SALUDA DE L'ALCALDE
Una salutació de nou en la cita ineludible de les nostres festes
patronals.

Un saludo de nuevo en la cita ineludible de nuestras fiestas
patronales.

En primer lloc vos demane que reflexioneu sobre elles, ja que
són un conjunt d'activitats de treball previ i sobretot de
sentiments compartits, on s'ha de involucrar cada vegada més al
veïnat per aconseguir amb les activitats satisfer a tots els
públics. Les festes estan en els desvetllaments dels que estem
cridats a definir el rumb del nostre poble, però és tasca de totes
i tots fer-ho perquè siguem capaços de millorar-les de veritat.

En primer lugar os pido que reflexionéis sobre ellas, pues son un
conjunto de actividades de trabajo previo y sobre todo de
sentimientos compartidos, donde se debe involucrar cada vez más
al vecindario para conseguir con las actividades satisfacer a todos
los públicos. Las fiestas están en los desvelos de quienes estamos
llamad@s a definir el rumbo de nuestro pueblo, pero es labor de
todas y todos llevarlo a cabo para que seamos capaces de
mejorarlas de verdad.

Els que ací habitem, bell lloc en el qual ens ha tocat viure, les
viurem des del carrer, que és l'escenari natural, amb la música, a
la parròquia, als bars i terrasses i amb tots i totes aquells i
aquelles que vulguen de veritat compartir allò que és patrimoni
del poble. Al cap ia la fi les nostres festes parlen de nosaltres,
ens identifiquen dins d'una tradició cultural i constitueixen una
forma de vida que és l'expressió del nostre poble. Fem de nou el
moment de trobada entre totes i tots.
Des del consistori hem treballat per elaborar una programació
que, tot i que conté en la despesa, esperem siga capaç de
connectar amb tota la societat.

Quienes aquí habitamos, hermoso lugar en el que nos ha tocado
vivir, las viviremos desde la calle, que es el escenario natural, con
la música, en la parroquia, en los bares y terrazas y con tod@s
aquell@s que quieran de verdad compartir algo que es patrimonio
del pueblo. Al fin y al cabo nuestras fiestas hablan de nosotros,
nos identifican dentro de una tradición cultural y constituyen una
forma de vida que es la expresión de nuestro pueblo. Hagamos en
ellas de nuevo el momento de encuentro entre todas y todos.
Desde el consistorio hemos trabajado para elaborar una
programación que, aunque contenida en el gasto, esperamos sea
capaz de conectar con toda la sociedad.

Bones Festes
Buenas Fiestas
El vostre Batlle
Máximo Revilla

Once again I extend greetings on the occasion of the Fiestas of
our Patron Saint.

Au rendez-vous des fêtes en l’honneur de notre Saint Patron, je
viens vous saluer.

First, I ask you to reflect on our Fiestas; the varied activities are
the culmination of previous planning and above all shared
feelings. The people of Parcent must become increasingly
involved in the organisation of Fiestas to ensure that the
activities satisfy all the public. Fiestas are currently being
organised by the local administration, but it is the task of all of
us to be involved so that we can make them as good as
possible.

Tout d’abord je vous demande de réfléchir à ces fêtes qui sont un
ensemble de travail préalables et surtout de sentiments partagés, où
les habitants devraient s’impliquer de plus en plus pour arriver,
avec les activités, à satisfaire tous les publics. Elles sont le résultat
de l’effort de ceux d’entre nous qui sont appelés à définir le chemin
que prendra notre village, mais c’est à nous tous de faire le travail
qui permettra vraiment de les améliorer.

Those of us who live here in such a beautiful place enjoy life in
the street, our natural stage, with music, with our Parish Church,
in the bars and terraces and with all those people who really
want to share something that is the heritage of the people. After
all, our Fiestas speak of us, identify us within a cultural tradition
and constitute a way of life that is the expression of our people.
Let's make them once more the moment of meeting between us
all.
The Town Hall has worked within our budget to organise a
programme that we hope will be enjoyed by everyone.

Nous, qui habitons ce merveilleux endroit, vivrons les fêtes depuis
la rue, paysage naturel, avec la musique, depuis la paroisse, les
bars et les terrasses et avec tous ceux qui veulent partager quelque
chose qui est patrimoine du village. Après tout, nos fêtes parlent de
nous, nous identifient dans une tradition culturelle et constituent un
mode de vie qui est l’expression de notre village. Qu’elles soient,
à nouveau, un moment de rencontre entre tous.
Depuis la Mairie, nous avons travaillé pour développer un
programme qui, bien que réduit dans les dépenses, nous espérons
sera en mesure de connecter avec toute la société.
Bonnes Fêtes

Wishing you good Fiestas,

Saluda Regidora de Festes
Sempre he pensat que les festes són, simplement, per a gaudir-les.
Així que tan sol hauria d'utilitzar aquest espai per a desitjar-vos diversió,
alegria i molta felicitat, que després de tot un any de treball i maldecaps
ens ho mereixem totes i tots. Però em permetreu que dedique també
unes línies per a que reflexionem.

Enguany, com ja sabeu, no tenim ni comissió ni festers i ens ha tocat a l'equip de govern gestionar les
festes, triar orquestres, programar activitats, horaris … Organitzar les festes és una cosa que preferim ho facen
els ciutadans, gent de diferents edats que poden enriquir eixos dies de festa amb noves idees i activitats. Les
festes són els dies més importants que viu el nostre poble i no es tracta tan sol de diversió i d’oci, aquests dies
aporten al poble beneficis, impulsen l'economia amb el turisme i també, i molt important, ajuden al
retrobament de famílies i amics, així espere que en algun moment ens adonem, totes i tots, de la seua
importància i del que signifiquen per a Parcent i ens involucrem cada dia més és la seua organització i en la
millora de les festes de Sant Llorenç
Les festes són del poble i per al poble, entre totes i tots hem de preparar-les, organitzar-les, fer-les cada
dia més atractives i, com no, de gaudir-les amb la companyia dels visitants.
Salut, diversió, tot amb seny!!

Beatriz Riera – Regidora de Festes

Siempre he pensado que las fiestas son, simplemente, para disfrutarlas, así que tan solo debería utilizar
este espacio para desearos diversión, alegría y mucha felicidad, que después de todo un año de trabajo y
problemas nos lo merecemos todas y todos. Pero me vais a permitir que dedique también unas líneas para
que reflexionemos.
Este año, como ya sabéis, no tenemos ni comisión ni festeros y nos ha tocado al equipo de gobierno
gestionar las fiestas, elegir orquestas, programar actividades, horarios … Organizar las fiestas es una cosa que
preferimos que hagan los ciudadanos, gente de diferentes edades que pueden enriquecer esos días con
nuevas ideas y nuevas actividades. Las fiestas son los días más importantes que vive nuestro pueblo y no se
trata tan solo de diversión y ocio, estos días aportan al pueblo beneficios, impulsan la economía con el turismo
y también, y muy importante, ayudan al reencuentro de familias y amigos, así espero que en algún momento
nos demos cuenta, tod@s, de su importancia y de lo que significan para Parcent y nos involucremos cada día
más es su organización, en la mejora de las fiestas de San Lorenzo.
Las fiestas son del pueblo y para el pueblo, entre tod@s tenemos que prepararlas, organizarlas, hacerlas
cada día más atractivas y, como no, de disfrutarlas con la compañía de los visitantes.
Salud, diversión, ¡¡todo con mucha sensatez!!
Beatriz Riera – Regidora de Festes

PROGRAMACIÓ DE FESTES 2018
DIJOUS 9 D’AGOST
12:00 h. Volteig de campanes, vespre de Sant Llorenç
18:30 h. Partida de pilota, torneig Local
21:00 h. “Xupinazo” a càrrec de la “Bandeta de Parcent”, seran els
encarregats de donar l’eixida a les festes Majors.
21:30 h Fira Local de Productes i Tapes
A continuació actuació del Grup JAZZMÀTIKS
00:00 h. Disc mòbil amb Óscar DJ i Marc DJ, els acompanyarà tocant
el saxo en directe Valerià Berenguer.
DIVENDRES 10 D’AGOST, SANT LLORENÇ
08:00 h. Volteig de campanes i despertà
12:00 h. Cercavila pels carrers del poble
12:30 h. Solemne eucaristia celebrada en honor al nostre patró Sant Llorenç. La missa estarà
acompanyada al piano per WOLFGANG, que ho fa de forma desinteressada
A l’eixida es dispararà una traca de caramels i se celebraran les tradicionals carreres a la
Plaça del Poble
18:00 h. Gran Partida de Pilota, al carrer de Dalt, organitzada pel Club de Pilota Parcent, amb la
col·laboració de l’Excel·lentíssima Diputació d’Alacant i el M.I. Ajuntament de Parcent.
MALIA, PABLO, MIKI, KIKE contra MARTÍNEZ, SAXA, SERGI, CONILLET
21:30 h Solemne processó. En acabar traca de colors en la Plaça i a continuació una MASCLETÀ
TERRESTRE NOCTURNA, al carrer de l’Era.
00:30 h. Ball amenitzat per l’orquestra MITO
DISSABTE 11 D’AGOST, dia del SANTÍSSIM CRIST
08:00 h. Volteig de campanes i despertà
12:30 h. Solemne eucaristia
A l’eixida es dispararà una traca de corda i se celebraran les tradicionals carreres al Carrer
de Dalt.
18:00 h. Gran Partida de Pilota, al carrer de Dalt, organitzada pel Club de Pilota Parcent, amb la
col·laboració de l’Excel·lentíssima Diputació d’Alacant i el M.I. Ajuntament de Parcent.
ANGEL, QUICO, GERMÁN, TONI contra JAN, MARC, ADRIÀ, MANEL
21:30 h Solemne processó. En acabar traca de colors en la Plaça
00:30 h. Ball amenitzat per l’orquestra EROSIÓN
DIUMENGE 12 D’AGOST, dia de la DIVINA AURORA
07:00 h. Volteig de campanes i després com es costum, la Banda de Música interpretarà
l’Aurora pels carrers del poble.
12:30 h. Solemne eucaristia. La missa estarà acompanyada al piano per WOLFGANG, que
ho fa de forma desinteressada.
A l’eixida se dispararà una traca de caramels i se celebraran les tradicionals curses
a l’Avinguda de la Constitució.
18:00 h. Gran Partida de Pilota, al carrer de Dalt, organitzada pel Club de Pilota Parcent
21:00 h Ofrena de flors i després solemne processó. En acabar traca de colors en la Plaça
00:30 h. Ball amenitzat per l’orquestra AVALANCHA

DILLUNS 13 D’AGOST, dia dels més MENUTS
10:00 h. Jocs a la Plaça Colón: DESTROYER 75 metres i atraccions
18:30 h. Xocolatada a la Plaça Colon, cadascú s’ha de portar la tassa
i cullera,
A continuació “Les Aventures d’un Cavaller”,
teatre de carrer itinerant molt participatiu i emocionant
21:00 h. Sopar popular a la Plaça del Poble, amenitzat pel duo
la TRAMPA
DIMARTS 14 D’AGOST
14:00 h. Paelles a la Plaça Colón i carrer Trinquet
19:30 h. Desfilada de disfresses. Hi haurà premis, se premiarà la originalitat, el reciclatge ...
DIMECRES 15 D’AGOST, dia dels GRANS
18:00 h. Campionat de Tenis a la Plaça de Colón
18:00 h. Partida de pilota, torneig local.
21:00 h. Sopar pensionistes a la Plaça del Poble, amenitzat pel trio PARADIS

L’Ajuntament de Parcent i la Diputació d’Alacant patrocinen i/o subvencionen actes d’aquesta programació
L’Ajuntament es reserva el dret de canviar o suprimir actes i horaris sempre que siga necessari i/o per raons de força major

