COL·LABORADORS
AC MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS LA SORT D’ALTEA
ALHAMA ECOTIENDA
ALPERCONS CONSTRUCCIONES
AMPER VILLAS
AUTO-RIBES
AUTOS L’OLLA
BAR BERNIA
BAR D’HERME
BAR LA SOLEADA
BIGMAT ROCA
BOLO Y BALDOMERO
BORJA PÉREZ
CA JOAN
CA TONI RESTAURANT
CAFETERÍA BAR SANT
CARPINTERÍA LLORET
CARPINTERÍA MORA LLORET
CASA RIPOLL RESTAURANTE
CERRAJERÍA ESCODA
CERRAJEROS UNI2
CLÍNICA VETERINARIA ALTEA LA VELLA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ALTEA
CORREDURÍA DE SEGUROS COSEPACHA
CRISTALERÍA ALTEA
CRISTALERÍA NEGRO
DESMONTES Y TRANSPORTES ALTEA
ELECTRICIDAD VALLS
ELECTROAUTO LLINARES
ESTACIÓ DE SERVEI MONTAHUD
ESTACIÓN DE SERVICIO ALGAR
ESTANCO EL PUERTO
FERREPROXIM BRICO ALTEA
FLORISTERÍA ÁNGELA
FONTANERÍA SOLER
FONTANERÍA TUBOS
FONTGAS
FRUTERÍA BANDERA
FRUTOS SECOS FUSTER S.L.
GARDEN DECO ALTEA HILLS
GONZÁLEZ LLORENS HNOS.
GRUPO FARMACÉUTICO
GRUPO SAN RAFAEL
INMOLINEAL REAL ESTATE
JUANBA CARNICERÍA
JUYSA ALTEA
LLOYPE FERRETERÍA
MÁRMOLES BERNIA
MEDIVET ALTEA
ÒPTICA ALTEA LA VELLA
PANADERÍA EL RACONET
PAPELERÍA MENA
PEVICHAPA S.L.

965840878
965840275
965847010
655809441
965848000
965840810
965841036
965848069
965509013
965847760
965841908
965841373
966882779
966883234
965848437
965841782
965840980
965845648
965848068
965841013
965843329
965846312
965840942
965840432
965842231
965844209
965843933
965840981
965842586
965845958
965846584
965840597
966880738
965846585
965846504
965842161
965846419
965848416
965843178
965842023
965840766

PINTURAS COSTABLANCA
PINTURAS SALERO
PISCITEC ALTEA
PRENSA EL POBLET
RESTAURANTE LOS JAZMINES
RESTAURANTE MALLOL
RINCÓN DEL PELO
RIPOLL CONSTRUCCIONES
RIPOLL ELECTRICIDAD
RISTORANTE IL GIARDINO NOVA BUSSOLA
ROSTOLL TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
SALERTUS S.L.
SEGURIGES FERRETERÍA
SEGUROS BILBAO
SOLAIRE AGENCIA INMOBILIARIA
SOLZA PROYECTOS E INSTALACIONES
SUMINISTROS Y MEJORAS AGRÍCOLAS
SUPERMERCADO Y FERRETERÍA MARÍA
SUPERMERCAT EL POBLET
SUPERMERCAT L’OLLA
TALLER BOTELLA
TALLERES Y GRUAS PÉREZ ESCORTELL
TOSSAL ROIG ARROSSERIA
TRABAJOS LA MORERÍA
TYOSA OBRAS Y SERVICIOS
VIVERO ALTEA GARDEN CENTER

965840487
649451785
965842066
699379117
965842563
965848047
965847820
965848010
626892825
965845839
965841310
616450078
965844762
965845855
965842807
965845879
965843716
965848121
965846402
965844284
965841119
965843037
965842746
626266557
965841498
966881458

Programa de Festes
DIMECRES 17 DE GENER
19:00 h. Inauguració de l’enllumenat de festes amb volteig de campanes i disparada de traca al carrer Rector
Llinares.
19:30 h. Solemne novenari en honor del Santíssim Crist de la Salut, predicat pel nostre rector, el senyor
Juan Eugenio Blay Pérez. A continuació benedicció i imposició de medalles a la comissió i benedicció dels
tradicionals rotllos de Sant Antoni.
DEL DIMECRES 17 AL DIJOUS 25 DE GENER
19:30 h. Solemne novenari en honor del Santíssim Crist de la Salut.
DISSABTE 20 DE GENER
18:00 h. Solemne novenari en honor del Santíssim Crist de la Salut.
20:00 h. Pregó de les festes en honor del Santíssim Crist de la Salut 2018 a càrrec de la senyora Marga
Moltó Riera al Centre Cultural d’Altea la Vella i presentat pel senyor Javier Roy. A continuació del pregó,
concert de la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella. En acabar l’acte, s´oferirà un vi d’honor a tots els
assistents.
DIUMENGE 21 DE GENER
10:00 h. VII Concentració de vehicles clàssics al carrer Rector Llinares amb la col·laboració del club Altea
Motor Classic i en homenatge del tio Jaume Tomaca.
18:00 h. Solemne novenari en honor del Santíssim Crist de la Salut.
20:00 h. Teatre a càrrec de la companyia Siete Comediantes, amb la representació de la comèdia Mi prima
americana al Centre Cultural d’Altea la Vella. En acabar el teatre, s’oferirà una xocolatada a tots els assistents.
DIVENDRES 26 DE GENER
13:00 h. Anunci oficial de les festes en honor del Santíssim Crist de la Salut 2018 amb volteig de campanes i
disparada de coets.
17:00 h. Tradicional entrà de la murta acompanyats per la dolçaina i el tabalet, la Bandeta Bèrnia i
personatges per als més menuts. En acabar, berenar a la carpa per a tots els assistents.
22:30 h. Actuació de l’orquestra Scream, del grup Montecarlo, a la carpa de les festes.
DISSABTE 27 DE GENER
13:30 h. Passacarrer pel poble amb la batucada Sonats d’Altea.
14:00 h. Paella gegant per a tots els assistents a la carpa de festes, acompanyada de sangria per gentilesa
d’El Chiringuito.
16:00 h. Campionat de cau i truc.
16:30 h. Teatre infantil a càrrec d’Espectacles David, amb l’obra La casa embrujada, al pati de les Escoles
Velles. En acabar, berenar per a tots els xiquets.
22:30 h. Actuació de l’espectacular i afamada orquestra Montecarlo a la carpa de festes.
DIUMENGE 28 DE GENER
11:30 h. Concentració de la Comissió de Festes i autoritats per a desfilar des de la plaça de Caixaltea fins a
l’església de Santa Anna acompanyats per la dolçaina i el tabalet i la Societat Recreativa Musical d’Altea la
Vella.
12:00 h. Missa solemne en honor del Santíssim Crist de la Salut oficiada pel nostre rector, el senyor Juan
Eugenio Blay Pérez, i cantada per la coral de Finestrat.
14:00 h. Gran mascletada a l’aparcament del Centre Cultural a càrrec de la Pirotecnia Aznar.
19:30 h. Concentració de la Comissió de Festes i autoritats per a desfilar des de la plaça de Caixaltea fins a
l’església de Santa Anna acompanyats per la dolçaina i el tabalet i la Societat Recreativa Musical d’Altea la
Vella.
20:00 h. Solemne processó en honor del Santíssim Crist de la Salut. En acabar, disparada de castell de focs
artificials a càrrec de la Pirotecnia Aznar.
22:30 h. Actuació del Trio Hey You, del grup Montecarlo.

965840100
965846288
965843747
965844488
965848129
965843192
965847115
965846237
965840785
965848183
965845755

DILLUNS 29 DE GENER
11:30 h. Concentració de la Comissió de Festes i autoritats per a desfilar des de la plaça de Caixaltea fins a
l’església de Santa Anna acompanyats per la dolçaina i el tabalet i la Societat Recreativa Musical d’Altea la
Vella.
12:00 h. Missa solemne en honor de tots els difunts oficiada pel nostre rector, el senyor Juan Eugenio Blay
Pérez, i cantada pel Duo Bach.
13:30 h. Mascletada al pati de les Escoles Velles a càrrec de la Pirotecnia Aznar.
14:00 h. Coca a la llumà i sangria per gentilesa d’El Chiringuito a la carpa de festes acompanyats per la
Bandeta Bèrnia.

REGIDORIA DE FESTES
Disseny i impressió: Égaro creativos · Tel. 606 34 20 55

15:30 h. Parc infantil al carrer Rector Llinares.
20:30 h. Fi de festes a la carpa amenitzat per la Bandeta Bèrnia.

La comissió de festes es reserva el dret d’alterar o eliminar qualsevol dels actes programats.

Salutació de
l’ Alcalde

Salutació del
Sr. Rector

Com cada any en arribar el fred de gener, Altea la
Vella es vist de festa i les veïnes i veïns engalanen
els seus carrers per celebrar les festes en honor del
Crist de la Salut.
És per a mi una enorme satisfacció compartir amb
tots vosaltres, estos dies de joia, goig i devoció,
perquè una vegada més esteu donant continuïtat a
unes festes que representen la tradició d’un poble,
l’alegria d’uns veïns que amb el seu treball i esforç preparen este esdeveniment tan
important, al llarg de tot l’any.
Sempre portarem al nostre record els amics i familiars que també van caminar per
estos carrers i van viure en este poble al peu de la serra Bèrnia.
Poder compartir amb els amics i veïns moments de germanor, de música, de color
i de festa, és el tresor que millor guardarem en la nostra memòria deixant que la
roda rode per molts anys.
Vull felicitar i agraïr des d’ací als clavaris del Crist de la Salut 2018, Jaume Moltó
i Anna Riera, el seu enorme esforç al llarg de tot l’any treballant i sent l’ànima
conductora de la festa i a la seua Comissió per la seua dedicació constant, treball
que de ben segur ara voran compensat.
També vull felicitar a totes les veïnes i veïns d’Altea la Vella en estos dies tans especials
per a ells i convidar a tots els visitants a viure amb nosaltres estes magnífiques festes
del Crist de la Salut d’Altea la Vella.
Bones Festes!

“Bástele Cristo crucificado, y con él pene y descanse”
Así escribía San Juan de la Cruz a una persona
a la que dirigía espiritualmente. Y es verdad,
hermanos, a Altea la Vella le basta su Cristo de la
Salud, porque a Él nos acercamos para descargar
todo lo que nos agobia, nos entristece, para darle
gracias, para pedirle lo que estemos necesitando...,
y pedirle que nos dé salud y, sobre todo, paz interior.
Celebrar las fiestas del Santísimo Cristo de la Salud es dejarnos abrazar por sus
brazos abiertos llenos de amor, respondiendo con devoción a esa sangre derramada
por cada uno de nosotros.
Altea la Vella, el Poblet, sí, pero un Poblet, entre el mar y la sierra, lleno de gracia y
de luz, de alegría y hospitalidad; un Poblet, presidido y custodiado por el Santísimo
Cristo.
Felices fiestas, y viva el Santísimo Cristo de la Salud, viva Altea la Vella.
Vuestro párroco: D. Juan Eugenio Blay

Jaume Llinares Cortés

Salutació
del Regidor
de Festes
El fred de l’hivern i l’arribada del nou any fan que
Altea la Vella un any més celebre les festes en honor
del Santíssim Crist de la Salut.
Com a Regidor de Festes i veí d’Altea la Vella des
d’aquestes línies vull agrair a Jaume i Anna Maria
com a Clavaris i a la resta de la Comissió tot l’esforç i dedicació que durant enguany
han estat treballant perquè tots gaudim d’aquests dies de festa amb alegria i orgull.
Devoció, llum, música, gastronomia, pólvora i ganes de diversió són la base
principal perquè totes les festes transcórreguen amb total normalitat.
Són dies on els problemes i preocupacions diàries queden oblidats en un racó.
Aprofite aquesta ocasió per a convidar a tots els veïns i visitants a eixir al carrer i
participar de tots i cadascun dels actes que la Comissió ens ha preparat perquè la
nostra presència en ells serà la seva major recompensa.
Bones Festes a tots!
							

Vicent Ripoll Orozco

Comissió de Festes
© Diego Coello

Xiquets, xiquetes, joves i grans,
mireu per la finestra, l’ametler està esclatant.
Ol a pólvora, sonen les campanes, els veïns corren amunt i avall,
el nostre Crist ens espera amb els braços ben oberts,
la serra Bèrnia ens abraça, els carrers ens abrigaran.
Molts anys enrere la salut ens va donar,
d’ençà d’aquest miracle ens guarda de l’adversitat.
Fem festa, fem alegria, el nostre Crist ens somriurà,
no podrà estar més orgullós del pobre que l’ha afillat.
Sigueu germans, sigueu veïns, obriu les portes de bat a bat,
que no es tanquen les finestres, vegeu el Crist passar.
Llàgrimes, cera, respecte i cristianat,
tots aguaiten a la placeta, tots veneren el Crist en alt.
Les festes passen, els mesos corren, tot anirà canviant,
però no hi haurà racó al Poblet que el nostre Crist no guardarà.
La Comissió

CLAVARIS
Jaime Moltó i Ana Mª Riera

MAJORALS
Diego Zaragozí i Mª Ángeles Ripoll
Jaime Berenguer i Vicenta Borja
Francisco Martínez i Mª Pilar Escoda
Miguel Pérez i Angelita Martínez
José Ripoll i Marga Durá
Juan Pérez i Ana Pérez
Patrocinio Gómez i Paqui Ferrer
Pedro Coello i Vicenta Ripoll

Francisco Borja i Rosa Laura Ferrer
Antonio Pérez i Antonia Tortosa
Roque Fuster i Rosa Ortuño
Vicenta Pérez
Ángeles Ivars
Ana Mª Martínez
Pepa Coello
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