


El Real de Gandia

Salutació	de	
l’Alcalde

Estimats veïns i veïnes:

Hem tornat!!! És per a mi un plaer, poder escriure aquestes paraules amb motiu de l’inici 
de les Festes Patronals nostre Real.

Ens trobem a les portes de dies festius en els que al Real es fa una crida general per 
deixar els quefers quotidians i celebrar un any més el goig de sentir-nos poble. 

Vull fer partícep del comboi a tota la comunitat realera per a que la música, la pólvora 
i les ganes de festa no deixen indiferent a ningú. Les festes són motiu d’alegria i felicitat, 
moments que aprofitem, per quedar amb amics i familiars. Perquè les festes, són unió i 
participació per a tots i totes.

La gent que forma part de les diferents confraries i associacions aporten el millor del 
seu treball per a que el Real es dinamitze cada dia millor social i culturalment.

El Real és un poble que sap fer festa, és un poble que viu i respira. De tots nosaltres 
depén que aquesta fantàstica il.lusió esdevinga un element de participació, civisme i orgull 
per a tots els realers i realeres.

Des de l’Ajuntament i com alcalde us anime a que durant estos 12 dies de Festes 
Patronals i Setmana Cultural participeu i gaudiu de tots els actes que s’han preparat. 
Enguany, presentem com a novetat la Festa de les Quintaes Infantils i la festivitat de la 
Gent Gran. Vos animem a participar, és el moment ideal de fer poble, de fer comboi i de 
fer festa, i així, fer del Real, un referent cultural i festiu i que ens ajude a seguir creixent 
com a poble.

Agrair i felicitar als confrares per la seua dedicació, temps, esforç i treball durant tot 
l’any. Així com a la gent, tècnics i treballadors municipals que aportaran la seua llavor 
durant estos dies.

En nom de tota la Corporació Municipal i en el meu, desitjar-vos molt bones festes i 
molta salut.

Gustavo Mascarell Tarrazona



El Real de Gandia

Salutació	de	
Regidor	de	Festes

Realers i realeres de nou arriba  l’estiu  i aprofite l’ocasió 
per adreçar-me a tot el poble com a Regidor de Festes.  
Anunciar-vos a tots els veïns i veïnes que venen les 
festes patronals del nostre poble. Després de dos anys 
de pandèmia tornem a la normalitat, venen dies de 
celebracions familiars, abraçades afectuoses amb els Amics i coneguts, dies de música, 
pólvora, de bones taules i passar unes festes plenes d’armonia, alegria i salut .

Voldria agrair el recolzament de tot el personal de l’Ajuntament  i  de les distintes 
comissions de festes per la seua ajuda desinteressada per confeccionar les festes 
d’enguany .

Desitjar-vos que passeu unes bones festes unes bones festes.
Quedant sempre a la vostra disposició.

                                                                                       JOSEP BERTÓ



Festes Patronals 2022

Dimecres 27 de juliol

19.00 h. Queda obert el VI Concurs de fotografia «Festes Patronals del Real de 
Gandia». Us animem a fer la millor foto del nostre poble en festes.

19.30 h. I Festa de les Quintades Infantils al Real. Passacarrer amb música de 
totes les quintades pels carrers del nostre poble. Fent festa, fent poble!!!

20.00 h. Espectacle infantil «La Banda Bocanegra» a la Plaça de la Llibertat. Al 
finalitzar, sopar a la mateixa plaça (cada quinta amb la seua taula).

22.30 h. Festa de l’espuma a la Plaça de la Llibertat. Acudir amb roba de bany i 
tovalla.
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El Real de Gandia

Dijous 28 de juliol

20.00 h. Santa Missa en honor de Sant Joaquim i Santa Anna i pels difunts de 
l’associació. La Coral de la Unió Musical del Real de Gandia cantarà 
aquesta celebració.

21.00 h. Concert per la Coral del Real de Gandia en l’església Visitació de la 
Nostra Senyora (col.labora l’Ajuntament del Real de Gandia)

22.00 h. Sopar de germanor, a càrrec de Molí Canyar a la Plaça de la Llibertat 
per als Associats dels Jubilats i Pensionistes. Hi haurà taules, cadires, 
cacaues i olives (col.labora Ajuntament del Real de Gandia) per al sopar 
de pa i porta del públic que vulga assistir. Després del sopar tindrà lloc 
l’espectacle (patrocina l’Ajuntament del Real de Gandia) amb Manoli 
Divay (veu en directe), Alicia Casañ (tribut a Lina Morgan i humor) i Edu 
Cloquell (cançó espanyola).
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Festes Patronals 2022

Divendres 29 de juliol

18.30 h. Balls valencians per a xiquets i xiquetes i cucanyes a la Plaça de la 
Llibertat.

21.00 h. II concurs de «Fideuà Nocturna Festes Patronals» al carrer Jaume I. Hi 
haurà premis a les millors fideuaes.

00.30 h. Gran revetla al Parc 25 d’abril amenitzada per l’orquestra SEVEN 
CRASHERS.

Festa	del	
Poble	
-2022-



El Real de Gandia

Dissabte 30 de juliol

20.30 h. IV Festa de les Quintades al Real. Passacarrer de totes les quintades 
pels carrers del nostre poble acompanyats per la Colla de Dolçainers i 
Tabaleters del Real de Gandia, el GM El Comboi del Real de Gandia i 
l’AAM del Real de Gandia. Fent festa, fent poble!!!

22.00 h. Sopar de les Quintades al carrer Jaume I.

23.30 h. Cara a cara al Parc 25 d’abril de les orquestres MONTECARLO i EUFORIA.

-2022-



Festes Patronals 2022

Diumenge 31 de juliol

08.30 h. Despertà a càrrec de l’AAM del Real de Gandia.

09.30 h. Esmorzar dels festres i festeres.

11.30 h. Passacarrer de recollida dels festers i festeres per assistir a la Missa.

12.00 h. Solmene Missa en honor dels Sants de la Pedra.

13.30 h. Picadeta dels festers i músics.

14.30 h. Dinar de Confrades.

18.00 h. Jocs infantils per a xiquets i xiquetes a la Plaça de la Llibertat.

19.00 h. Partida de Pilota Valenciana al carrer Pasqual Reinalt.

19.30 h. Gran cordà d’aigua a la Plaça de la Llibertat.

21.00 h. Preparació de les taules i cadires per al sopar a la Plaça de la Llibertat.

21.30h. Sopar amenitzat amb discomòvil per als festers i tot el poble. Hi haurà salmorra 
i cacaues (col.labora Ajuntament del Real de Gandia).

23.00 h. Gran Correfocs per a tot el poble. Eixida de la Plaça de la Llibertat i finalitza 
al Parc 25 d’abril.

00.00 h. Música en directe a càrrec de «Zambra fusión rumbera» a la Plaça de la 
Llibertat.

Sants	
Abdó	i	
Senent
-2022-



El Real de Gandia

DILLUNS 1 D’AGOST
11.30 h fins 13.30h Taller a la Piscina Municipal.
18.30 h. Jocs Gegants a la Plaça de la Llibertat.
19.00 h. Campionat de petanca de les Jornades Esportives 2022 a la Plaça de la Llibertat.
20.00 h. Final Volei (+17 anys) XXXV Jornades Esportives del Real de Gandia 2022.
22.00 h. Concert a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters del Real de Gandia  i el 

Grup de Danses Rebombori de Gandia a la Plaça de la Llibertat. 

DIMARTS 2 D’AGOST
11.30 h fins 13.30h Taller a la Piscina Municipal.
18.30 h. Taller de reciclatge creatiu «Donant la llanda» per a xiquets i xiquetes a la 

Plaça de la Llibertat.
19.30 h. Campionat de birles de les Jornades Esportives 2019 a la Plaça de la Llibertat.
20.00 h. Final Futbol 8 (+ 17 anys) XXXV Jornades Esportives del Real de Gandia 2022.
21.00 h. Concert de Música Festera a càrrec de l’Agrupació Artística Musical del Real de 

Gandia a la Plaça de la Llibertat.

DIMECRES 3 D’AGOST
11.30 h fins 13.30h.Taller  a la Piscina Municipal.
18.30 h. Jocs infantils a la Plaça de la Llibertat.
20.00 h. Final Pàdel (+17 anys) XXXV Jornades Esportives del Real de Gandia 2022.
22.30 h. Concert de Música Festera a càrrec del Grup Musical El Comboi del Real de 

Gandia al c/ Llaurador Valencià.

DIJOUS 4 D’AGOST
11.30 h fins 13.30h Jocs d’aigua a la Piscina Municipal.
19.00 h. Partida de pilota professional al Carrer Pasqual Reinalt.
21.30 h Sopar de cabasset al Parc 25 d’abril. L’Ajuntament fica taules, cadires, picaeta, 

beguda i postre. El tiquet (2 euros) estarà a la venda a l’Ajuntament fins el 
dimarts 2 d’agost. Entrega de trofeus de les jornades esportives i concurs de 
fotografia. A continuació, Monòlegs Riures en valencià amb Rubén Aparisi i 
Maria Juan «Apitxem junts».

Per a finalitzar aquest dia, cordà a càrrec de l’Associació del Real Fem foc o fugim.

Setmana	Cultural



Festes Patronals 2022

Divendres 5 d’agost
07:00 h. Cant a la Divina Aurora per part dels festers del poble acompanyats de la banda de 

música del Real de Gandia. Animem a tots els veïns del poble que vulguen participar 
a acompanyar-nos en esta bonica tradició recuperada els últims anys.

08:00 h. Despertà a càrrec de la Associació Artístico Musical del Real de Gandia. Comencem 
prontet a fer-nos notar!!

09:30 h. Toca omplir la panxa, esmorçar dels festers. A recarregar piles per al dia que ens espera.
11:30 h. Pasacarrer a càrrec de l’AAM per a arreplegar als festers. Tragueu les càmeres que 

ens fiquem guapos!!
12:00 h. Solemne misa en honor a la Divina Aurora. En acabar la misa ens dirigirem cap a 

les paelles situades a l’ Avinguda de Gandia.
13:00 h. Després de dos anys sense elles, tornen les PAELLES de l’AURORA, acompanyades 

d’una gran discomòbil i sorpreses per als disfressats (recordem que cal adquirir el 
tiquet amb anterioritat). Els festers de l’Aurora repartiran cassalla als majors de 18 
anys disfressats. Ara si que va de booo!!!!

19:00 h. Gran batucada de FIGATELLS BATUKAT’S per a acabar la vesprada que ens 
portarà a la cordà d’aigua a la Plaça de la Llibertat. Porteu-se el banyador que toca 
refresacar-se!!

21:30 h. Pasabars acompanyats per la xaranga de l’AAM del Real de Gandia. La burreta ja té 
ganes de passetjar!!

22:00 h. Sopar de sobaquillo al Parc de les Germanies.
23:30 h. Gran revetla amenitzada per l’orquestra GARAGE BAND
04:00 h. I açò no acaba ací, Discomòbil per als més valents que queden en peu. Encara ens 

queda festa per a rato!!!

Els festers del Real de Gandia, agraïm a tots els veïns del poble la seua col·laboració en la 
nostra festa i els desitgem unes bones i desitjades festes patronals del 2022.

VISCA L’AURORA!!!!!!!!

Divina	
Aurora
-2022-



El Real de Gandia

Santíssim	
Crist
de	

l’Empar	
		-2022-

Dissabte 6 d’agost

14.00 h.  Dinar de germanor per als components de la Confraria del Crist d’Empar.

19.30 h. Passacarrer per la Banda de Musica per arreplegar als festers i festeres.

20.00 h. Santa Missa en honor del Santíssim Crist d’Empar. I pels difunts de la Confraria. 
Ens acompanya en la celebració la Soprano i violinista Maria Khodarenko i a l’òrgan  
Juan Manuel Lloret Frasquet.

22.00 h. Sopar de germanor en la plaça de la llibertat per als components de la Confraria 
del Crist d’Empar El Sopar ens el servira el restaurant Moli Canyar.

A la mateixa plaça hi haurà taules i cadires, així com cacauets, 
olives i salmorra (col·labora Ajuntament de El Real Gandia) i 
sopar de pa i porta per al públic en general que vulgui participar.  

Així com gaudir de l’espectacle: Sandra Bruman, “Acompáñame siempre”



Festes Patronals 2022

Diumenge 7 d’agost

09.00 h. Despertà a càrrec de l’AAM del Real de Gandia i tronadors.

10.00 h. Esmorzar realer amenitzat per l’AAM del Real de Gandia. S’haurà de comprar el 
tiquet (3 euros) fins al 2 d’agost en l’Ajuntament.

11.30 h. fins les 14.30h. Parc aquàtic a la Piscina Municipal.

18.00 h. Taller de màgia per a xiquets i xiquetes a la Plaça de la Llibertat.

19.00 h. Animem a la gent a traure plantes al carrer per al passacarrer i la processó.

19.30 h. Passacarrer de la Colla de Dolçainers i Tabaleters del Real de Gandia.

20.00 h. Passacarrer amb l’AAM del Real de Gandia per a arreplegar a festers, festeres, 
veïns i veïnes per a participar en la missa i en la processó.

20.30 h. Solemne missa cantada per l’Orfeó del Real de Gandia en honor a la Verge dels 
Desemparats.

21.30 h. Processó en honor als Sants de la Pedra, a la Divina Aurora, al Santíssim Crist 
de l’Empar i  a la Verge dels Desemparats. En acabar hi haurà un bombardeig de 
colors a la Plaça Beato Carmelo.

23.30 h. Musical «We love Queen» al Parc 25 d’abril. Traure el tiquet (gratuït) en l’Ajuntament 
fins el dijous 4 d’agost. Al finalitzar, castells de focs artificials a càrrec de la pirotècnia 
Borredà com a cloenda de les Festes Patronals.

La Corporació Municipal vos desitja unes bones festes i anima al poble a que 
participe en tots els actes preparats per les distintes confraries i associacions.

Verge	dels
Desemparats
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