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Dissabte 19 de juny
13 h Llançament de coets i volteig de campanes, com a anunci de l'inici 

de les Festes de la Segregació.

Diumenge 20 de juny
11 h Masterclass de botes de rebot* en el recinte del mercat.

19.30 h Vesprada de monòlegs* amb les actuacions de Carol Tomás, 
Paco Enlaluna i Rubén Aparisi en els jardins de la Casa de la 
Música i la Dansa.

Dilluns 21 de juny
18.30 h En la plaça Major, jornada ‘Parlem de residus a la plaça’. 

Activitat Cròniques d'un Poble, taller de participació per a 
conéixer les problemàtiques al voltant dels residus i les seues 
solucions. Vos animeu a millorar el poble?

Dimarts 22 de juny
18.30 h En la plaça Major, jornada ‘Parlem de residus a la plaça’. Taula 

redona amb la participació de Betlem Albero (regidora de Medi 
Ambient de les Alqueries) Jordi Alcón (Alcalde de Vistabella) Sergi 
Alejos (ex-regidor de Medi Ambient de Xilxes). Debat i picadeta.

23 h Espectacle ‘Fuego Violeta’* en el recinte del mercat. Dues cantants 
en un espectacle musical teatralitzat, reten homenatge a les dones 
que al llarg dels anys han fet història en la música.

* Per accedir a l'espectacle, s'haurà d'obtindre anticipadament l'entrada gratuïta en 
lesalqueries.eventbrite.com. Per aquelles persones que no els siga possible obtindre l'entrada, 
podran obtindre-la en el registre de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. L'accés serà 
mitja hora abans que comence l'espectacle.
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Dimecres 23 de juny
11 h En el recinte del mercat, espectacle fi de curs per a les xiquetes i 

xiquets del CEIP Pintor Sorolla. Representació de l'obra Oníricus a 
càrrec de la companyia Troupe Malabo.

Dijous 24 de juny
18 h En la sala d'exposicions, junt a la biblioteca municipal, inauguració 

de l'exposició de pintura dels treballs realitzats pels i les alumnes 
del curs de pintura. Romandrà oberta els dies 26 i 27 de juny en 
horari de 18.00 h a 20.00 h.

Divendres 25 de juny
18.30 h Missa d'acció de gràcies per la commemoració del XXXIV 

aniversari de la Segregació.

19.30 h En la plaça de la Segregació, acte institucional d'ofrena al 
"Monòlit" i llançament dels 36 tronadors tradicionals.
En finalitzar, en el carreró junt al col·legi CEIP Pintor Sorolla, 
mascletà disparada per la pirotècnia Reyes Martí.

23 h En el recinte del mercat, espectacle ‘Pacto entre Caballeros’*, 
tribut a Joaquín Sabina.

23 h En el recinte del mercat, espectacle ‘Vivo en libertad’*, tribut a 
Mónica Naranjo.

* Per accedir a l'espectacle, s'haurà d'obtindre anticipadament l'entrada gratuïta en 
lesalqueries.eventbrite.com. Per aquelles persones que no els siga possible obtindre l'entrada, 
podran obtindre-la en el registre de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. L'accés serà 
mitja hora abans que comence l'espectacle.
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Dissabte 26 de juny
18 a 20 h Obertura de l’exposició de pintura ubicada en la sala 

d’exposicions, junt a la biblioteca municipal.

18 a 20 h Obertura de l’exposició de pintura ubicada en la sala 
d’exposicions, junt a la biblioteca municipal.

Diumenge 27 de juny

18.30 h En els jardins al costat de l'Ajuntament, Jugatons, 20 jocs 
gegants tradicionals de fusta per a gaudir de xiquetes, 
xiquets i majors.

20 h En l’Església Vella del Replà, projecció de fotos antigues* del 
conjunt històric El Replà, recopilades i comentades per mossén 
Albert Ventura Rius.

20 h En l’Església Vella del Replà, projecció de fotos antigues* del 
conjunt històric El Replà, recopilades i comentades per mossén 
Albert Ventura Rius.

23 h En el recinte del mercat, espectacle ‘Con mucho gusto’*. 
Espectacle musical en tribut a Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel 
Ríos i Joan Manuel Serrat.

* Per accedir a l'espectacle, s'haurà d'obtindre anticipadament l'entrada gratuïta en 
lesalqueries.eventbrite.com. Per aquelles persones que no els siga possible obtindre l'entrada, 
podran obtindre-la en el registre de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. L'accés serà 
mitja hora abans que comence l'espectacle.


