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MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO DE 2022
19.00 h. Inauguración del alumbrado extraordinario de fi estas y disparo de traca en la Calle 
Cura Llinares. 
19.30 h. Solemne novenario en honor al Stmo. Cristo de la Salud, a cargo de un predicador 
en la Iglesia de Santa Ana. 

DEL JUEVES 3 AL JUEVES 10 DE FEBRERO 
19.30 h. Solemne novenario en honor al Stmo. Cristo de la Salud, a cargo de un predicador 
en la Iglesia de Santa Ana. 

VIERNES, 11 DE FEBRERO
13.00 h. Anuncio ofi cial de las fi estas en honor al Stmo. Cristo de la Salud con volteo 
general de  campanas y disparo de cohetes. 
17.00 h. Pasacalle por el itinerario de costumbre a cargo de la 
Bandeta Bernia. 
20.30 h. Espectáculo teatral en el Centro Cultural, patrocinado 
por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Altea. Entrada 
gratuita.

SÁBADO 12 DE FEBRERO 
8.30 h. Despertà por las calles del Poblet, acompañados por  la 
“Xirimita i  el tabalet” 
12.00 h. Pasacalle por las calles del Poblet, a cargo del grup de batucada “SONATS” 
16.00 h. Partida de pilota valenciana en la Calle Cura Llinares. 
16.00 h.  Espectáculos David presenta l’obra infantil:  “PUFF, EL DRAC MÀGIC”  en el 
aparcamiento de las escuelas viejas. 
19.00 h.  Concierto a cargo de la Sociedad Recreativa Musical de Altea la Vella en el Centro 
Cultural. 

DOMINGO 13 DE FEBRERO
8.30 h. Despertà por las calles del Poblet, acompañados por  la “Xirimita i el  tabalet” 
11.30 h. Concentración de la Comisión de Fiestas y autoridades en la Plaza de Caixaltea; a 
continuación pasacalle hasta la Iglesia de Santa Ana, acompañados por la “Xirimita i el 
tabalet” y la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella. 
12.00 h. Misa en honor al Stmo. Cristo de la Salud , ofi ciada por el Sr. Cura Párroco, D. Pablo 
Cremades Socorro y cantada por el Coro de la Societat Filharmònica Alteanense. 
Al fi nalizar, disparo de cohetes en el aparcamiento de las escuelas viejas 
19.00 h. Concentración de la Comisión de Fiestas y autoridades en la Plaza de Caixaltea; a 
continuación pasacalle hasta la Iglesia de Santa Ana, acompañados por la “Xirimita i el 
tabalet” y la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella.
19.30 h.Solemne procesión en honor al Stmo. Cristo de la Salud.
Al fi nalizar, se dispará un castillo de fuegos artifi ciales desde el aparcamiento de las 
escuelas viejas. 

LUNES 14 DE FEBRERO 
8.30 h. Despertà por las calles del Poblet, acompañados por  la “Xirimita i  el tabalet” 
11.30 h. Concentración de la Comisión de Fiestas y autoridades en la Plaza de Caixaltea; a 
continuación pasacalle hasta la Iglesia de Santa Ana, acompañados por la “Xirimita i el 
tabalet” y la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella. 
12.00 h. Misa en honor a todos los difuntos, ofi ciada por el Sr. Cura Pároco, D. Pablo 
Cremades  Socorro y cantada por el Coro de la Societat Filharmònica Alteanense. 
16.30 h. Tarde infantil en la aparcamiento de las escuelas viejas. FIN DE FIESTA.

LA COMISIÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUPRIMIR ALGUNOS DE LOS ACTOS DE ESTE PROGRAMA 
Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE PANDEMIA EN LA QUE ESTAMOS, SE REQUERIRÁ LA UTILIZACIÓN DE MASCARILLA PARA LA 
ASISTENCIA A CADA UNO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS, ASÍ COMO QUE SE RESPETE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD.

Programa de Fiestas



Benvolgudes veïnes i veïns:

Com cada any, al mes de febrer, Altea la Vella dedica 
al Crist de la Salut les seues festes grans. Després 
de més d’un any especialment complicat, en el qual 
la pandèmia ens va obligar a cancel·lar les festes del 
2021, reprenem la celebració de les nostres festes amb un 
programa d’activitats adaptades i marcades per les mesures 
sanitàries.

Este any ens trobem encara en una situació complicada, però  complint 
amb els protocols i garantint la seguretat de la ciutadania, es pot mantenir 
l’essència tradicional de les Festes del Crist amb la il·lusió, i el sentiment 
d’unió i solidaritat que hem demostrat com a poble durant  tota esta etapa.

Per últim,  des d’estes línies vull llançar una invitació a tota la gent d’Altea 
la Vella, perquè la participació i el gaudi d’estos dies estiguen marcats per 
l’alegria i la trobada, respectant les normes i evitant situacions de risc.

Salutacions afectuoses. 

El vostre alcalde, Jaume Llinares

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 no solament ha afectat la salut de la 
població mundial, les restriccions i prohibicions, malgrat ser necessàries, han minvat 
les relacions socials entre les persones. Nosaltres entenem les festes com aquells 
actes què busquen fomentar i impulsar els sentiments de pertinença d’un poble a 
través de la celebració de les seues tradicions, podríem dir que són les fonts d’on 
brolla l’aigua que rega l’esperit comunitari de la gent d’Altea la Vella. El Crist de 
la Salut va nàixer arran d’una altra pandèmia el 1833 i no podíem permetre que 
les festes majors del poble de les cases deixaren de  fer-se per aquesta, malgrat 
que encara s’hauran de respectar les mesures de seguretat i molts dels actes no es 
podran celebrar. Així i tot, vos convidem novament a fer poble, a retrobar-nos per a 
celebrar que Altea la Vella i les seues tradicions viuen i viuran mentre hi haja gent 
que s’estime la seua terra.

Bones festes i visca Altea la Vella. 

La Comissió.

anys

DIMECRES 2 DE FEBRER DE 2022
19.00 h. Inauguració de l’enllumenat extraordinari de llançament de traca al Carrer Retor  
Llinares. 
19.30 h. Solemne novenari en honor al Stm. Crist de la Salut, a càrrec d’un predicador a 
l’Església de Santa Anna. 

DEL DIJOUS 3 AL DIJOUS 10 DE FEBRER 
19.30 h. Solemne novenari en honor al Stm. Crist de la Salut, a càrrec d’un predicador a 
l’Església de Santa Anna. 

DIVENDRES, 11 DE FEBRER
13.00 h. Anunci ofi cial de les festes en honor al Stm. Crist de la Salut amb volteig general de 
Campanes i  llançament de coets. 
17.00 h. Passacarrer per l’itinerari de costum a càrrec de la 
Bandeta Bernia. 
20.30 h. Espectacle teatral: PENSIONISTES,  en el Centre Cultural, 
patrocinat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Altea. 
Entrada gratuïta.

DISSABTE 12 DE FEBRER 
8.30 h. Despertà pels carrers del Poblet, acompanyats per  
la“Xirimita i tabalet” 
12.00 h. Passacarrer pels carrers del Poblet, a càrrec del grup de batucada “SONATS” 
16.00 h. Partida de pilota valenciana al Carrer Retor Llinares. 
16.00 h. Espectacles David presenta l’obra infantil: “PUFF, EL DRAC MÀGIC” en l’aparcament 
de les escoles velles. 
19.00 h. Concert a càrrec de la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella en el Centre 
Cultural. 

DIUMENGE 13 DE FEBRER 
8.30 h. Despertà pels carrers del Poblet, acompanyats per  “Xirimita i tabalet” 
11.30 h. Concentració de la Comissió de Festes i autoritats en la Plaça deCaixaltea; a 
continuació  passacarrer  fi ns a l’Església de Santa Anna, acompanyats per la “Xirimita i el 
tabalet” i la Societat Recreativa Musical d’Alte la Vella. 
12.00 h. Missa en honor al Stm. Crist de la Salut , ofi ciada pel D. Pablo Cremades Socorro i 
cantada pel Cor de la Societat Filharmònica Alteanense. En fi nalitzar, llançament de coets en 
l’aparcament de les escoles velles 
19.00 h. Concentració de la Comissió de Festes i autoritats en la Plaça de Caixaltea; a 
continuación passacarrer  fi ns a l’Església de Santa Anna, acompanyats per la “Xirimita i el 
tabalet” i la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella.
19.30 h. Solemne processó en honor al Stm. Crist de la Salut.
En fi nalitzar, es dispararà un castell de focs artifi cials des de l’aparcament de les escoles 
velles. 

DILLUNS 14 DE FEBRER 
8.30 h. Despertà pels carrers del Poblet, acompanyats per la “Xirimita i el tabalet” 
11.30 h. Concentració de la Comissió de Festes i autoritats en la Plaça de Caixaltea; a 
continuació passacarrer  fi ns a l’Església de Santa Anna, acompanyats per la la “Xirimita i el 
tabalet” i la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella. 
12.00 h. Missa en honor a tots els difunts, ofi ciada pel  capellà, D. Pablo Cremades Socorro i 
cantada pel Cor de la Societat Filharmònica Alteanense. 
16.30 h. Vesprada infantil en l’aparcament de les escoles velles. FI DE FESTA.

LA COMISSIÓ DE FESTES ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR O SUPRIMIR ALGUNS DELS ACTES D’AQUEST PROGRAMA I DEGUT 
A LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA EN LA QUAL ESTEM, ES REQUERIRÀ LA UTILITZACIÓ DE MÀSCARETA PER A l’ASSISTÈNCIA A 
CADASCUN DELS ACTES ORGANITZATS, AIXÍ COM QUE ES RESPECTE LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT.

Saluda de l´Alcalde Programa de Festes

Saluda de la Comissió


