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Festividad de San Gregorio [1]
El dia del patró del poble té com a acte principal la que tradicionalment es coneix com
a comida de los pobres, durant la qual s?ofereix debades arròs al forn a la plaça del
poble.
Municipio:
Navarrés [2]

Festividad de San Guillermo [3]
El dia 11, festa laboral local, se celebra amb balls i esmorzars populars. L?acte més
destacat és el volteig humà en el qual els campaners combinen destresa i valor en
voltejar les campanes.
Municipio:
Castielfabib [4]

Festividad de San Juan Bautista [5]
La festivitat de San Juan Bautista, patró de la vila des de la conquesta de Jaume I, en
1260, destaca perquè encara no ha perdut els trets tradicionals que la caracteritzen i
que la fan diferent de l...
Municipio:
Siete Aguas [6]

Festividad de San Juan Bautista [7]
La gent de Xeraco entén Sant Joan com un acte social en el qual es reunixen al
voltant de la foguera per a xarrar i fomentar les relacions socials. No obstant això, no
descuiden els rituals tradicion...
Municipio:
Xeraco [8]

Festividad de San Miguel [9]
Dies abans del 29 de setembre, festivitat de Sant Miquel, es duen a terme actes de
caràcter cultural com ara concursos de pintura, el pregó de festes o una de les carreres
de motocròs puntuable per a...
Municipio:
Albaida [10]

Festividad de San Pedro y Santísimo Cristo [11]
El programa de festes en honor del patró és ben ampli, i la música i la pirotècnia
ocupen els llocs principals. Però tampoc no falten les competicions esportives, les
processons i altres activitats c...
Municipio:
Daimús [12]

Festividad de San Rafael [13]
Una processó espectacular en la qual es disparen focs d?artifici durant l?itinerari és
l?atracció principal de les festes a sant Rafael, en les quals el municipi rep la visita de
multitud de convidat...
Municipio:
Gátova [14]

Festividad de San Roque [15]
Els barris de la Canal o les Palmeres són l?escenari de les populars festes de Sant
Roc. L?agenda de les celebracions és plena d?actes lúdics com ara revetles o actes
pirotècnics i els actes religios...
Municipio:
Sueca [16]

Festividad de San Vicente Ferrer [17]
Les famílies i els grups d?amics aprofiten la jornada per a gojar junts de festa local.
Molts trien els paratges naturals per a fer un menjar en plena naturalesa.
Municipio:
Rótova [18]

Festividad de San Vicente Ferrer [19]
Tavernes celebra Sant Vicent Ferrer el segon dilluns després de Pasqua quan les
colles d?amics o la família es reunixen per a passar junts el dia de festa. Sant Vicent
és festa local a Tavernes de la...
Municipio:
Tavernes de la Valldigna [20]

Festividad de Santa Bárbara [21]
Les festes patronals se celebren a Piles mitjançant una combinació d?actes religiosos
i lúdics en honor de Santa Bàrbara. Les actes litúrgics es completen amb una processó
solemne que discorre pels c...
Municipio:
Piles [22]

Festividad de Santísimo Cristo de la Agonía y Virgen de la Encarnación [23]
Les festes patronals de Xeraco, les més importants de les que se celebren a la
localitat, combinen els actes eminentment religiosos amb els que fomenten els
costums i les tradicions de la comarca. Ai...
Municipio:
Xeraco [8]

Festividad de Semana Santa [24]
La sobrietat de les processons emociona amb el pas dels passos. A més, l?encontre
de la Mare de Déu dels Dolors amb el Ressuscitat és un dels moments més esperats.
Municipio:
Benisanó [25]

Festividad de Semana Santa [26]
En Setmana Santa hi ha un parell de cites indispensables a les quals acudix la gran
majoria de gatovencs. En primer lloc, la processó de Divendres Sant, que discorre pels
carrers principals de la vil...
Municipio:
Gátova [14]

Festividad de Semana Santa [27]
La sobrietat de les diferents processons i el caràcter solemne de cadascun dels actes,
aporten als dies festius un recolliment i sentiment especial. Durant la Setmana Santa
se celebra a més la setman...
Municipio:
Requena [28]

Festividad de Semana Santa [29]
Les confraries de Tavernes ?una desena? troben cada vegada més suport entre els
habitants del municipi. El nombre de participants en cada una de les processons de
Setmana Santa creix any rere any, ci...
Municipio:
Tavernes de la Valldigna [20]
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