en un acte familiar i de gran il.lussió 
per als premiats. 

El divendres 31 a les 20.30h va tindre lloc a Palau 
Altea el nomenament dels nous càrrecs festers 2020 i 
l´acomiadament dels del 2019. A partir de l´aleshores 
ja són representants de la Festa. Rafa, Maties, Elvira, 
Miguel Ángel, Kika, Esther, Quico, Bàrbara, José Luis 
i Miguel, nous càrrecs, noves vivències, il.lusions i 
treball perquè a setembre feu lluir la Festa com cal. 
Eixa nit va tancar amb el ball dels càrrecs a la carpa.

A l´endemà dissabte 1, a les 9 del matí ja estàvem 
al casal per a preparar les 1000 bossetes de rotllos, 
i a les 11 va començar el matí per als xiquets a la 

carpa, amb el concurs d´ambaixades, la globotà, 
el repartiment de llepolies i la romeria del 

Sant Blaiet fins l´Ajuntament. A mig dia, la 
Junta va pujar a l´esglèsia per preparar la 

cel.lebració litúrgica de la vesprada i baixar a Sant 
Blai a l´Ajuntament per a la romeria que a les 17.30h 
va començar amb la presència de totes les Filaes, 
Comissió de Festes 2020 i Ajuntament. A les 18.30h 
va ser la Missa en Honor de Sant Blai cantada per 
el cor de la SFA i després de la Missa abans de 
baixar en passacarrer fins l´Ajuntament es va fer el 
repartiment dels rotllets de Sant Blai, una vegada 
benedits. La nit va acabar a la carpa amb el ball del 
càrrecs; donant pas al diumenge 2, on a les 8 del 
matí ja havien Filaes a la carpa preparant l´esmorçar. 
A les 12 es va fer l´Entrada Infantil per l´Av. Jaume I, 
seguit del Concurs de Caps d´Esquadra Infantil i a 
les 14.00h tots a dinar. Paelles, torrades a la llenya, 
embutits, carns... totes les Filaes, majors i menuts al 
voltant de la taula gaudint d´un gran diumenge de 
Mig Any. 

A les 16.30h va començar l´acte de tornada de 
banderes, que dona fi al Mig Any fins a Setembre, 
i la salutació dels nous càrrecs des dels balcons 
del Casal, passant a una xocolatada oferida per la 
Comissió del Crist 2020.

2021. En plenes dades de l´hivern, sempre al voltant 
del 3 de febrer, festivitat del nostre Patró i de la Vila 
d´Altea, Sant Blai, dona inici als actes que ens avisa 
que la nostra Festa Mayor està més prop, però...
Aquest 2021, tenia com a data del 4 al 6, però 
malauradament es va tenir que suspendre. Tots 
sabem perquè. Les altes

incidències de contagis del Covid-19, el toc de 
queda des de les 22.00 fins les 06.00h, les limitacions 
d´aforament i la prohivió de juntar-se més de dos 
persones en espais públics, a més de la resolució de 
la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, 
prohibint tot tipus de manifestació festera decisió de 
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suspendre tots els actes d´aquest Mig Any. Un any ha 
passat pràcticament des de que poder juntar-nos i 
celebrar, després van vindre, cuarentena, limitacions, 
prohibicions, mascaretes, vacunes, i un llar llistat 
de condicions socials i econòmiques, que han fet 
impossible fer la Festa com toca. 

La comunicació d´aquesta decisió, pensant en 
tots: Festers, Festeres i Alteans/es, ha supossat 
que la tònica de les no festes, segueix-ca, però 
amb la esperança de poder tornar al carrer a fer les 
celebracions com toquen. És així que es va fer públic 
a tots els associats, Regidoria de Festes i Parròquia 
d´aquesta decisió; perquè tothom fora coneixedor 
de que no anava a fer-se cap acte des de la Federació 
de Moros i Cristians Sant Blai d´Altea.

El dia 3 de febrer, festivitat de Sant Blai, el rector de 
la Parròquia de la Mare de Déu del Consol, Don José 
Abellán, es va possar en contacte amb el President 
de la Federació. La Parròquia va anunciar que com 
a dia de Festa anava a fer un volteig de campanes 
a les 13.00h i que la Missa de Sant Blai, prevista per 
a les 18.30h, es retransmetria per youtube, amb la 
benedicció del rotllos i tot. I així va ser. Degut a les 
limitacions d´aforament de l´església, qui va voler 
pujar a Missa, ho va fer, però en cap moment es va 
fer amb cap tipus de protocol ni representació de la 
Federació ni l´Ajuntament. Ara sols queda esperar 
a vorer com va la pandèmia, i com esdevindran les 
festes a setembre. 

Festers i Festeres, esperant prompte puguem eixir 

al carrer per omplir-lo d´alegria, pensem i cridem en 
la frase que és el notre crit: Avant la Festa i Visca la 
Festa.

2022. Per segón any, ens vàrem vorer obligats a 
suspendre el Mig Any. L´alta tasa de contagis i les 
restriccions sanitàries feien impossible festejar 
la Festa en les dades previstes. Davant de que 
tot millorara, es va decidir fer una reunió només 
canviaren les normes i feren factible les celebracions. 
Tot s´havia preparat per al cap de setmana previst, 
però va ser impossible.

El nostre rector va tenir a bé, fer la Missa i 
benedicció dels rotllos el dia 3 de febrer, per a qui 
vulguera assistir a la celebració litúrgica.

A mitjans de mes de febrer, ens trobem que les 
restriccions desapareixen, que conforme entra el mes 
de març els contagis cauen estrepitosament, encara 
que socialment la gent encara té “por” i “respete”, 
les mascaretes deixen de ser obligatories en exteriors 
i anem a poder gaudir de les seus festeres. En reunió 
amb els presidents de les Filaes es proposa poder 
fer el Mig Any del 25 al 27 de març, està clar que no 
amb tots els actes, perquè on es tenien que celebrar 
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ja hi han d´altres programats, però així i tot, es dedica 
i planteja FER UN MIG ANY PLE DE MÚSICA. Tres 
dies on la nostra música, amb la que es crea la Festa 
i l´acompanya és la protagonista, al igual que els més 
menuts de la Festa. 

Un cap de setmana ple de diversió i de tornar a 
retrovar-nos als locals, al carrer... a poder vestir de 
nou les gel.labes i poder gaudir de la FESTA, en 
majuscules.

Actes plens de gent participant, el Club del 
Festeret amb atraccions, jocs, manualitats i diversió; 
la Entrada Infantil, els balls en la carpa festera, la 
tornada de les banderes i la salutació dels càrrecs 
festers; tots recolzant-se i fent germanor. Els colors 
de les gel.labes i el so de la música, celebrant un any 
més a Sant Blai, el nostre Patró. 

La pluja, podríem dir, que ha estat protagonista 
del cap de setmana, però no va impedir que la 
Festa isquera al carrer i que la participació fora 
importantíssima. El diumenge es va decidir suspendre 

el dinar de germanor i la entrada infantil per fer-se 
a l´exterior, però el temps ens va donar una treva a 
mig dia, i vàrem poder fer la Tornada de banderes, 
amb la participació de les bandes de música i tots 
els Festers.

Agraïr a tots els Festers i Festeres la paciència 
durant tot aquest temps, que la pandèmia ens ha 
fet canviar la nostra vida; la comprensió i la voluntat 
d´haver fet front i haver eixit endavant. Perquè una 
cosa tenim que tenir tots clar: de tot açò teníem que 
eixir per el nostre peu, perquè ningú fa res per ningú; 
i com Humans s´ha demostrat de nou, que poder eixir 
de les dificultats, sempre sent positius i fent feina.

Ha estat un cap de setmana que és la llavor del 
futur, on s´ha demostrat les ganes de fer Festa i de 
que seguis-ca viva; que forma part de la nostra vida i 
que la vida forma part d´ella. I esta vegada més que 
mai, té sentit i més força el crit comú: Avant la Festa 
i visca la Festa.
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Perquè festes de Moros 
i Cristians en Altea? 

A més de ser una de les festes més representatives 
de tot el Llevant espanyol; a Altea, ja fa 43 anys que 
es celebra.  

Ha anat refermant-se i prenent la forma,  poc a poc, 
però conformant una xarxa d´actes, que encara que 
comuns a altres poblacions que també les celebren; 
altres amb personalitat pròpia. Actes que han eixit 
dels Festers, i que donen  signe d´identitat. Però, clar; 
per fer festes de Moros i Cristians teníem que tindre 
una base històrica que avalara aquesta celebració, 
i d´açò anem a parlar. Dates i fets que recolzen i 

donen sentit a la nostra Festa, que encara que tard, 
comparada amb altres del nostre voltant; demostren 
que hagueren pogut tenir la mateixa antiguitat, 
o més, més que res perquè la Historia ho recolza; 
no sabem la raó de perquè no es va consolidar fa 
més de cent anys la Festa, com en La Vila Joiosa o 
Callosa d´En Sarrià; quan justament, el que justifica 
la celebració ens agermana i ens dona, igualtat de 
condicions per celebrar-les; però bé, no entrem 
en això, sinó en veure què fets històrics avalen la 
celebració de Moros i Cristians en Altea.

Un dels primers requisits, celebrar les festes en 
honor del patró de la població, en aquest cas, Sant 
Blai; ho complim.  

Ja en 1011, creat el Waliat de Dènia per Abuchaix 
Mocheid Aben Lusuf, rei de Dènia, les cròniques 
diuen que posseïa els castells d´Altea, Cocentaina, 
Pedreguer, Sagra, Barcheta, Bairen i Oliva. 1244 
Jaime I el Conqueridor pren Dènia i reconquesta 
Benissa i Altea. 1244 – Tractat d´Almizra, els llocs 
d´Altea i Polop passen a ser del Rei En Jaume, i 
és repoblada en 1248. Deu anys després, passa a 
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Berenguer de Moncada i es cedeixen les Alqueries 
d´Altea, en un tractat de pau a Abu Abdalagh 
Aladrach (Al-Azraq – El blau). 1297 Jaume II entrega 
les places de Cocentaina, Altea, Alcoi i Calp a 
Roger de Lauria. 1339 es fortifica la costa. Alcoi i 
Altea s´ajuden mútuament en la defensa dels llocs i 
invasions barbaresques.

1412 -  El senyor d´Altea, passa a ser Don Alfonso, 
segon Duc de Gandia i 5 anys després el príncep 
Don Juan, III Duc de Gandia.

1537 - Alcoi acudeix en ajuda a Altea i la Vila 
Joiosa, per les invasions mahometanes. 1546, Galiots 
mahometans recalen en Cap Negret i el Riu Algar. 
1550, el Pirata Dragut, assalta Benissa i Altea. Eixe 
mateix any és assaltada aquesta última per Corsaris.  
9 anys després el Rei Hassan desembarca a Altea per 
assaltar Callosa d´En Sarrià, però no ho aconsegueix. 
1562 El Turcs envaeixen Altea i Benidorm, Alcoi 
recolza la defensa dels llocs.  Des de 1577 a 1583 
les invasions morisques i pirates assolen Altea i La 
Vila Joiosa.  

1617 - El  Marqués d´Ariza, Francisco de 
Palafox és el senyor d´Altea i se li atorga Carta 
Pobla. 1636 La Vila Joiosa és assetjada per el moros; 
acudeixen a Altea 100 homes d´Alcoi per defensar la 
població. 1704- Guerra de Successió. La esquadra 
britànica arriba a Altea. L´alcalde Thous resistix el 
desembarcament, però  davant la impotència, dues 
part arriben a un acord. Altea, Benidorm, Finestrat, 
Relleu s´uneixen en la defensa del reinat de Carles 

III, que atorga el títol de Villa i escut a Altea  en 
1705. 1707, Altea és unes de poblacions que 

acudeixen en auxili de la ciutat d´Alcoi, 
assetjada per Felip V. 1728 es funda, 
extramurs, el convent franciscà (actual 

àrea de l´església de San Francesc). 1812 l´exèrcit de 
Napoleó situa el seu Quartell en un edifici adjunt a 
aquest convent. 1830 s’ordenarà tombar el castell 
d´Altea, quedant únicament en peu dos de les quatre 
portes d´entrada a la Vila emmurallada.  

El segon requisit també es compleix. Aleshores, el 
tercer que és referent a la estructura de la Festa com a 
tal. La recreació de les activitats referides a l “batalla” 
com a tal, la lluita i defensa de la Vila es veuen en les 
Dianes, Alardos, Ambaixades i Entrades. Es compleix 
la trilogia festera? Tal volta, en la estructura diària de: 
Entrades, Religiós i disparo, pot ser que no; però en 
el fons, sí. Nosaltres complim en els actes que donen 
peu a la Festa i Trilogia, tal volta barrejats en els dies, 
però amb tota la essència del significat i sentit.

Ha estat un resum, de la extensa història, 
desconeguda per a molts, d´Altea. Des de les 
invasions morisques i corsaris, barbaresques i 
flotes d´anglesos, francesos i holandesos,  guerres i 
moments d´alegria. Si tota aquesta història no avala 
la nostra Festa, què ho pot fer? No? Doncs queda 
resposta la pregunta d´encapçalament, i això que 
encara queda molt per escriure... 
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XXX Concurs de 
Dibuix Infantil 2020

2on PREMI: 
MARÍA JOSÉ MUÑOZ BALDÓ

2on PREMI: 
ALEX DEVESA AZNAR

1er PREMI: 
INÉS REMACHO CHACÓN

1er PREMI: 
SANTIAGO MADEJ

ACCÈSIT: 
ANA LLÀCER FALGÁS

ACCÈSIT: 
ALEX SEGOVIA

TAPIS

1er CICLE PRIMÀRIA



XXX Concurs de Dibuix Infantil 2020.

2on PREMI: 
NELBA NAMANI

2on PREMI: 
ALEX PÉREZ DEVESA

1er PREMI: 
JAVI ALFARO GARCÍA

1er PREMI: 
CAROLINA LLORET LLORCA

ACCÈSIT: 
OJASWI PANDIT

ACCÈSIT: 
YAIZA FELIPE LEMUS

2on CICLE PRIMÀRIA

3er CICLE PRIMÀRIA
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Rvdo. Francisco 
Berbegal Vidal 

Quan va arribar a Altea, acompanyant a Don 
Gonzalo en la llavor de portar la Parròquia, se 
li notava només el coneixies, que era un ànima 
inquieta; sempre pensant en fer coses i involucrant-
nos en tot. D´ell van ser les idees de fer el monument 
de Dijous Sant a la capella del Santíssim Crist del 
Sagrari, muntar el betlem gegant en les arcades de 
l´altar major. A Pla i Revés, i la Passió i el Calvari, es 
va sentir com a casa, col·laborant amb tot el que se li 
va demanar. Era d´eixes persones, sempre dispostes, 
sempre amb un somriure i amb idees brillants, que 
sabia com portar-les endavant i fer-les realitat. 

La notícia de la seua partida a la Casa del Pare, 
pense que ens va tocar a tots. 

La última volta que el varem poder saludar i 
abraçar, va ser el dia que va entrar el nou rector a 
Altea, el 3 d´octubre de l´any passat, i que va venir 

a acompanyar-lo en la presa de possessió. La veritat 
es que des de que se´n va anar d´Altea, any rere any, 
el dia de Sant Blai, ens acompanyava en la Missa del 
nostre Patró.

Qui anava a dir que mesos després ens deixaria 
per sempre; però és com tot en aquest món: el que 
sembres, deixes, i amb els que deixes bon records; 
sempre et tindran present. 

Paco, a més va ser membre actiu de la nostra Festa 
per la desapareguda Filà Almoràvides, tinc que dir, 
que tots els anys que va estar a Altea, en cap moment 
va dubtar en eixir de cap d´esquadra de Maseros. Era 
d´eixes persones que gaudia del so de la música, que 
sols amb una mirada i amb un somriure es feia amb 
el públic i a més ens dirigia en la Entrada. Sols ens 
deia: “Disfruteu!”

Francisco Berbegal, Paco, ha estat una d´eixes 
persones que sempre deixa marca, i que millor 
manera que agrair-li tot el que va fer per la Parròquia, 
per la Festa i Altea, amb estes lletres, mostra del 
carinyo i de que estiga, on estiga; sempre estarà amb 
nosaltres. 
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SANT BLAI, 

La devoció a Sant Blai té les 
seues arrels històriques amb la 
reconquesta pel Rei En Jaume I de 
les terres del Regne de València als 
musulmans, al mateix temps que 
es convertien les mesquites en 
temples cristians, baix l´advocació 
de la Mare de Déu. Viu exemple 
d´aquesta devoció popular a Sant 
Blai, el Bisbe de Sebaste (Armènia) 
i màrtir cristià, la trobem des de 
1233 en poblacions reconquerides 
com Borriana, Bocairent, Altea, 
Russafa, Pedreguer, Alginet, Albal, 
Alpuente, Xella, Xestalgar, Jalance, 
Montaverner, Sempere, Teresa de 
Cofrents, Torrent, Sax, Almedixà, 
d´aquesta Vila i al que se li fa honor 
en la seua Festa de Moros i Cristians. A 1238, Altea 
està baix el domini del Cabdil d´AlAzraq, peró no per 
molt de temps. 

Encara que no tenim cap document escrit que 
diga que aquesta data de va quasi 800 anys és cert, 
ja que en els cròniques d´Altea únicament es parla 
del temple en la part fortificada de Bellaguarda i 
posteriorment en la part alta de l´Altea intramurs 
l´existència d´un temple adossat al Castell, i vàries 
referencies a sants, com Sant Rafel en el nínxol de 
la Casa-Palau Palafox (situat en aquell moment en la 
Glorieta del Manyo actual) no s´anomena a Sant Blai 
com a Patró d´Altea; ni així la Mare de Déu del Consol, 
sempre fa referència a la d´advocació del Naixement 
de la Mare de Déu. Si ens agafem a la tradició popular 
i als records que han passat d´avis a nets, el dret 
consuetudinari i el poc que hi ha reflectit en els escrits 
és únicament en el llibre de batejos de 1645, on 
apareix “Blas del Consuelo”, noms dels dos patrons 

de la vila d´Altea, però que malauradament pocs 
usats, ja que únicament es posaven als nadons 

expòsits. Si la tradició és la que fa que els 
fets es converteixen en realitat, aleshores, 

ja que no hi ha cap document que 
ho diga, ens agafarem a aquesta 
per poder dir que, igual que diu 
que la Vila d´Altea va ser una de 
les que més va costar reconquerir, 
que des d´aquesta va eixir Al-
Azraq fins a Alcoi on va trobar la 
mort en aquella famosa batalla 
en el barranc, i el nomenament 
que es fa dels repartiments de les 
torres i castell, amb la renuncia 
d´aquest personatge històric en 
1276 a l´alqueria fortificada d´Altea 
a favor del seu fill, així com ja els 
distints estudis d´Altea al llarg de la 
història, podem afirmar que aquest 
patronatge, com a mínim té la xifra 
mencionada anteriorment, i que 

per tant la nostra Festa de Moros i Cristians, encara 
que jove, té una base història prou forta per a tenir 
una raó de ser i de celebració. 

En un escrit de 1722 titulat “Historia de la província 
franciscana de Valencia de la regular observación 
de San Francisco” es parla en l´article 6 referent a 
Altea de la obligació d´aquestos flaires franciscans a 
Altea de la obligació d´assistir a la processó de Sant 
Blai, per tant; si aquesta obligació és tan important 
en honor d´aquest Bisbe, és perquè aleshores, igual 
que diu que deuen assistir a 4 processons a l´any que 
són: Corpus, Resurrecció, El Naixement de Nostra 
Senyora, és perquè aleshores, aquest Sant Bisbe, Blai; 
ja deuria ser patró del poble d´Altea. 

La seua festivitat en el santoral és el dia 3 de febrer. 
Aqueix dia es té com a costum la benedicció de pans, 
rotllets, tortes i mocadors. Sant Blai és advocat de les 
mals de la gola, i es porta a termini aquesta ofrena 
d´aliments i elements tèxtils, perquè el poble, que així 
ho crega, el guarde per a moments en els que puga 
fer el seu paper miraculós. 

Sobre el patronatge, podem agafar-nos a aquesta 
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data històrica de la reconquesta, ja que no existeix 
cap tipus de document al nostre abast que pose data 
concreta a aquest fet. 

La nostra imatge de Sant Blai, Patró d´Altea, situada 
en el segon altar a l´esquerra (construït en 1913); 
segons la crònica de la construcció del temple de la 
Mare de Déu del Consol a inicis del segle XX i on 
a més es relaten les celebracions d´inauguració i 
benedicció d´aquest, es relata com va ornant-se el 
temple amb les donacions dels veïns i benefactors, 
relatant-se amb detall costos, orígens dels elements 
regalats i les persones que ho van fer possible. Si ens 
donem conter, i així és el relat, el temple va ser fet, 
pagat i ornat per el poble d´Altea, del més ric al més 
pobre, cadascú aportant el què podia donar o fer. 

La imatge del Sant Patró, regalada per la família 
d´En Pedro Juan Barber Sellés, va ser realitzada per 
l´escultor valencià En José Romero Tena (1871-1959). 
José Romero Tena, va tindre el seu taller escultòric a 
Alboraia, des d’allí van eixir grans obre processionals, 
escultòriques, altars, monuments, imatges titulars i de 

gran devoció per tot el territori nacional. La seua gran 
col·lecció de Doloroses ha omplit les processons de 
Divendres Sant per tot arreu, sent imatges sòbries i de 
gran plasticitat, moviment i caràcter. Dins de la resta 
de feines fetes en seu taller destaquen els nombrosos 
grups escultòrics de Setmana Santa (Passos), així com 
altar i retaules en fusta, fixes i movibles. Aquesta 
imatge fou destruïda en la Guerra Civil, i en 1941, sent 
Alcalde d´Altea En Pedro Juan Zaragozí Santamaría, 
amb la col·laboració del Delegat d´Abastiment En 
Agustín Miñana Martínez, s´acorda incrementar 
el cost dels sacs de farina en cinc pessetes, per a 
que, amb aquestos ingressos es feren les imatges 
del Santíssim Crist del Sagrari, la Mare de Déu del 
Consol, San Francesc i Sant Blai. Aquestes van ser 
esculpides en el taller d´En José Rabasa Pérez i En 
Antonio Royo MIralles, de València. Hi ha que dir que 
la imatge encara que es va esculpir en aquest taller, 
l´autoria en concret no es sabrà mai, ja que segons les 
cròniques, adjunte text, declaren que Rabasa-Royo 
eren marxants de la seua empresa, i que dins d´ella 
tenien contractats als escultors que mai signaven les 
seues feines. 

“En definitivas deberemos aclarar que Jose 
Rabasa no fue un artista, sin embargo en muchas 
localidades se le cataloga como escultor y se le 
otorga erróneamente la autoría de muchas obras, 
cuando solo se podría decir que fueron talladas “en 
el taller de escultura de José Rabasa” pues se 
desconocen los nombres de los maestros escultores 
que trabajaron para él. 

Con su cuñado Antonio Royo Miralles levantó el 
taller de arte religioso Rabasa-Royo en Valencia en 
la calle Trinidad, número cuatro, a través del cual 
fueron suscritos contratos y gestionadas entregas de 
imágenes, pero él jamás fue escultor o imaginero, 
sino intermediario o marchante de un grupo de 
artistas valencianos que, encerrados en sus talleres 
depositaban en él su confianza sobre el destino de sus 
imágenes cuyo encargo aceptaban con la sugerencia 
de que fueran entregadas sin firmar. 

Coincide en este mismo asunto Mario Alonso 
Aguado que en un artículo suyo manifiesta que “Royo 
y Rabasa no son escultores, sino más bien los dueños 
de unos talleres. José Rabasa Pérez era en realidad 
banquero y Antonio Royo Miralles, decorador, ambos 
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Sant Blai,  Patró de la vila d’Altea

eran cuñados y poseían un único taller hasta que se 
separaron sobre el año 1953. Ellos daban nombre 
al taller y afloraban sus apellidos dando fama a las 
obras, pero la realidad era muy otra, un grupo de 
buenos escultores eran los que verdaderamente 
trabajaban, quedando sus nombres en el anonimato. 
Este anonimato muchas veces era querido por los 
propios artistas, pues el ser imaginero religioso en la 
posguerra, aun no era muy bien visto por el conjunto 
de la sociedad española”. 

Las obras que salían del taller no estaban firmadas 
y solo figuraba la reseña del nombre del taller como 
Rabasa y Royo, de ahí que se generara mucha 
confusión sobres las autorías.” (Article Taller de arte 
religioso Rabasa y Royo. 11/01/2013) 

La imatge de Sant Blai d´Altea, té una alçada de 2 
metres, està revestit amb roquet, capa pluvial i mitra; 
porta en la mà esquerra el bàcul que l´identifica com 

a Bisbe, i a la dreta el restret per cardar, simbolisme 
del seu martiri. La policromia a l´oli sobre una capa 
fina de guix, amb tots els detalls minuciosos sobre les 
teles, texturitzant les distintes peces de roba, simulant 
els boixets del roquet blanc damunt la sotana, a més 
dels brocats de la capa pluvial, així com la simulació 
dels passadors metàl·lics que la sostenen damunt 
dels muscles. 

Cal destacar el moviment que se li dona a la imatge 
amb el joc dels plecs i textures de l´alba; el bollat de 
les mànegues que tancant sobre el pols, s´obri sobre 
la resta de la peça simulant una gran peça de roba 
que s´adapta al cos de la imatge, i que amb el cíngol 
a la cintura, dona més sensació de moviment. 

El detall de la capa pluvial recollida sobre la part 
esquerra del cos, subjectant-se amb el cíngol i l´estola 
adaptant-se al tòrax, fa que en tot moment es veja 
com una imatge no estàtica. 

També hi ha que fixar-se en la mitra blanca. 

La pintura detalla en daurat, simulant els brodats és 
d´una exquisida riquesa i feinada. 

Tal mateix, amb els dos elements que emmarquem 
la Imatge: un bàcul daurant llaurat amb tota mena de 
detalls, simulant bronze daurat, amb rogencs i color 
teula, marcant la profunditat de les distintes textures; 
així com el rastell, símbol del martiri, al qual se li dona 
una visió important, enlairant-lo i mostrant-lo perquè 
tothom el puga reconèixer. 

Degut al pes d´aquesta imatge, que va eixir els 
primers anys a la processó de festes portada per les 
Filaes, es va decidir ver una més lleugera, que és la 
que es actualment presideix els actes litúrgics. 

És en 1995 quan es posa en marxa la proposta 
de donació de tots els festers i alteans, que 
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voluntàriament volgueren ferho, la 
donació d´una quantitat de diners 
per poder comprar-la. 

És encomanada a l´escultor murcià 
Gregorio FernándezHenarejos 
Martínez, prolífic autor de grans 
conjunts escultòrics per a la 
Setmana Santa d´aquesta regió, i 
premi AlKazar 2011, a més de varius 
sobre pintura, cartelleria i imatgeria. 
Va ser una de les últimes peces 
realitzades per aquest escultor. 
Ja que malauradament va anar 
perdent visió i va tenir que deixar 
d´esculpir i pintar. 

Si analitzem aquesta imatge, té la 
mateixa vestimenta que representa 
el seu estatus dins l´Església, Bisbe, 
amb sotana obscura i roquet, 
estola, capa pluvial i mitra, però 
que en realitat no és la vestimenta 
que es portaria en aqueix moment, 
el que s´ha fet és, igual que en la 
resta d´imatges sagrades és vestir-
los de forma que es reconega d´una 
mirada els ornaments litúrgics i 
simbòlics per saber què representa, 
a qui, i quin és el seu estatuts dins 
la cúria. A la ma esquerra, el bàcul 
i en l´esquerra, no porta rastell, 
però sí l´anell bisbal. La similitud de 
coloració amb la talla original, i els mateixos detalls en 
el roquet i capa, pareix que haja estat la inspiració per 
fer-lo, encara que hi ha que dir, que no és la única que 
existeix, però l´important no és que siga còpia o no, 
sinó el simbolisme que té. Hi ha que recalcar que és 
una imatge de pes prou lleugera. El moviment de les 
teles esculpides també es patent, així com la mateixa 
escultura, amb la seua posició de cap i mans, així com 
la part dels peus. 

A destacar, hi ha que fixar-se, que el simbolisme del 
martiri de Sant Blai està patent en la imatge. En la 
part dreta del coll, té la ferida sagnant, que segons 
conten les cròniques de la data del seu martiri, 3 de 
febrer del 316, va ser degollat, després d´haver estat 
martiritzat amb el rastell; junt als dos orfes que va 
salvar de morir. 

Les andes de processó van ser 
elaborades en Altea, en Carpinteria 
San Rafael, està en elles plasmat 
l´escut de la Festa sobre fusta. 

Quatre canelobres amb un total 
de 16 fanals llaurats omplin de llum 
la Imatge en la processó. 

En 2001, l´antiga Associació de 
Moros i Cristians Sant Blai, ara 
Federació, aconsegueix un reliquiari 
de Sant Blai. 

A l´any 2017, el President actual 
de la Federació, regala la corona 
d´argent que porta la imatge, i la 
creu pectoral, així com la pedra 
de l´anell, circumdada de filigrana 
daurada. 

En l´any 2018, es confecciona un 
faldó de vellut roig on es broden 
tots els escuts de les Filaes existents 
actualment, es forren també varals, 
així com es compren un temps 
abans les muletes per descansar en 
la processó. 

En l´any 2020, es compren els 
nous tamborets fets de fusta de 
cirer, a joc amb les andes, perquè 
aquestes descansen sobre ells en 
les celebracions litúrgiques, ja que 
els que es gastaven fins ara estaven 

corcats i corria 

perill que es trencaren, i a més, es regala un tapís de 
vellut roig per a cobrir-los durant el temps que estiga 
Sant Blai a l´Altar. 

Aquest any també es fa l´estendard de processó 
amb la imatge de la Talla original, brodat per 
Julio Junquera d´Altea; es compra també el porta 
estendard per poder traure´l en processó. 

Aquest reliquiari, té al seu interior un trosset del 
cos del Sant Patró d´Altea, i es guarda al Museu de 
la Parròquia. 

Tot això i encara que no siga festa manà el dia de 
Sant Blai, al menys, a setembre; seguirem celebrant 
les Festes Majors Patronals de Moros i Cristians en 
honor a Sant Blai. 
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In Memoriam

JOSÉ A. NAVARRO MONTANER – BARRANQUÍ

Filà Beduins  

President primera Junta Gestora Asoc.

MMICC  Cronista Oficial de la Vila d´Altea

Pregoner 1980 i 1994. Rei Moro 1988

MARCOS MARTÍNEZ SELLÉS

Filà Tuareg 

Membre de l´agrupació “Amics de Sant Blai”

FRANCISCO BERBEGAL VIDAL

Filà Almoràvides

Vicari de la Parròquia Mare de Déu del Consol 

Assesor Religiós Asoc. MMICC Sant Blai 1997



115

PEPE FALGÁS IVARS

FIlà Mitja Lluna

Banderer Moro 2002

JUAN SILVESTRE PICÓ

Filà els Cebers

MANOLO ANTÓN VICENTE

Filà Els Conqueridors

Majoral Festes Stm. Crist Sagrari 2012

JUAN JOSÉ SERRANO APARICIO

Filà Moros d´Arsem  

Rei Moro 1994
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VICENT GIRONÉS DOMÉNECH

Filà Companyia Sarraïns

VICENT PÉREZ BORJA

Filà Corsaris

Alferes Cristià 2000

MERCÉ ÀNGEL SELFA

Filà Corsaris

VICENTE LLORET MARTÍNEZ

Filaes Moros Malvins i Almoràvides.

Clavari Festes Stm. Crist del Sagrari 1982

President Societat Filharmònica Alteanense
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Programa d’actes de les Festes 
Majors d’Altea 2022

DIVENDRES, DIA 19 D’AGOST:
20.30 h, PRESENTACIÓ DELS CARTELLS DE 
FESTES, a la plaça de l’Aigua.

DISSABTE, DIA 3 DE SETEMBRE:
12.00 h, Partits de FUTBOL SALA INFANTIL.

16.00 h, INICI del Torneig 24 h de FUTBOL SALA 
de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, al 
Pavelló Municipal dels Esports.

DIUMENGE, DIA 4 DE SETEMBRE:
18.00 h, FINAL del Torneig 24 h FUTBOL SALA, 
al Pavelló Municipal dels Esports.

DIVENDRES, DIA 9 DE SETEMBRE:
20.30 h, CONCERT DE MÚSICA FESTERA a 
càrrec de la Banda de la Societat Recreativa 
Musical d’Altea la Vella i de la Banda Simfònica de 
la Societat Filharmònica Alteanense, al Palau Altea 
Centre d’Arts. 
*Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament del local.

DISSABTE, DIA 10 DE SETEMBRE:
20.00 h, SOPAR DE CÀRRECS I BALL, a 
l’aparcament de l’Algar.

DIUMENGE, DIA 11 DE SETEMBRE: 
17.30 h, ESCENIFICACIÓ de l’arribada de la 
Imatge del Santíssim Crist del Sagrari a la Badia 
d’Altea, a càrrec del Grup de Teatre Pla i Revés, a 
la Platja de la Roda. A continuació, ROMERIA DEL 
SANTÍSSIM CRIST DEL SAGRARI, des de la Platja 
de la Roda fins a l’Església Parroquial de Nostra 
Sra. del Consol, amb el següent itinerari: carrer 
Sant Pere, la Mar, Pescadors, Empedrat, Salut, 
Carreta, Remeis, Portal Nou, Betlem, Fondo, 
Consol, Jesús i plaça de l’Església.

A partir de les 18.30 h (una vegada finalitzada la 
romeria), MISSA DEL RESCAT, cantada pel Dúo 
Bach Grup Musical.

DEL DIMECRES 14, FINS AL DIJOUS 22 
DE SETEMBRE:

20.00 h, SOLEMNE NOVENARI en honor 
al Santíssim Crist del Sagrari, al Temple 
Parroquial de Nostra Sra. del Consol. 
*Excepte el dissabte dia 17 que serà a les 18.00 h.

Oficiades per:

Dimecres 14: D. Enrique Jordà Pascual.

Dijous 15: D. Gonzalo Martín Rubio.

Divendres 16: D. Alberto Sirvent Carbonell.

Dissabte 17: D. Pablo Cremades Socorro.

Diumenge 18: D. Vicente Martínez Agulló.

Dilluns 19: D. Miroslaw Karol.

Dimarts 20: D. Pedro Crespo Ziscar.

Dimecres 21: D. José Abellán Martínez. 

Dijous 22: D. Ramón Belda Díez.

DISSABTE, DIA 17 DE SETEMBRE:
20.30 h, PRESENTACIÓ DE VESTITS, entrega de 
ceptres, banderes i armes als i les Càrrecs Festers 
i Festeres de les Festes, presentació de la Cort 
d’Honor i coronació de les Reines de les Festes al 
Palau d’Esports Vila d’Altea.
*Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament del local. L’obertura 
de portes del recinte tindrà lloc a partir de les 20.00 h.

00.00 h (matinada del diumenge), BALL DE 
CÀRRECS FESTERS, a la zona exterior del Palau 
d’Esports Vila d’Altea.

DIUMENGE, DIA 18 DE SETEMBRE:
11.00 h, OFRENA DE FLORS. Concentració 
a la plaça Jose M. Planelles, d’autoritats, 
càrrecs festers, Federació de Moros i Cristians, 
representació de les festes populars, associacions 
d’Altea i públic en general per a l’acte de l’Ofrena 
de Flors i desfilada fins al Temple Parroquial de 
Nostra Sra. del Consol, acompanyats per les colles 
de Dolçaines i la Banda de Música. 

Disparament de 21 salves en honor a la Verge del 
Consol.

12.00 h, MISSA SOLEMNE EN HONOR DE 
NOSTRA SRA. DEL CONSOL, cantada per la 
Coral de la Societat Filharmònica Alteanense.

DIJOUS, DIA 22 DE SETEMBRE:
21.00 h, ASSAIG GENERAL DE LES 
AMBAIXADES DE MOROS I CRISTIANS, a la 
plaça de l’Església.

22.00 h, NIT DE SALUDES.

en Honor al Santíssim Crist del Sagrari, i de Moros i Cristians en Honor a Sant Blai

Festa declarada d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana
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DIVENDRES, DIA 23 DE SETEMBRE:
13.00 h, ANUNCI OFICIAL DE FESTES amb 
volteig de campanes i disparament de morters.

18.00 h, Tradicional ENTRADA DE LA MURTA, a 
càrrec de la Comissió del Crist, amb la participació 
de la Colla de Dolçaines, Sonats Batucada d’Altea, 
el Grup de Danses Bellaguarda Tradicions, 
Bandeta Jove d’Altea, animació de papallones i 
moltes coses més. Recorregut: av. de la Nucia, pl. 
la Creu, Pont de Montcau, i av. Alt Rei En Jaume I.

20.00 h, ENTRADA DE BANDES DE MÚSICA, 
des de la plaça de la Creu fins a la plaça Jose 
M. Planelles, i a continuació, IMPOSICIÓ DE 
BANDEROLES I PREGÓ DE FESTES, a càrrec 
d’en Jordi Borja i Sanz, de la Filada Templaris. En 
finalitzar el Pregó, totes les bandes interpretaran 
el pasdoble IDA Y VUELTA del compositor alteà 
Francisco Pérez Devesa, sota la direcció del 
mestre director de la Banda Simfònica de la SFA 
en Rafa Garrigós García. Seguidament, les filades 
es dirigiran en passacarrers a les seues respectives 
seus festeres.

23.00 h, Obertura de la ZONA FESTERA a 
l’aparcament Basseta-Centre, que comptarà amb 
activitats durant totes les festes. 

00.00 h (matinada del dissabte), ENTRADETES. 
Concentració de les Filades de Moros i Cristians 
i la Comissió del Crist, per a iniciar les entradetes 
a l’avinguda de la Nucia, amb el següent itinerari: 
plaça de la Creu, Pont de Montcau, i av. Alt Rei En 
Jaume I. 

00.30 h (matinada del dissabte), TUMBALEA 
REVOLUTION la comunitat més gran de gent jove 
a escala nacional ens visita, formada pel millor 
equip d’animació, una veu espectacular, els DJ 
del moment, i el DJ invitat NÉSTOR GARCÍA, 
a més de regals, efectes especials, disfresses, 

màrqueting i moltes més sorpreses, a la zona 
festera, a l’aparcament Basseta-Centre.

DISSABTE, DIA 24 DE SETEMBRE:
08.30 h, DIANA CRISTIANA, amb el següent 
itinerari: av. de la Nucia, av. València, Llavador, la 
Séquia, Pont de Montcau, av. Jaume I, Garganes, 
passeig Mediterrani, Gabriel Miró i pl. Jose M. 
Planelles.

11.30 h, ALARDO I TIROTEIG. Concentració de 
Càrrecs Festers i Filades a la plaça de la Creu, per 
a pujar a la plaça de l’Església.

13.00 h, AMBAIXADA MORA I RENDICIÓ 
CRISTIANA, a la plaça de l’Església.

20.00 h, Espectacular ENTRADA MORA, amb 
el següent itinerari: C/ Filharmònica, C/ Pont de 
Montcau, av. Jaume I, C/ Raspall, finalitzant a la 
plaça dels Esports.

00.00 h (matinada del diumenge), Actuació de 
la gran ORQUESTRA LA PATO, a la zona festera, 
aparcament Basseta-Centre.



DIUMENGE, DIA 25 DE SETEMBRE:
08.30 h, DESPERTADA, a càrrec de la Comissió 
de Festes del Crist.

11.30 h, PASSACARRER. Concentració a la plaça 
de Jose M. Planelles d’Autoritats, Reina de festes 
i la seua Cort d’Honor, Càrrecs Festers, Comissió 
Festes del Santíssim Crist del Sagrari, Federació 
de Moros i Cristians Sant Blai, acompanyats per 
la Colla de Dolçaines, la Banda de Música de la 
Federació Sant Blai, i la Banda de Música, per a 
dirigir-se en comitiva cap al Temple Parroquial de 
Nostra Sra. del Consol.

12.00 h, MISSA SOLEMNE EN HONOR DEL 
SANTÍSSIM CRIST DEL SAGRARI, al Temple 
Parroquial de Nostra Sra. del Consol, oficiada 
per Francisco Bernabé Alfonso, i cantada per la 
Coral de la Societat Filharmònica Alteanense. 
En finalitzar, actuació de la MUIXERANGA DE 
LA MARINA BAIXA a la plaça de l’Església. 
Acabat l’acte, passacarrers de totes les filades, 
càrrecs, junta de la Federació, Comissió de Festes 
i autoritats per a dirigir-se en comitiva fins a 
l’aparcament Basseta-Centre.

14.00 h, Espectacular MASCLETADA des de 
l’aparcament Basseta-Centre, a càrrec de la 
Pirotècnia Vulcano.

19.30 h, PASSACARRER. Concentració a la plaça 
Jose M. Planelles d’Autoritats, Reina de festes i la 
seua Cort d’Honor, Càrrecs Festers, Comissió de 
Festes del Santíssim Crist del Sagrari, Federació 
de Moros i Cristians Sant Blai,  acompanyats per 
la Colla de Dolçaines, les bandes de música de 
la Federació Sant Blai, i la Banda de la Societat 
Filharmònica Alteanense, per a dirigir-se en 
comitiva cap a l’Església Parroquial.

20.00 h, SOLEMNE PROCESSÓ en honor al 
Santíssim Crist del Sagrari i Sant Blai, per l’itinerari 
de costum.

00.30 h (matinada del dilluns), Grandiós CASTELL 
DE FOCS ARTIFICIALS, a l’av. Juan Alvado, a 
càrrec de la Pirotècnia Vulcano.

En finalitzar el castell, EXTRAORDINARI MUSICAL 
THE TALENT. Un espectacle dinàmic i sorprenent 

carregat d’impactes visuals i varietat de 
contingut, amb un gran elenc de ball i 

perfectament conjuntat, on tot succeeix 
de manera àgil i sense que el públic 
puga tindre ni un segon per a descobrir 

que va a succeir. Números mai vistos i veus de 
gran reconeixement en una nit espectacular, a 
la zona festera ubicada a l’aparcament Basseta-
Centre. En acabar, DISCO-MÒBIL.

DILLUNS, DIA 26 DE SETEMBRE:
08.30 h, DIANA MORA, amb el següent itinerari: 
Costera dels Matxos, C/ Portal Vell, C/ Sol, C/ 
Alacant, C/ l’Empedrat, C/ la Mar, passeig Sant 
Pere, passeig Mediterrani, C/ Garganes, av. Jaume 
I i plaça Jose M. Planelles.

11.00 h, PASSACARRER. Concentració a la 
plaça de Jose M. Planelles d’Autoritats, Càrrecs 
Festers, Reina de Festes i la seua Cort d’Honor, 
juntament amb la Federació de Moros i Cristians 
Sant Blai, Comissió de Festes del Crist del Sagrari, 
acompanyats per la Colla de Dolçaines, la Banda 
de Música de la Federació Sant Blai, i la Bandeta 
Jove d’Altea, per a dirigir-se en comitiva cap al 
Temple Parroquial de Nostra Sra. del Consol.

11.30 h, MISSA SOLEMNE, en Honor a Sant Blai, 
Patró de la Federació de Moros i Cristians i de la 
Vila d’Altea, al Temple Parroquial de Nostra Sra. 
del Consol, oficiada per Miguel Cano Crespo, i 
cantada per la Coral de la Societat Filharmònica 
Alteanense. Finalitzada la celebració litúrgica, 
lectura de la nova Comissió del Crist 2023. 

12.00 h, ALARDO I TIROTEIG. Concentració de 
totes les filades a la plaça de la Creu, per a pujar a 
l’ambaixada, a la plaça de l’Església.

13.00 h, AMBAIXADA CRISTIANA I RENDICIÓ 
MORA, a la plaça de l’Església. Acabat l’acte, 
passacarrers de totes les filades, càrrecs, 
juntament amb la Federació, Comissió de Festes i 
autoritats fins a l’aparcament Basseta-Centre.
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14.00 h, MASCLETADA EXTRAORDINÀRIA 
amb motiu de la declaració de les Festes Majors 
d’Altea com a FESTES D’INTERÉS TURÍSTIC DE 
LA CV, des de l’aparcament Basseta-Centre, a 
càrrec de la Pirotècnia Tamarit.

20.00 h, Espectacular ENTRADA CRISTIANA, 
amb el següent itinerari: C/ Filharmònica, C/ Pont 
de Montcau, av. Jaume I, C/ Raspall, finalitzant a la 
plaça dels Esports.

00.00 h (matinada del dimarts), MACRO DISCO-
MÒBIL, a la zona festera ubicada a l’aparcament 
Basseta-Centre.

DIMARTS, DIA 27 DE SETEMBRE:
08.30 h, DESPERTADA, a càrrec de la Comissió 
de Festes del Crist.

11.30 h, PASSACARRER. Concentració a la pl. 
Jose M. Planelles d’autoritats, Reina de festes i la 
seua Cort d’Honor, Càrrecs Festers, Comissió de 
Festes del Santíssim Crist del Sagrari, Federació 
de Moros i Cristians Sant Blai, acompanyats per la 
Colla de Dolçaines i la Bandeta Jove d’Altea, per a 
dirigir-se en comitiva cap a l’Església-Convent de 
Sant Pere i Sant Francesc.

12.00 h, MISSA DE DIFUNTS I ACCIÓ DE 
GRÀCIES, a l’Església-Convent de Sant Pere i Sant 
Francesc, cantada pel Cor Parroquial. Finalitzada 
la Missa, tindrà lloc la imposició de medalles a la 
nova Comissió de Festes del Santíssim Crist del 
Sagrari per al 2023.

En finalitzar l’acte, PASSACARRER d’autoritats, 
Reina de festes i la seua Cort d’Honor, Càrrecs 
Festers, Comissió Festes del Santíssim Crist del 
Sagrari, Federació de Moros i Cristians Sant Blai, i 
la nova Comissió de Festes del Crist 2023, des de 
la plaça del Convent, Pont de Montcau, av. Jaume 
I, finalitzant a la plaça Jose M. Planelles. 

16.00 h, VESPRADA INFANTIL, amb jocs, tallers i 
berenar, a l’aparcament Basseta-Centre.

16.30 h, TORNADA DE LES BANDERES, amb 
desfilada des del C/ LLavador, av. Comunitat 
Valenciana, C/ Generalitat Valenciana, C/ 
Garganes, av. Jaume I i Pont de Montcau, fins a 
la seu de la Federació de Moros i Cristians Sant 
Blai, al Casal Fester, depositant cada Filada les 
banderes i finalitzant amb la interpretació de 
l’Himne Fester, el pasdoble IDA Y VUELTA. 

19.00 h, GRAN MUSICAL INFANTIL OGRO EL 
MUSICAL, tribut a SHREK, a l’aparcament Basseta-
Centre.

DIMECRES, DIA 28 DE SETEMBRE:
18.00 h, Gran actuació a càrrec del DUO JAM i 
berenar,  al Bar del Centre Social.
*Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament del local. Activitats 
reservades per als nostres majors.

DIVENDRES, DIA 30 DE SETEMBRE
22.00 h, Festival Musical FESPORRAT, a 
l’aparcament Basseta-Centre.
*Organitza Ajuntament d’Altea.

DISSABTE, DIA 1 D’OCTUBRE
APLEC DE LA COCA, lloc a definir.
*Organitzen Regidories de Joventut i Festes de l’Ajuntament 
d’Altea.

DIUMENGE, DIA 2 D’OCTUBRE
10.00 h, II ENCONTRE DE BOLILLOS D’ALTEA 
PER A TOTA LA COMUNITAT VALENCIANA, a 
l’av. Comunitat Valenciana. 
*Organitza l’Associació de Mestresses de Casa d’Altea.

Nota:  Del 23 al 26 de setembre a la zona festera 
podràs trobar un PUNT VIOLETA.

Els organitzadors es reserven el dret d’alterar, 
modificar, augmentar o anul·lar, qualsevol acte 
d’aquest programa.

BONES FESTES



Programa de actos de las Fiestas 
Mayores de Altea 2022

VIERNES, DÍA 19 DE AGOSTO:
20:30 h., PRESENTACIÓN DE LOS CARTELES DE 
FIESTAS, en la Plaza del Agua.

SÁBADO, DÍA 3 DE SEPTIEMBRE:
12:00 h., Partidos de FÚTBOL SALA INFANTIL.

16:00 h., INICIO del Torneo 24 h. de FÚTBOL SALA 
de la Federación de Moros y Cristianos Sant Blai, en 
el Pabellón Municipal de los Deportes.

DOMINGO, DÍA 4 DE SEPTIEMBRE:
18:00 h., FINAL del Torneo 24 H. FÚTBOL SALA en 
el Pabellón Municipal de los Deportes.

VIERNES, DÍA 9 DE SEPTIEMBRE:
20:30 h., CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA 
a cargo de la Banda de la Sociedad Recreativa 
Musical d’Altea la Vella y de la Banda Sinfónica de 
la Sociedad Filarmónica Alteanense, en Palau Altea 
Centre d’Arts. 
*Acceso libre y gratuito, limitado al aforo del local.

SÁBADO, DÍA 10 DE SEPTIEMBRE:
20:00 h., CENA DE CARGOS y BAILE, en el 
aparcamiento del Algar.

DOMINGO, DÍA 11 DE SEPTIEMBRE: 
17:30 h., ESCENIFICACIÓN de la llegada de la 
Imagen del Santísimo Cristo del Sagrario a la Bahía 
de Altea, a cargo del Grupo de “Teatro Pla i Revés”, 
en la Playa de la Roda. A continuación ROMERÍA 
DEL STMO. CRISTO DEL SAGRARIO, desde la 
Playa de La Roda hasta la Iglesia Parroquial de Ntra. 
Sra. del Consuelo, con el siguiente itinerario: Calle 
Sant Pere, La Mar, Pescadores, Empedrat, Salud, 
Carreta, Remedios, Portal Nou, Belén, Fondo, 
Consuelo, Jesús y Plaza de la Iglesia.

A partir de las 18:30 h. (una vez finalizada la 
romería), MISA DEL RESCATE, cantada por el Dúo 
Bach Grupo Musical.

DEL MIÉRCOLES 14, HASTA EL JUEVES 
22 DE SEPTIEMBRE:

20:00 h., SOLEMNE NOVENARIO en honor 
al Stmo. Cristo del Sagrario, en el Templo 
Parroquial de Ntra. Sra. del Consuelo. 
*Excepto el sábado día 17 que será a las 18:00 h.

Oficiadas por:

Miércoles 14: D. Enrique Jordà Pascual

Jueves 15: D. Gonzalo Martín Rubio

Viernes 16: D. Alberto Sirvent Carbonell

Sábado 17: D. Pablo Cremades Socorro

Domingo 18: D. Vicente Martínez Agulló

Lunes 19: D. Miroslaw Karol

Martes 20: D. Pedro Crespo Ziscar

Miércoles 21: D. José Abellán Martínez 

Jueves 22: D. Ramón Belda Díez

SÁBADO, DÍA 17 DE SEPTIEMBRE:
20:30 h., PRESENTACIÓN DE TRAJES, entrega 
de cetros, banderas y armas a los Cargos Festeros 
de las Fiestas, presentación de la Corte de Honor y 
coronación de las Reinas de las Fiestas en el Palau 
d’Esports Vila d’Altea.
*Acceso libre y gratuito, limitado al aforo del local. La apertura 
de puertas del recinto tendrá lugar a partir de las 20:00 h.

00:00 h., (madrugada del domingo), BAILE DE 
CARGOS FESTEROS, en la zona exterior del Palau 
d’Esports Vila d’Altea.

DOMINGO, DÍA 18 DE SEPTIEMBRE:
11:00 h., OFRENDA DE FLORES. Concentración 
en la Plaza Jose Mª Planelles, de autoridades, 
cargos festeros, Federació de Moros i Cristians, 
representación de las fiestas populares, asociaciones 
de Altea y público en general para el acto de 
la Ofrenda de Flores y desfile hasta el Templo 
Parroquial de Ntra. Sra del Consuelo, acompañados 
por collas de Dulzainas y Banda de Música. 

Disparo de 21 salvas de honor a la Virgen del 
Consuelo.

12:00 h., MISA SOLEMNE EN HONOR DE 
NUESTRA SRA. DEL CONSUELO, cantada por la 
Coral de la Sociedad Filarmónica Alteanense.

JUEVES, DÍA 22 DE SEPTIEMBRE:
21:00 h., ENSAYO GENERAL DE LAS EMBAJADAS 
DE MOROS Y CRISTIANOS, en la Plaza de la 
Iglesia.

22:00 h., NOCHE DE SALUDAS.

en Honor al Santísimo Cristo del Sagrario,  y de Moros y Cristianos en Honor a San Blas 

Fiesta declarada de Interés Turístico Autonómico de la Comunidad Valenciana
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VIERNES, DÍA 23 DE SEPTIEMBRE:
13:00 h., ANUNCIO OFICIAL DE FIESTAS con 
volteo de campanas y disparo de morteros.

18:00 h., Tradicional “ENTRADA DE LA MURTA”, a 
cargo de la Comisión del Cristo, con la participación 
de la Colla de Dulzainas, Sonats Batucada d’Altea, 
el Grup de Danses Bellaguarda Tradicions, Bandeta 
Jove d’Altea, animación “Mariposas” y muchas 
cosas mas. Recorrido: Avda. de la Nucía, Pl. La Creu, 
Pont de Moncau, y Avda. Jaume I.

20:00 h., ENTRADA DE BANDAS DE MÚSICA, 
desde la Plaza de la Cruz hasta la Plaza Jose Mª 
Planelles, y a continuación IMPOSICIÓN DE 
BANDEROLAS Y PREGÓN DE FIESTAS, a cargo 
de D. Jordi Borja i Sanz, de la Filà Templaris, al 
finalizar el Pregón, todas las bandas interpretarán 
el pasodoble “IDA Y VUELTA” del compositor 
alteano Francisco Pérez Devesa, bajo la dirección 
del maestro director de la Banda Sinfónica de la SFA 
D. Rafa Garrigós García. Seguidamente “les filaes” 
se dirigirán en pasacalle a sus respectivas sedes 
festeras.

23:00 h., Apertura de la ZONA FESTERA en el 
aparcamiento Basseta-Centre, que contará con 
actividades durante todas las fiestas. 

00:00 h. (madrugada del sábado), “ENTRADETES”. 
Concentración de les Filaes de Moros y Cristianos y 
la Comisión del Cristo, para iniciar “les entradetes” 
en la Avenida La Nucía, con el siguiente itinerario: 
Plaza de La Cruz, Pont de Moncau, y Avda. Alt Rei 
En Jaume I. 

00:30 h. (madrugada del sábado), TUMBALEA 
REVOLUTION la mayor comunidad de gente joven 
a nivel nacional nos visita, formada por el mejor 
equipo de animación, una voz espectacular, los dj’s 
del momento, y el DJ invitado NÉSTOR GARCÍA, 
además de regalos, efectos especiales, disfraces, 

merchandising y muchas más sorpresas, en la zona 
festera sita en el Parking Basseta-Centre.

SÁBADO, DÍA 24 DE SEPTIEMBRE:
08:30 h., DIANA CRISTIANA, con el siguiente 
itinerario: Av. la Nucía, Av. Valencia, Llavador, 
La Séquia, C/ Pont de Moncau, Av. Jaume I, C/ 
Garganes, Passeig Mediterrani, C/ Gabriel Miró y Pl. 
José Mª Planelles.

11:30 h., ALARDO Y TIROTEO. Concentración de 
Cargos Festeros y Filaes en la Plaça de la Creu, para 
subir a la Plaza de la Iglesia.

13:00 h., EMBAJADA MORA Y RENDICIÓN 
CRISTIANA, en la Plaza de la Iglesia.

20:00 h., Espectacular ENTRADA MORA, con 
el siguiente itinerario: C/ Filarmónica, C/ Pont de 
Moncau, Av. Jaume I, C/ Raspall, finalizando en la 
Plaça dels Esports.

00:00 h. (madrugada del domingo), Actuación de la 
gran ORQUESTA LA PATO, en la zona festera sita en 
el aparcamiento Basseta-Centre.



DOMINGO, DÍA 25 DE SEPTIEMBRE:
08:30 h., DESPERTADA, a cargo de la Comisión de 
Fiestas del Cristo.

11:30 h., PASACALLE. Concentración en la Plaza de 
José Mª Planelles de Autoridades, Reina de fiestas 
y su Corte de Honor, Cargos Festeros, Comisión 
Fiestas del Stmo. Cristo del Sagrario, Federació 
de Moros i Cristians Sant Blai, acompañados por 
la Colla de Dulzainas, la Banda de Música de la 
Federació Sant Blai, y Banda de Música, para 
dirigirse en comitiva hacia el Templo Parroquial de 
Ntra. Sra. del Consuelo.

12:00 h., MISA SOLEMNE EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL SAGRARIO, en el Templo 
Parroquial de Ntra. Sra. del Consuelo, oficiada por 
Francisco Bernabé Alfonso, y cantada por la Coral 
de la Sociedad Filarmónica Alteanense. Al finalizar, 
actuación de la MUIXERANGA DE LA MARINA 
BAIXA en la Plaza de la Iglesia. Acabado el acto, 
pasacalles de todas “les filaes”, cargos, junta de la 
Federación, Comisión de Fiestas y autoridades para 
dirigirse en comitiva hasta el parking Basseta-Centre.

14:00 h., Espectacular “MASCLETADA” desde el 
Parking Basseta-Centre, a cargo de la Pirotecnia 
Vulcano.

19:30 h., PASACALLE. Concentración en la Plaza de 
José Mª Planelles de Autoridades, Reina de fiestas 
y su Corte de Honor, Cargos Festeros, Comisión 
Fiestas del Stmo. Cristo del Sagrario, Federació de 
Moros i Cristians Sant Blai,  acompañados por Colla 
de Dulzainas, las bandas de música de la Federació 
Sant Blai, y la Banda de la Sociedad Filarmónica 
Alteanense, para dirigirse en comitiva hacia la Iglesia 
Parroquial.

20:00 h., SOLEMNE PROCESIÓN en honor al 
Stmo. Cristo del Sagrario y San Blas, por el itinerario 
de costumbre.

00:30 h. (madrugada del lunes), Grandioso 
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, en la Avda. 
Juan Alvado, a cargo de la Pirotecnia Vulcano.

A la finalización del castillo, EXTRAORDINARIO 
MUSICAL “THE TALENT”, Un espectáculo dinámico 
y sorprendente cargado de impactos visuales y 

variedad de contenido, con un gran elenco de 
baile y perfectamente conjuntado, donde 

todo sucede de manera ágil y sin que el 
público pueda tener ni un segundo para 
descubrir que va a suceder. Números 

nunca vistos y voces de gran reconocimiento en una 
noche espectacular, en la zona festera ubicada en el 
Parking Basseta-Centre. Al finalizar DISCO-MÓVIL.

LUNES, DÍA 26 DE SEPTIEMBRE:
08:30 h., DIANA MORA, con el siguiente itinerario: 
Costera dels Matxos, C/ Portal Vell, C/ Sol, C/ 
Alacant, C/ l’Empedrat, C/ La Mar, Passeig Sant Pere, 
Passeig Mediterrani, C/ Garganes, Avda. Jaume I y 
Plaça José Mª Planelles.

11:00 h., PASACALLE. Concentración en la Plaza de 
José Mª Planelles de Autoridades, Cargos Festeros, 
Reina de Fiestas y su Corte de Honor, junta de la 
Federació de Moros i Cristians Sant Blai, Comisión 
de Fiestas del Cristo del Sagrario, acompañados 
por Colla de Dulzainas, la Banda de Música de la 
Federació Sant Blai, y la Bandeta Jove d’Altea, para 
dirigirse en comitiva hacia el Templo Parroquial de 
Ntra. Sra. del Consuelo.

11:30 h., MISA SOLEMNE, en Honor a San Blas, 
Patrón de la Federació de Moros i Cristians y de la 
Villa de Altea, en el Templo Parroquial de Ntra. Sra. 
del Consuelo, oficiada por Miguel Cano Crespo, 
y cantada por la Coral de la Sociedad Filarmónica 
Alteanense. Finalizada la celebración litúrgica, 
lectura de la nueva Comisión del Cristo 2023. 

12:00 h., ALARDO Y TIROTEO. Concentración de 
todas “les filaes” en la Plaça de la Creu, para subir a 
la embajada, en la Plaza de la Iglesia.

13:00 h., EMBAJADA CRISTIANA Y RENDICIÓN 
MORA, en la Plaza de la Iglesia. Acabado el acto, 
pasacalles de todas “les filaes”, cargos, junta de la 
Federación, Comisión de Fiestas y autoridades hasta 
el parking Basseta-Centre.
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14:00 h., “MASCLETADA EXTRAORDINARIA” 
con motivo de la declaración de las Fiestas Mayores 
de Altea como FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO DE 
LA C.V., desde el Parking Basseta-Centre, a cargo de 
la Pirotecnia Tamarit.

20:00 h., Espectacular ENTRADA CRISTIANA, con 
el siguiente itinerario: C/ Filarmónica, C/ Pont de 
Moncau, Av. Jaume I, C/ Raspall, finalizando en la 
Plaça dels Esports.

00:00 h. (madrugada del martes), MACRO DISCO-
MÓVIL, en la zona festera ubicada en el parking 
Basseta-Centre.

MARTES, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE:
08:30 h., DESPERTADA, a cargo de la Comisión 
Fiestas del Cristo.

11:30 h., PASACALLE. Concentración en la Pl. José 
Mª Planelles de Autoridades, Reina de fiestas y su 
Corte de Honor, Cargos Festeros, Comisión Fiestas 
del Stmo. Cristo del Sagrario, Federació de Moros 
i Cristians Sant Blai, acompañados por la Colla de 
Dulzainas y la Bandeta Jove d’Altea, para dirigirse 
en comitiva hacia la Iglesia-Convento de San Pedro y 
San Francisco.

12:00 h., MISA DE DIFUNTOS Y ACCIÓN DE 
GRACIAS, en la Iglesia-Convento de San Pedro 
y San Francisco, cantada por el Coro Parroquial. 
Finalizada la Misa tendrá lugar la imposición de 
medallas a la nueva Comisión de Fiestas del Stmo. 
Cristo del Sagrario para el 2023.

Al finalizar el acto, PASACALLE de Autoridades, 
Reina de fiestas y su Corte de Honor, Cargos 
Festeros, Comisión Fiestas del Stmo. Cristo del 
Sagrario, Federació de Moros i Cristians Sant Blai, 
y nueva Comisión de Fiestas del Cristo 2023 desde 
la Plaça del Convent, Pont de Moncau, Av. Jaume I, 
finalizando en la Plaça José Mª Planelles. 

16.00 h., TARDE INFANTIL, con juegos, talleres y 
merienda, en el parking Basseta-Centre.

16:30 h., “TORNADA DE LES BANDERES”, con 
desfile desde la C/ LLavador, Avda. Comunitat 
Valenciana, C/ Generalitat Valenciana, C/ Garganes, 
Avda. Jaume I y Pont de Moncau, hasta la sede 
de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai en el 
Casal Fester, depositando cada Filà las banderas y 
finalizando con la interpretación del Himno Festero, 
el pasodoble “IDA Y VUELTA”. 

19.00 h., GRAN MUSICAL INFANTIL “OGRO EL 
MUSICAL” tributo a SHREK, en el parking Basseta-
Centre.

MIÉRCOLES, DÍA 28 DE SEPTIEMBRE:
18:00 h., Gran actuación a cargo del DUO JAM y 
merienda, en el Bar del Centro Social.

*Acceso libre y gratuito, limitado al aforo del local. Actividades 
reservadas para nuestros mayores.

VIERNES, DÍA 30 DE SEPTIEMBRE
22:00 h. Festival Musical FESPORRAT, en el parking 
Basseta-Centre.
*Organiza Ayuntamiento de Altea.

SÁBADO, DÍA 1 DE OCTUBRE
APLEC DE LA COCA, lugar a definir.
*Organizan Concejalías de Juventud y de Fiestas del 
Ayuntamiento de Altea.

DOMINGO, DÍA 2 DE OCTUBRE
10:00 h., II ENCUENTRO DE BOLILLOS DE 
ALTEA PARA TODA LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, en la Avda. Comunitat Valenciana. 
*Organiza la Asociación de Amas de Casa de Altea.

Nota:  Del 23 al 26 de septiembre en la zona festera 
podrás encontrar un PUNTO VIOLETA.

Los organizadores se reservan el derecho de alterar, 
modificar, aumentar o anular, cualquier acto de este 
programa.

FELICES FIESTAS





GRÀCIES a tots els comerços i empreses per la 
vostra calorosa acollida i generoses aportacions 
que, com cada any, ens han ajudat a organitzar 
estes festes que esperem que tots disfruteu.

Moltíssimes gràcies de tot cor.

Comissió 2022

EMPRESES 
COL.LABORADORES
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ALTEA  -  BENIDORM 
965 84 05 28

www.acmateriales.com

Les agradecemos la confianza depositada
durante estos 60 años

¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!
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El Ayuntamiento de Baerum y el 

Centro Asistencial Noruego desea unas 

Felices Fiestas al pueblo de Altea
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CLUB 

  N
Á

U
TIC

O

ALTEA

CLUB NÁUTICO DE ALTEA          VISÍTANOS EN AVENIDA DEL PUERTO, 50           WWW.CNALTEA.COM >>>  >>>  

RESTAURANTE

VELA · REMO · MULTIACTIVIDAD

ESCUELA NÁUTICA Y DEPORTIVA

ALQUILER DE EMBARCACIONES

TIENDA NÁUTICA

  SERVICIO DE VARADERO
         Y MANTENIMIENTO

SÍGUENOS EN:

@clubnauticoaltea_oficial

142



Altea,
la villa blanca 
de mar azul

Felices Fiestas, 
disfrútalas seguro

CL Gabriel Miró, 5 bajo - 03590 ALTEA
Tel. 966883011
jaime.selles@agencia.axa.es
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www.aliavst.com

Valoració i Solucions Tècniques

L’experiència ens fa evolucionar
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C/Norai, nº7 - Entrada por Urb. Altea Hills - Altea (Alicante)
Telf. 96 584 20 23  · info@grupogardendeco.es · www.grupogardendeco.es

DECORACIÓN  -  PROYECTOS  -  JARDINERIA  -  VIVERO  -  CONSTRUCCIÓN
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608 68 64 39 (Reservas)        
965 16 81 40 (Fijo) 

clubtenisaltea@gmail.com

608 68 64 39 (Reservas)        
965 16 81 40 (Fijo) 

clubtenisaltea@gmail.com
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* Fuente: Benchmarking de satisfacción de clientes realizado por STIGA. Datos acumulados a 31/12/2021. 

Asesoramiento no es solo 
recibir consejos en materia de 
inversión. Es contar con un 
profesional que forma parte de 
uno de los equipos de especialistas 
mejor valorado de la banca española 

y crear un vínculo especial con él. 
Es saber que hay alguien dedicado 
minuciosamente a preservar y hacer 
crecer su patrimonio. Eso es lo que 
marca la diferencia.

Si busca soluciones distintas, 
necesita una banca diferente. 

A T E N C I Ó N  P E R S O N A L I Z A D A

Conózcanos en:
Calle Conde de Altea, 58. Altea

Tel. 96 688 5199
www.bancamarch.es

AF 210X297 (PAJARO).indd   1AF 210X297 (PAJARO).indd   1 7/6/22   9:587/6/22   9:58
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EMPRESA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
DEL AGUA Y SANEAMIENTO DE ALTEA

Tel. 96 584 37 00
Camí de l’Algar, 6

03590 ALTEA
152



´
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C/ Mayor, 5. Casco Antiguo. ALTEA (Alicante)
Te l f . :  9 6  5 8 4  2 0  7 8  ·  w w w. o u s t a u . c o m
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¡FELICES FIESTAS!

96 584 12 00
www.hotelcapnegret.es
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C/. Benidorm, 1 - Local F
03590 ALTEA (Alicante)

Tfno. 966 88 15 69
Fax 966 88 13 41
maite@althaia.info

C/ Bailén, 12 - 1º dcha.
03001 ALICANTE

Tfno. 965 20 59 95
alicante@althaia.info
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REPARACIÓN DEL

AUTOMÓVIL 

966 88 13 05   

Matías Zaragozí Alvado
Camí del Pontet, 2 - 03590 ALTEA

Urgencias: 690 159 334 - garagernesto@gmail.com

SERVICIO DE CONTENEDORES
ASFALTOS
ASESORAMIENTO TÉCNICO

PARTIDA BALSETA, 1 - ALTEA
TELS. 965841373 - 689011055

BOLO Y
BALDOMERO
BOLO Y
BALDOMERO

S. L.S. L.

SERVICIO DE CONTENEDORES
ASFALTOS
ASESORAMIENTO TÉCNICO

PARTIDA BALSETA, 1 - ALTEA
TELS. 965841373 - 689011055

BOLO Y
BALDOMERO
BOLO Y
BALDOMERO

S. L.S. L.

161



-FORN-
C/ La Sequia, 31

Telf. 96 584 06 01

- DESPATXS DE PÁ - 
 Av. Jaume I, 35 Sant Pere, 45
 Telf. 96 584 44 98 Telf. 96 688 81 55

ALTEA
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Mercado: Mercado: 965 842 433965 842 433
Puerto: Puerto: 965 845 358965 845 358

Pedidos Hostelería: Pedidos Hostelería: 965 841 219965 841 219
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www.facebook.com/elcantodelpalasiet

elcantodelpalasiet@cateringaltea.com

R E S T A U R A N T E
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DESDE DÍFERENS QUEREMOS DESEAR A TODOS NUESTROS VECINOS 
UNAS MAGNÍFICAS FIESTAS LLENAS DE MOMENTOS FELICES!

diferens.com             966 883 341            Avenida del puerto, 1. 03590 Altea. Alicante.
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Olla de Altea, 126 - 03590 ALTEA
Tel. Taller: 611 427 344 - Tel. Ventas: 602 253 429
autoslolla@gmail.com
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Cerrajería Escoda S.L.
Pla de Castell, 1 · 03590 ALTEA Telf.: 965 85 10 13
 Fax: 966 88 05 11
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Carrer La Mar, 131 · 03590 ALTEA

AIRE ACONDICIONADO
ENERGÍA SOLAR
CALEFACCION
FONTANERÍA

REPARACION DE ELECTRODOMÉSTICOS

  640 607 190 • Tlf./Fax: 96 584 24 11

intesol

intesolaltea@gmail.com

Partida La Lloma, 33 A - 03590 ALTEA
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CALLOSA D'EN SARRIÀ

965 880 257 | info@agroviksl.com | www.agroviksl.com | C/ Germanies N2 Callosa d'en Sarrià

Suministros agrícolas, jardín, piscinas, piensos...
#LoQueNoTenemosTeLoTraemos
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PESCADOS MOLTÓ PESCADOS Y MARISCOS 965.842.433
LA FRESCORETA CONGELADOS Y ULTRAMARINOS 646.135.478
PESCADOS RIPOLL PESCADOS Y MARISCOS 616.703.875
FRUTAS EL CALLOSÍ  658.817.059
ARGENXIMO PANADERIA Y PRODUCTOS ARGENTINOS 651.128.407
CARNICERÍA ZARAGOZí CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA 659.896.847
CARNICERÍA PAQUITA CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA 965.840.340
FRUITES LLINARES FRUTAS Y VERDURAS 
CAFÉ I PA EL MERCAT CAFETERÍA Y PANADERIA 600.638.041
CARNICERÍA BLANQUET CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA 965.841.809
AURELIA SALAZONES Y CONSERVAS 691.565.355
PASTA & PASTA PRODUCTOS Y PRECOCINADOS ITALIANOS 697.387.490
FLORES CAZORLA FLORES Y PLANTAS 666.013.009
CATAVINOS VINOS Y PRODUCTOS GOURMET 666.189.105
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Pda. Monte Molar, 2
Telf.: 96 584 13 10
Móvil: 670 32 34 70
info@excavacionesrostoll.com
03590 ALTEA (Alicante)

grúas
asfaltos

contenedores
miniexcavadoras

servicio de cubas de agua
maq. obra públicawww.excavacionesrostoll.com
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Pda. de los Arcos, 4 /  96 584 57 55
Fax 96 688 56 64 / pevichapa@telefonica.net

03590 ALTEA (Alicante)

Taller de Chapa y Pintura

con horno y bancada de reparación

Pepa Gregori Sendra

GRAN EXPOSICIÓN DE GRADUADO Y SOL

Pasaje Constitución, 4 • Tel. 96 584 38 57 • Fax 96 688 20 63
ALTEA • E-mail: atintero@altea.infoville.net

Interóptica
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Avda. de L’Albir nº38 · 03581 - L’Alfàs del Pi (Alacant)
Telf.: 96 686 53 56 - 662 22 94 80 · Fax: 96 686 55 26

gestoriaperez@gestoriaperez.com
www.gestoriaperez.com
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    A TOTES
HORES

    A TOTES
HORES

PAN RECIEN HECHO
BOLLERIA
ALIMENTACION
CONGELADOS
PERFUMERIA

PRODUCTOS MANCHEGOS

HELADOS
HIELO

BEBIDAS FRIAS
RECARGAS MOVILES
GOLOSINAS
ART. DE REGALO

185
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Avda. Jaume I nº 23 - Altea
    Tlf. 966 688 19 33

e-mail:takatac@hotmail.es
www.takatacaltea.com
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Les desea Felices Fiestas

192



Carretera Callosa, 78 • tel: +34 96 584 80 00
03599 ALTEA LA VELLA (Alicante)

www.ampervillas.com

193



C/ Benidorm esq. Vents Vius • Tel. 96 584 52 25 • ALTEA
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 INSTALACIONES ELECTRICAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES
ILUMINACIÓN - PROYECTOS

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Instalaciones de fontanería

Calefacción

Aire acondicionado

J.M. 600 343 734
M.R. 677 304 435

C/. Alfaz del Pí, 11 - Bajo

03590 ALTEA (Alicante)

alteaalbir@hotmail.com

uministros y ejoras grícolas, s.c.
FITOSANITARIOS Y FERTILIZANTES

RIEGOS LOCALIZADOS Y EMBALSES DE RIEGO

Avenida de la Nucia, 14 - bajo
Teléfono: 96 584 37 16 • Fax: 96 688 18 09
03590 ALTEA (Alicante)
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C/. Camino de la Huerta
Edif. La Cruz II, nº 9, L-D
Altea - Alicante Telf. 96 584 00 62

Avda. Valencia, 19 Bajo 03590 - Altea - ALICANTE - Teléfono 965 844 792
seguriges@seguriges.com - www.seguriges.com - TELÉFONO URGENCIAS 667 556 929
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Av. Jaume I, 8 - 03590 Altea
Teléfono: 965 845 530

Desde 1987
“Más que clientes, amigos”
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Avda. Rei Jaume I, 9 - bajo izq - 03590 Altea
683 111 722 - 96 584 09 56 - j.r.altea@hotmail.com

www.jroptica.es • Siguenos en facebook

YOLANDA PALACIN
SONIA MARTÍNEZ

Opticos diplomados
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Calle Garganes, 5
Altea

626 80 13 37
965 84 50 60

Lorem ipsum
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Conde de Altea 70 • 03590 Altea • +34 96 584 28 07 • info@solairealtea.com
www.solairealtea.com

219
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Bones Festes a tots

221



Avenida Jaime I, 34
03590 ALTEA (Alicante)

Tel. 96 584 05 88
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Av. L´Alt Rei En Jaume I, 29 · 03590 Altea
T. 966 88 16 70

Felices Fiestas

227



CHIMENEAS . FIREPLACES . KAMINE

DIRK SMIT

Ptda. El Planet 169 - Ctra. N-332, Km 155,1 • 03590 ALTEA
Tel./Fax: 96 584 30 09

E-mail: info@dirksmit.com • www.dirksmit.com

HIERRO
ACERO INOXIDABLE
CRISTALERÍA
ALUMINIO Y PVC

URBANOS
RAMON S.C.
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C/ Constitución, 6 - Altea - T. 965 844 460
www.opticaenaltea.es

La Flor
de

Jijona
Paseo del Mediterráneo, 53

Telf. 96 584 01 96
03590 ALTEA (Alicante)

Helados
Granizados
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Ctra. callosa, 55 Edif. San Jorge, Local 4
03599 Altea la Vella

96 584 71 15
www.clinicaveterinariaaltea.com

info@medivetaltea.com

B
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s

F
e
s
t
e
s
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C/. San Pablo, nº 1
Telf.: 96 688 04 84
ALTEA (Alicante)

Cocina tradicional

www.lacapella-altea.com
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965 73 13 23
c/ Nou, 16

Benissa

966 88 14 67
c/ Garganes s/n

Altea

965740517
c/ de Parcent, 1

Teulada

AMB LA FESTA!
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 racodetoni
mesonracodetoni@gmail.com
www.restauranteracodetoni.com
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MAQUINAS EXPENDEDORAS DE TABACO

ESTANCO Nº1

Tel. 96 694 05 09
03590 ALTEA

Paseo Mediterráneo, 16

(Alicante)
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José-María Manzano Pacheco
CARPINTERO NÁUTICO - SHIPWRIGHT

José-María Manzano Pacheco
CARPINTERO NÁUTICO - SHIPWRIGHT

José-María Manzano Pacheco
CARPINTERO NÁUTICO - SHIPWRIGHT

Taller 
Botella s.l.

Partida Carbonera, 9 - 03590 Altea
Taller:
Tel./Fax: 96 584 11 19
Exposición:
Tel. 96 584 45 26
Fax 96 688 23 67
botella@fordservicios.com

www.fordaltea.com
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C/. Mayor, 19 • Telf. 96 584 03 60
03590 ALTEA (Alicante)

¡Felices Fiestas!

ESTANCO  N.º 3

Luis Soler
Ferrer
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4X4 ROUTES ..................................................... 236

8 DE COPES - 8 DE TAPES ............................... 234

8M2 ................................................................... 218

A TOTES HORES ............................................... 185

ÁBACO ASESORES ........................................... 230

AC MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ........... 130

ACTUAL ALTEA ................................................. 200

ADMON. DE FINCAS DEVESA SOLER ............. 216

ADMON. DE LOTERIA Nº1 - ALTEA ................. 140

ADMON. DE LOTERIA Nº1 - BENISSA ............. 181

ÀGORA REGALS O DECORACIÓ .................... 223

AGRIZOO .......................................................... 189

AGRO ALTEA 2021 ........................................... 160

AGROVIK ........................................................... 172

AIGÜES D’ALTEA .............................................. 152

ALIA TASACIONES ............................................ 145

ALTEA INSTALACIONES ................................... 170

ALTEA LIFE ........................................................ 137

ALTEA MARTÍ SENDRA ALQUILERES .............. 192

ALTEAMAR ASESORES ..................................... 195

ALTHAIA ASESORES ......................................... 160

ALUMINIOS PACO EGEA ................................. 224

ALUMINIOS QUATRO ....................................... 191

AMPER VILLAS .................................................. 193

ANA GIL ESTILISMO ......................................... 211

ANGELA FLORS I EVENTS ................................ 134

ÁNGELES PRIETO ESTÉTICA ........................... 240

ANTONIO PELUQUEROS ................................. 215

ANTONIO RANCHAL PINTURAS ..................... 182

ARIDOS MUXARA, S.L. ..................................... 133

AROMES ........................................................... 223

ARROCERÍA EL GALLET ................................... 244

ART ALTAIA ....................................................... 210

ASSUL KIIDS ...................................................... 220

ATALAYA CATERING ......................................... 201

ATLEET ALTEA .................................................. 238

AUTO MATI ....................................................... 161

AUTOESCOLA ALTEA ....................................... 185

AUTOESCUELA LUXURY .................................. 157

AUTORIBES ....................................................... 227

AUTOS ESCANDINAVIA ................................... 226

AUTOS L’OLLA .................................................. 168

AZUR INVEST .................................................... 229

B THE TRAVEL BRAND ALTEA.......................... 164

BANCA MARCH ................................................ 149

BAR ASSAMBRA ............................................... 201

BAR BOCAITO .................................................. 186

BAR GRANADA ................................................ 236

BAR LA CLAU D’ ALTEA ................................... 216

BAR LA PARAETA .............................................. 228

BAR LA SOLEADA ............................................. 232

BAR LES MARIETES .......................................... 223

RELACIÓ D’EMPRESES 
COL·LABORADORES
PER ORDREN ALFABÈTIC

247



BAR SAN MIGUEL ............................................. 238

BAZAR CHINA ................................................... 222

BEST FRIENDS RESTURANT ............................. 202

BG INTERMODA - BG HOME ........................... 166

BIG MAT ROCA ................................................. 144

BIO NATURAL ................................................... 229

BIOCENTRO ALTEA .......................................... 246

BISTRO SHABBY CHÍC ...................................... 175

BLUE NAILS ....................................................... 214

BODEGAS ANTONIO ALCARAZ ...................... 171

BODY CENTER GYM FITNESS ......................... 245

BOLO Y BALDOMERO ..................................... 161

BON BON IMPORT ........................................... 214

BORDADOS JULIBORDA .................................. 241

BORJA PÉREZ ................................................... 129

BORJA SPORT TEAM ....................................... 198

BOUTIQUE 21 ................................................... 220

BOUTIQUE ARCO ............................................. 237

BOUTIQUE L’ENCANT ...................................... 242

BOUTIQUE LLUNA ............................................ 215

BOUTIQUE ROCA ............................................. 215

BOUTIQUE SAONA .......................................... 220

CAFÉ AMICS ..................................................... 213

CAFÉ FILARMÓNICA ........................................ 217

CAFÉ-BAR EL RACÓ ......................................... 153

CAFETERÍA OSCAR PLAZA .............................. 226

CAIXALTEA ........................................................ 128

CALZADOS GUILLERMO .................................. 218

CAMPING CAP BLANCH .................................. 167

CARNICERÍA OLTRA ......................................... 231

CARNICERÍA ORQUÍN ...................................... 239

CARPINTERÍA ASENSI ...................................... 213

CARPINTERÍA FUSTALGAR .............................. 226

CARPINTERÍA LLOPIS ....................................... 182

CARPINTERÍA LLORET ...................................... 186

CARPINTERÍA NAÚTICA MANZANO ............... 243

CARPINTERÍA SAN RAFAEL ............................. 206

CASA MEDITERRÀNEA .................................... 212

CATALANA. OCCCIDENTE SEGUROS ............. 184

CENTRO ASISTENCIAL NORUEGO ................. 132

CENTRO AUDITIVO COSTA BLANCA .............. 211

CENTRO DE BELLEZA MARÍA JORRO ............. 221

CENTRO DE ESTÉTICA ISA .............................. 213

CERRAJERÍA ESCODA ...................................... 169

CERRAJEROS UNI2 ........................................... 207

CHIMENEAS DIRK SMIT ................................... 228

CHIRINGUITO JOAN EL SIGARRO ................... 190

CLIMALTEA ....................................................... 159

CLÍNICA DENTAL L’AIGÜERA ........................... 243

CLÍNICA VETERINARIA EL PORT ...................... 181

CLÍNICA VETERINARIA LA PAU ........................ 187

CLUB DE TENIS ALTEA ..................................... 148

CLUB NÁUTICO DE ALTEA .............................. 142

CONFECCIONES MARY ................................... 200

CRISTALERIA ALTEA ......................................... 184

CRISTALERIA NEGRO ....................................... 219

CRONO BIKE .................................................... 242

CUCHILLERÍA DE ALBACETE ........................... 218

DAVÓ ................................................................ 223

DECORACIÓ LA CAMBRA ............................... 240

DERMIS ESTÉTICA ............................................ 204

DIALPRIX ........................................................... 159

248



DIDAC BARBER SEGUROS ............................... 192

DIESEL CAFÉ ..................................................... 212

DIFERENS .......................................................... 166

DUO PELUQUEROS .......................................... 221

EFFECTIVIWONDER CREACIONS .................... 241

EL CRANC - L’OLLETA - CRANC SURF ............. 136

EL MON FESTER ............................................... 241

ELECTRICIDAD VALLS ...................................... 196

ELECTRICIDAD VILAR ....................................... 198

ELECTRO-BOMBAS RUTOR ............................. 174

ELECTTRODOMÉSTICOS SENDRA .................. 214

ENCUEROS ....................................................... 225

ESTACIÓ DE SERVEI MANTAHUD .................... 168

ESTANCO EL PUERTO ...................................... 217

ESTANCO Nº1 ................................................... 238

ESTANCO Nº3 ................................................... 245

ESTÉTICA INTEGRAL MARÍA ........................... 246

EVA SILVESTRE ESTETICISTA ............................ 245

EVEN TO EVENTS ............................................. 241

EXPERT ALTEA .................................................. 175

FERRETERÍA AVENIDA ..................................... 212

FERRETERÍA EL PUERTO .................................. 234

FERRETERÍA L’OLLA ......................................... 233

FISIO DUES ....................................................... 239

FLORISTERÍA AITANA NATURA ....................... 240

FLORISTERIA AZAHAR ..................................... 211

FONTANERÍA ALTEALBIR ................................. 205

FONTANERÍA RIPOLL ....................................... 206

FRUTAS Y VERDURAS BANDERA ..................... 232

FUSTER NUTS ................................................... 163

GARDEN DECO ................................................ 146

GESIÓN INMOBILIARIA ROMERA ................... 236

GESTORÍA ASESORÍA CANDELA ..................... 135

GESTORÍA ASESORÍA LLORET ......................... 185

GESTORÍA PEREZ DEL ALBIR ........................... 180

GESTORÍA PÉREZ GIMENO - EL PUERTO ....... 203

GLASSDRIVE ..................................................... 202

GONZÁLEZ LLORENS HNOS. 

CONSTRUCCIONES ......................................... 131

GRUPO BERTOMEU ......................................... 214

GRUPO SAN RAFAEL ........................................ 139

HELADERÍA SIRVENT ........................................ 232

HOSTAL EL TROVADOR ................................... 204

HOTEL CAP NEGRET ........................................ 155

HOTEL SAN LIGUEL .......................................... 195

HOTEL TOSSAL D’ALTEA ................................. 225

IBI STUDIO ........................................................ 219

IL TIMONE ESPRESS ......................................... 216

IMPRENTA ALTEA ............................................. 158

INTERÓPTICA ................................................... 177

INTESOL ............................................................ 170

JAIME SELLÉS - SEGUROS ............................... 143

JML SEGUROS .................................................. 242

JOIERIA AZNAR ................................................ 210

JOSEFINA ESTILISTAS ...................................... 213

JOYERÍA SENDRA ............................................. 171

JR ÓPTICA ........................................................ 215

JUYSA ................................................................ 210

KATANGA .......................................................... 239

LA BUENA JUANITA ......................................... 224

LA CALCETERÍA ................................................ 246

LA DESPENSA DELICATESSEN ........................ 218
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LA FLOR DE JIJONA ......................................... 230

LA PICAETA DE LOLA ....................................... 203

LA SAVOUREINE ............................................... 169

LA TRÓVA ULTRAMARINOS ............................. 207

LLAR HOMESTYLE ............................................ 165

MARINA BAIXA MAQUINARIA ........................ 189

MÁRMOLES BERNIA ........................................ 233

MÁRMOLES SIGNES ......................................... 205

MASYMAS SUPERMERCATS ............................ 151

MEDICINA ESTÉTICA ROSANA VILLALBA ...... 188

MEDIVET ALTEA ............................................... 233

MERCALTEA ...................................................... 223

MERCAT D’ALTEA ............................................. 173

MERENDERO ARRECIFE .................................. 134

MIKA .................................................................. 173

MOTOS GUARDIOLA ....................................... 209

NÁUTICA MULET .............................................. 190

NEUMÁTICOS ALTEA ....................................... 235

NUTRIGES ......................................................... 213

OCEAN LOUNGE ............................................. 174

ODONTOMAR .................................................. 167

OF&SYSTEM ..................................................... 212

ON THE ROCKS MINERALES ........................... 235

ÓPTICA ALTEA LA VELLA ................................. 238

ÓPTICA ALVADO .............................................. 227

ÓPTICA FELIPE ZARAGOZÍ .............................. 230

PACO PERFUMERIAS ........................................ 244

PANADERÍA EL PETENERO .............................. 162

PAPELERÍA LA BOU .......................................... 234

PAPERERIA LLINRERIA LLORET ........................ 222

PAPERNERNIA .................................................. 208

PASTELERIA CERE ............................................ 206

PASTISSERIA INTERNACIONAL ....................... 218

PELUQUERÍA A&M ........................................... 207

PELUQUERÍA B&N ............................................ 208

PELUQUERÍA LOURDES ................................... 205

PELUQUERÍA MARÍA JESUS ............................. 206

PELUQUERÍA RAFAEL PRIETO ......................... 240

PELUQUERÍA RAFI LEÓN ................................. 244
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