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Festes en honor a la Mare de Déu de l?Assumpció [1]
Se celebren diversos actes tant religiosos com esportius i lúdics. Destaquen la
processó del pa beneït i les revetles, que apleguen un gran nombre de gent.
Municipio:
Cortes de Pallás [2]

Festivitat de Sant Roc [3]
Les revetles, el concurs de paelles i les competicions són els actes més participatius
de les festes de l'aldea Baldovar, on el dia del Gos de Sant Roc tots els veïns s'unixen
en un esmorzar. En cada...
Municipio:
Alpuente [4]

1 de mayo - Día del trabajo [5]
L?1 de maig se celebra a la plaça de l?Era un esmorzar popular de cócs amb
cansalada per a tot el veïnat que vulga.
Municipio:
Sumacàrcer [6]

9 d'octubre [7]
Celebració del dia de la Comunitat Valenciana en el qual Riba-roja de Túria ret
homenatge a la senyera, que recorre els carrers a mans dels membres de la
corporació municipal. Gegants i cabuts, tabal...
Municipio:
Riba-roja de Túria [8]

9 d'octubre [9]
La festa de la Comunitat Valenciana se celebra a Canet amb una festa gastronòmica
que habitualment compta amb l'actuació de Els Dimonis de Canet, un grup juvenil
pirotècnic local.
Municipio:
Canet d'En Berenguer [10]

Altar en honor de San Vicente Ferrer [11]
Festes en honor de sant Vicent i ball de les pastoretes. Riba-roja de Túria alça cada
any un altar en honor del sant en el qual es representa el miracle, continuant la tradició
que s?estén per tants...
Municipio:
Riba-roja de Túria [8]

Bendición de los animales [12]
Amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Antoni, es fa la benedicció dels
animals. Hi van gran part de les mascotes de la població, a més d?un altre tipus
d?animals, com ara cavalls. En ac...
Municipio:
Náquera [13]

Bous al carrer [14]
A Nàquera hi ha tres penyes taurines: la Peña del Cuerno, la Peña Taurina i la Peña
de los Clavarios. La festa del bous al carrer se celebra al llarg d?agost i a cada penya
correspon organitzar-la du...
Municipio:
Náquera [13]

Bous al carrer [15]
Els bous al carrer són una manifestació ben arrelada a Puçol. El dia gros és el 7 de
setembre, amb tancament matinal, baixada de caixons a la vesprada,
desencaixonades i, de nit, bou embolat. Hi ha u...
Municipio:
Puçol [16]

Bous al carrer [17]
Se celebra la penúltima setmana d?agost de cada any, començant amb un tancament
i prova al migdia. Vaquetes i bou embolat a la nit.
Municipio:
Sumacàrcer [6]

Bous al carrer [18]
La Penya Taurina també té les seues festes amb la solta de vaquetes i bous embolats
a més de dicomòbils, paelles, disfresses, la sardinà i la poalà.
Municipio:
Serra [19]

Buñol es tenyeix de roig amb la Tomatina! [20]
Cada estiu, l'últim dimecres d'agost arriba per fi la més divertida, la més emocionant i,
per descomptat, la més apegalosa de totes les festes de la Comunitat Valenciana.
La Tomatina de Buñol to...
Municipio:
Bunyol [21]

Cabalgata de los Reyes Magos [22]
Se celebra la vespra de Reis i la màgia, l?alegria i la il?lusió visten tot el municipi.
Intervenen més de dos-centes persones i tant la coreografia com el vestuari i la
temàtica es cuiden al mil?lím...
Municipio:
Riba-roja de Túria [8]

cabalgata de los reyes magos [23]
Tradicional cavalcada dels Reis Mags, en la qual es repartixen joguets i caramels per
a tots els xiquets.
Municipio:
Náquera [13]

Cabalgata de los Reyes Magos [24]
Ses Majestats els Reis Mags d'Orient visiten les cases deixant personalment els
regals.
Municipio:

Aras de Los Olmos [25]

Cabalgata de los Reyes Magos en Albaida [26]
Després d?haver rebut la contestació de les cartes enviades a ses Majestats, els Reis
Mags d?Orient són rebuts a Albaida la vesprada del 5 de gener disposats a repartir
regals i il·lusió a majors i m...
Municipio:
Albaida [27]
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