MUSEROS
EN FESTES,
LLIURE
D’AGRESSIONS

FESTES PATRONALS 2022

SALUDA DE
L’ALCALDESSA

Muserencs i muserenques,
Després de dos anys plens de reptes, puc anunciar-vos que per fi podrem gaudir de les
nostres festes per complet. Teníem la incertesa de quan podríem fer-ho, i finalment, aquest
moment ha arribat. Enguany, comencem les activitats festives a finals del mes de juliol, amb
la il·lusió intacta i més ganes que mai de gaudir dels nostres dies amb intensitat.
Com a alcaldessa de Museros, vos convide a participar en tots els actes que hem preparat
per a les pròximes setmanes. Des de l’Ajuntament, hem treballat per a confeccionar un programa a gust de tots i de totes, amb activitats de tot tipus i per a totes les edats.
Des d’ací, vull felicitar els membres de la Comissió Taurina, els Festers de Sant Roc i les Filles
de Maria; perquè després de dos anys, podran gaudir dels seus dies com es mereixen, i
com no, agrair també la constància que han tingut i el treball que han fet durant els últims
dos anys en adaptar-se a les circumstàncies que ens ha tocat viure. El meu agraïment per
anticipat a la brigada, servei de neteja, policia local i seguretat.
Les festeres i els festers ja han fet el seu treball, ara ens correspon a nosaltres donar-li sentit.
Obrim les portes del nostre poble i omplim-lo entre veïns, veïnes, familiars i colles d’amics
i amigues, per a gaudir en harmonia i germanor de les festes patronals en honor de la Mare
de Déu i de sant Roc.
És moment d’eixir al carrer i compartir moments d’alegria i diversió, però sempre des del
respecte, la tolerància i saber estar. En nom de tota la corporació municipal, i en el meu propi, vos desitge que passeu unes bones festes.
Una forta abraçada de la vostra alcaldessa,
Cristina Civera Balaguer
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Queridas vecinas y queridos vecinos de Museros, Museros ya está de fiesta. Después de estos años sin poder disfrutar
de nuestras fiestas patronales, de nuestras tradiciones, de poder juntarnos todas, por fin llega el momento de esta
nueva normalidad. Hay que insistir que el COVID-19, sigue presente. Disfrutemos de nuestras fiestas pero con prudencia, con las precauciones necesarias para evitar los posibles contagios. Disfrutemos, pero con salud y conocimiento.
Nos encontramos a menos de doce meses de los próximos comicios electorales. Los Socialistas de Museros nos presentaremos en mayo del 2023 con la satisfacción del trabajo bien hecho, pero con la visión de seguir mejorando. Durante
esta legislatura, hemos seguido gestionando el Ayuntamiento, con la máxima de trabajar para la mayoría. Hemos
efectuado inversiones, ejecutado proyectos, y programado actividades de diversa índole. Continuaremos invirtiendo,
programando y planificando. Algunas de las actividades ya se han consolidado, tales como el servicio de refuerzo
educativo Seguim amb tu. Se continuará ofreciendo una amplia y variada programación cultural a través de las diversas subvenciones para las artes escénicas. Se ha creado el Premi Cultural Museros. También hemos colaborado estrechamente con la SUMM. Se han consolidado programas dirigidos a las personas mayores, promoviendo actividades
lúdicas y saludables. Seguimos implantando políticas de igualdad de género, con el fin de educar aportando nuestro
granito de arena para erradicar la violencia contra la mujer. Las áreas de Infancia y Juventud continúan creando
espacios tanto de esparcimiento como de protección, como la Comisión del Menor, constituida en esta legislatura,
con la misión de proteger a los menores. Y en el ámbito deportivo, impulsamos el deporte base y apoyamos a todas
las entidades deportivas de Museros. Seguimos manteniendo y fomentando nuestras fiestas y tradiciones, señas de
identidad de nuestro pueblo, haciendo visible las raíces y arraigo de todas las vecinas y todos los vecinos de Museros.
El grupo socialista de Museros, estaremos comprometidos con Museros, y continuaremos con nuestra hoja de ruta,
sin perder el rumbo con discursos estériles, sin criterio ni fundamento y fuera de la realidad. Tal vez por eso pensamos
que los representantes de la corporación que en su dia tuvieron responsabilidad de gestión, no tuvieron la capacidad,
ni la responsabilidad ni el compromiso de gestionar los recursos pensando en la mayoría, sino más bien, en el reconocimiento personal.
Els socialistes de Museros volem un poble de naturalesa rural i en un entorn metropolità, continuem desenvolupant
documents estratègics que definisquen i protegisquen el nostre entorn, en efectuar actuacions sota els criteris de
l’Agenda 2030 i els seus ODS (objectius de desenvolupament sostenible), de l’eficiència energètica i de generació
d’espais públics eficients (unificació de centres educatius), i en rehabilitar els edificis considerats béns de rellevància
local, o en ajudar unes altres entitats a millorar les seues instal·lacions mitjançant convenis i subvencions. Pel que
fa al nostre teixit associatiu, tan cultural, com festiu comercial o esportiu, continuem mantenint polítiques en donar
suport a les necessitats de cada entitat. Les nostres polítiques són de compromís amb tot el veïnat de Museros, un
compromís, real, assolible i, sobretot, amb una visió de treballar sempre en benefici de la majoria.
Per a finalitzar, agraïm, a les Filles de Maria, als Festers de Sant Roc i a la Comissió Taurina, la seua implicació, dedicació i
voluntat de continuar treballant per a mantindre les nostres festes patronals i tradicions.
Desitgem, a totes les veïnes i a tots els veïns de Museros, un bon estiu i que gaudiu de la festes de 2022 amb energia,
positivitat i prudència; a més, de civisme i respecte.
Feliç estiu i bones festes. Gràcies per confiar en el nostre equip.
Socialistes de Museros · Cristina Civera · Vicent Pérez · Némesis Cardona · Juan José Carrión · Sonia García ·
Agustín Muedra
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Es un honor para nosotros, los concejales que formamos parte del grupo Partido Popular, poder dirigirnos a
todos los muserencs y muserenques mediante la oportunidad que nos brinda este saluda.
Este es el último de esta legislatura, que iniciamos en el 2019, y quien nos iba a decir que iba a ser tan dura,
la crisis sanitaria derivada del COVID-19 irrumpiría súbitamente y cambió nuestras vidas para siempre. Por
el camino, muchas vidas se perdieron, muchos perdieron su trabajo o vieron cerrar sus negocios, etc. y nos
vemos inmersos en una profunda crisis económica agravada aún más, si cabe, por la guerra en Ucrania.
Dicho sea de paso, reiteramos todo nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano deseando que
el fin de la guerra sea pronto una realidad.
Durante este tiempo, hemos estado ejerciendo una oposición constructiva, pero no queremos caer en la
autocomplacencia como otros, pues siempre se puede hacer mucho más y mejor. Por ello, no cejaremos
en nuestro empeño, esfuerzo y trabajo en conseguir lo que sea mejor para nuestro pueblo y todos sus habitantes. Estamos aquí para servir al pueblo y ello requiere esfuerzo y sacrificio, y ese compromiso no tiene
fecha de caducidad, porque somos el Partido Popular.
Museros es nuestra motivación, no nos acomodamos y estamos listos, en mayo 2023 elecciones.
Según el refrán en temps de melons, curts... seguro que lo saben, pues para no extendernos mucho, llegan
las fiestas patronales en honor a nuestra alcaldesa perpetua la Mare de Déu de l’Assumpció y el nostre
patró sant Roc, tras este letargo de dos años, demostremos que Museros ha despertado de él, que estamos aquí y que no hemos olvidado nuestras costumbres y tradiciones. Vivámoslas con intensidad, pasión,
alegría y respeto. Llenemos las calles en cada evento, en cada acto, ya sea festivo, religioso, taurino, deportivo, pirotécnico, etc. porque la mejor manera de perpetuarlas y protegerlas es que sean inolvidables,
porque las fiestas son del pueblo.
Enguany sí, després de dos anys tornen els Festers de Sant Roc, tornen les Filles de Maria, torna la Comissió Taurina, i amb més força i alegria que mai, de segur que heu programat unes grans festes dignes
del nostre poble, gràcies per la vostra paciència, dedicació i il·lusió.
També, enguany, per a molts seran les seues primeres festes, com per exemple per al nostre senyor retor
D. Javier: le agradecemos su labor al servicio de Dios en nuestra parroquia, seguro que quedará maravillado y prendado por el fervor y devoción de Museros por nuestros patronos.
Gràcies poble de Museros! Molt bones festes!
Manolo, Ana i María
Grupo Municipal Partido Popular
Manolo Moreno | Ana Alcover | María Sánchez

@partidopopularmuseros
@ppmuseros
Populares Museros
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Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns, Museros ja està de festa! Per fi, després de dos anys sense poder gaudir-les
com toca, enguany recuperem les nostres festes plenament. Això sí, la COVID-19 encara està entre nosaltres, així
que passem-ho bé, però tinguem encara precaucions perquè no torne a escampar-se. També volem agrair l’esforç
i la faena de totes les entitats festives i culturals i del voluntariat, sense la seua la col·laboració les nostres festes no
serien possibles.
Ara esperem que este retorn a la normalitat també faça que el govern PSOE-EU encare i gestione en este últim any
de legislatura els problemes i necessitats quotidians que té Museros i que la pandèmia ha fet que es deixaren en un
segon terme, sovint sense motiu. És urgent que el PGOU avance, perquè és el futur urbanístic de Museros i perquè
depén d’ell el nou centre d’infantil i primària, nous parcs, que es consolide una mobilitat sostenible...; cal aclarir ja el
nou contracte de la concessió de l’aigua; davant dels preus desorbitats de la llum, cal avançar decididament en les
comunitats energètiques a Museros; l’atenció a la ciutadania ha de ser ràpida, fluida i respectant els drets lingüístics i
el reglament municipal d’ús del valencià. Actualment, som oposició, però quan considerem que es fan coses bones
per al poble, hem fet costat al govern. Continuarem en la mateixa línia, per a avançar, ens tindran al costat, per a anar
deixant passar el temps i no afrontar projectes ens tindran enfront.
També aprofitem per a donar les gràcies públicament a Francesc Alcaina per tota la faena feta els últims anys. Paco el
Nàsio va deixar el càrrec de regidor al gener, però continuarà sent una peça fonamental de Compromís des de fora
del consistori. L’ha substituït la companya Raquel López, que afronta amb il·lusió i ganes este nou repte.
Passeu molt bon estiu i que totes les ganes contingudes que teníem de relacionar-nos, de compartir moments, de
viure en definitiva, els convertim en il·lusió i energia positiva per a fer unes festes 2022 inoblidables i tot des del civisme, la convivència i el respecte, que no estan renyits amb l’alegria, el plaer i la felicitat. Estem més que convençuts
que totes les entitats i comissions festeres treballaran amb ganes per a aconseguir-ho!
Per a acabar, uns versos de V. A. Estellés sobre el nostre poble del seu poema «L’Alba d’un dia com un altre»: «Ara mire
com creix el dia damunt l’horta / Per la part de la mar hi ha una esplendor rogenca. / Darrere d’uns llorers està, segur,
Museros. / Museros deu tenir un dematí tranquil, / amb la blancor dels murs, les portes grans, els horts. / Ara m’agradaria anar pels seus carrers. / Escoltar el lladruc d’un gos, el vell soroll / d’un carro o la remor de l’aigua entre les canyes. /
I els cirerers, altíssims. I l’ermita, a l’eixida. / Darrere dels llorers deu despertar Museros / a poc a poc, en pau».
Víctor Xercavins i Raquel López, Grup Municipal Compromís
museros@compromis.net
museros.compromis.net
compromispermuseros
@c_museros

Víctor Xercavins

Raquel López

compromis_museros
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Me dirijo a todos vosotros vecinos y vecinas de Museros
desde esta publicación, estamos saliendo de esta larga
y dura pandèmia; pero para que nadie caiga en el olvido, quiero, una vez más, en nombre del grupo político
municipal Ciudadanos y en el mío propio, dedicar todos
y cada uno de mis pensamientos, al escribir este saluda,
a la memoria y recuerdo de todos aquellos que hoy no se
encuentran entre nosotros.

Em dirigisc a tots vosaltres veïns i veïnes de Museros des d’aquesta publicació, estem eixint d’aquesta
llarga i dura pandèmia; però perquè ningú caiga en
l’oblit, vull, una vegada més, en nom del grup polític
municipal Ciudadanos, i en el meu propi, dedicar tots
i cadascun dels meus pensaments, en escriure aquest
saluda, a la memòria i al record de tots aquells que hui
no es troben entre nosaltres.

Hace dos años llegó este virus, el cual nos ha arrebatado partes de nuestras vidas, familiares, amigos y conocidos a los que jamás olvidaremos, pero por fin parece
estar pasando esta mala situación, hemos aprendido a
valorar aquello a lo que no le dábamos importancia, no
lo olvidemos nunca.

Fa dos anys, va arribar aquest virus, el qual ens ha
arrabassat part de les nostres vides, familiars, amics i
coneguts als quals mai oblidarem, però per fi sembla
que passa aquesta mala situació, hem aprés a valorar
aquelles coses a les quals no li donàvem importància,
no ho oblidem mai.

No olvidemos a todos los colectivos sanitarios, Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, Funcionarios, trabajadores de todas y cada una de las secciones municipales, trabajadores de los grandes y pequeños comercios,
ganaderos, agricultores y transportistas siempre en primera línea, nunca bajaron los brazos y los tuvimos ahí,
para garantizar nuestro bienestar dentro de lo posible,
a todos ellos gracias.

No oblidem tots els col·lectius sanitaris, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, funcionaris, treballadors
de totes i cadascuna de les seccions municipals, treballadors dels grans i xicotets comerços, ramaders,
agricultors i transportistes sempre en primera línia, mai
van baixar els braços i els vam tindre ací, per a garantir
el nostre benestar en la mesura del possible, a tots ells
gràcies.

¡Por fin!, llegó el dia de volver a disfrutar con normalidad
de los festejos taurinos, nuestras paellas, los bailes, los
actos religiosos y todas las actividades, hagámoslo con
mesura y respeto hacia los demás, todos tenemos ganas
de volver a disfrutar de nuestras fiestas.

Per fi!, ha arribat el dia de tornar a gaudir amb normalitat dels festejos taurins, de les nostres paelles, dels
balls, dels actes religiosos i de totes les activitats, femho amb mesura i respecte cap als altres, tots tenim ganes de tornar a gaudir de les nostres festes.

A los Festers de Sant Roc, Filles de Maria i Comissió Taurina, estas fiestas serán el fruto de vuestro buen hacer durante el tiempo que ha durado la pandemia, disfrutarlas
y GRACIAS.

Als Festers de Sant Roc, a les Filles de Maria i a la Comissió Taurina, aquestes festes seran el fruit del vostre
bon fer durant el temps que ha durat la pandèmia, gaudiu-les i GRÀCIES.

Visca sant Roc!

Visca sant Roc!

Visca la Mare de Déu de l’Assumpció!

Visca la Mare de Déu de l’Assumpció!

Tomás Piqueras Giménez
Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos

Tomás Piqueras Giménez
Regidor del Grup Municipal Ciudadanos

PD: el próximo año entraremos en una nueva legislatura.
Espero poder seguir trabajando para todos y cada uno de
vosotros, porque vosotros sois lo realmente importante.

PD: el pròxim any entrarem en una nova legislatura.
Espere poder continuar treballant per a tots i cadascun de
vosaltres, perquè vosaltres sou realment el més important.
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Tras dos años de pandemia, ha llegado el momento de volver a la “normalidad”, aún con responsabilidad por parte
de la ciudadanía, y demostrar lo mucho que hayamos aprendido durante esta horrible etapa.
Han sido muchos los momentos que hemos dejado de vivir con las personas a quienes más queremos y más nos quieren, y ya es hora de recuperarlos sin olvidar por todo lo que hemos pasado en todo este proceso que parecía interminable.
Por ello, desde el colectivo municipal de Esquerra Unida, queremos animar al pueblo de Museros a retomar las fiestas
patronales con ganas de festividad y hermandad entre la vecindad, a ser felices en todo momento y a que la generosidad entre muserencos/as sea nuestra bandera, sin dejar de prestar especial atención a la situación sociosanitaria
que prevalezca en cada momento.
Desde aquí, seguimos trabajando codo a codo con el resto de compañeros/as de la corporación para hacer de éste,
nuestro municipio, un lugar mejor.
Como siempre, todas vuestras aportaciones y sugerencias de mejora serán bienvenidas.

Beatriz Sánchez Botello
Concejala de Agricultura y Medio Ambiente
Portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida Museros
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SALUDA
DEL
RETOR
Estimados Muserencs, ya llevo aproximadamente casi dos cursos entre vosotros y habéis conseguido que me sienta
más muserenc que la ermita de San Roque, gracias por vuestro cariño y detalles que tenéis con este sacerdote. Dios os
lo pague, os aseguro que es Buen Pagador.
Nos acercamos a nuestras fiestas patronales en el mes de agosto, celebrando a la Virgen bajo dos advocaciones, la
Asunción y la Inmaculada Concepción y como no a nuestro amigo san Roque.
La Virgen es madre, ¡qué importante es ser madre!, que hasta Dios al hacerse hombre ha querido tener una madre de
carne humana, como nuestras madres.
La madre es insustituible. No solo ya a nivel humano, y en este caso extraordinario a nivel divino, sino a todos los niveles
de la vida. La madre es imprescindible para nacer e insustituible cuando ya se ha ido. Ella es la que nos da el ser. Lo podemos corroborar muy bien a otros niveles naturales. Todos los vivientes han nacido de una madre. No surge la vida por
generación espontánea. Pero, además, es el caso de la humanidad, el ser madre, no solo consiste en admitir unas funciones biológicas naturales, de concepción, gestación, nacimiento y protección instintivas. Sino, también, el componente
racional afectivo y la riqueza de la formación educativa en valores divinos y humanos.
Hay teólogos que han dicho que Dios, para mostrarnos lo importante que es ser Madre, ha querido también sentirse
Hijo y tener su propia Madre.
Pues os digo, que la Virgen Santísima, que en estas fiestas vamos a contemplar, es tu madre.
Quiero que en estas fiestas profundicemos en estos cinco aspectos que nos enseñan la Vida de Nuestra Madre:
Humildad ante la grandeza y el misterio de Dios.
Valentía para ser madre sin tener esposo.
Confianza en que Dios no abandona a quien lleva a una misión concreta.
Fidelidad al plan de Dios sobre Ella.
Caridad con el amor y la comprensión que se puso en cada uno de sus actos.
No podemos olvidar a nuestro querido amigo san Roque, que siempre creyó en el amor, como la suprema fuerza del
mundo. San Roque pensaba ¡tan fácil hacer feliz a una persona!, basta un poco de cariño. Bien sabía san Roque, que en
el fondo de tanta tristeza, se agita una carencia afectiva.
Este es nuestro queridísimo san Roque, vivir como una madre, desprendido de sí y vuelta al otro.
Con mi bendición y afecto.
Francisco Javier Ruiz López
Sacerdote

9

FESTES PATRONALS 2022

SETMANA
DELS
MAJORS
Dilluns, 25 de juliol

10.00 h
Primera part del taller de bijuteria de ceràmica polimèrica.
Places limitades a 15 persones.
Lloc: Llar dels Jubilats

Dijous, 28 de juliol

10.00 h
Eixida amb destinació a Benissanó, on visitarem el seu
castell, i al final de la visita, realitzarem una activitat de
decoració de taulells.
Eixida des del Punt d’Amics.
Places limitades fins a completar l’autobús.
17.30 h
Berenar per a agafar forces.
Lloc: Llar dels Jubilats.
18.00 h
Continuem amb el campionat de parxís.
Lloc: Llar dels Jubilats.

17.30 h
Berenar per a agafar forces. Inscripcions per al campionat de
parxís. Premis per a les persones guanyadores i participants.
Places limitades.
Lloc: Llar dels Jubilats.

22.30 h
Concert de la SUM Big Band Museros.
Música swing.
Lloc: plaça del Poeta Llorente

18.00 h
Taller de risoteràpia.
Places limitades a 25 persones.
Lloc: Llar dels Jubilats.

Divendres, 29 de juliol

Dimarts, 26 de juliol

10.00 h
Eixida amb destinació a Sueca, on tornarem a visitar el
museu i la fàbrica Chocolates Comes, on podrem degustar i
adquirir els seus productes.
Eixida des del Punt d’Amics.
Places fins a completar l’autobús.
17.30 h
Berenar per a agafar forces.
Lloc: Llar dels Jubilats.
18.00 h
Començament del campionat de parxís.
Lloc: Llar dels Jubilats.

Dimecres, 27 de juliol

10.00 h
Segona part del taller de ceràmica polimèrica.
Muntatge de peces.
Lloc: Llar dels Jubilats.
17.30 h
Berenar per a agafar forces.
Lloc: Llar dels Jubilats.
18.00 h
Final del campionat de parxís i lliurament de premis
a les persones guanyadores i a les participants.
Lloc: Llar dels Jubilats.
22.30 h
Espectacle d’humor Quarentena, a càrrec de la
humorista Carol Tomás.
Lloc: plaça del Poeta Llorente.
Inscripcions a la Llar dels Jubilats, els dilluns, dijous i
divendres, de 10.00 h a 13.00 h, de l’11 al 22 de juliol.

11.00 h
Taller d’alimentació saludable (activitat de cuina relacionada
amb el plat saludable i, posteriorment, tast dels resultats).
Places limitades a 20 persones.
Lloc: Llar dels Jubilats.
20.30 h
Sopar de pa i porta a la fresca, amb beguda i tapes a càrrec
de la Regidoria de Majors. Amenitza el grup musical
Los Bohemios, que interpretaran música de tots els temps.
Places limitades.
Lloc: plaça del Poeta Llorente.
Preu 2 €

10

FESTES PATRONALS 2022

FESTES
ESPORTIVES
2022
CAMPIONAT DE FRONTENNIS
PER PARELLES
del 4 al 18 de juliol

A partir de les 18.30 h
Dies: de dilluns a divendres
Lloc: frontó municipal
Campionat per parelles en dues categories: infantil i amateur

CAMPIONAT DE FRONTÓ A MÀ
del 25 al 29 de juliol

A partir de les 19.00 h
Lloc: frontó municipal
Divendres 29 de juliol, exhibició de l’Escola de Pilota de
Museros i gran final del campionat

FESTA CICLISTA
14 de juliol

19.00 h
Lloc: pàrquing de l’avinguda de Blasco Ibáñez, junt al CEIP
Blasco Ibáñez.
Activitats ciclistes per a totes les edats
Inscripció necessària
Nota: és obligatori l’ús de casc per a menors de 16 anys.

GIMCANA AQUÀTICA
19 de juliol

Lloc: piscina municipal
Activitat aquàtica dirigida a xiquets i xiquetes
Inscripció necessària

FESTA DEL ‘RUNNING’
22 de juliol

Lloc: carrer Major
Curses no competitives per a xiquets i xiquetes
Inscripció necessària
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‘TXUPINAZO’ I
DISFRESSES
Dissabte, 30 de juliol

00.00 h
Concentració a l’Ajuntament
Davant de l’Ajuntament, concentració per a esperar el
llançament del txupinazo d’inici de festes.
00.30 h
Cavalcada de disfresses
Des de l’Ajuntament, s’iniciarà la cavalcada que
transcorrerà pels carrers del nostre poble.
El recorregut de la cavalcada serà el següent: Ajuntament,
carrer de Costura, plaça de la Llibertat, carrer de Sant Vicent,
avinguda del País Valencià, avinguda de la Creu, rotonda de
la de Creu, avinguda de la Creu, avinguda del País Valencià,
avinguda de la Senyera i passeig de les Palmeres.
En finalitzar la cavalcada, gran ball de disfresses al
passeig de les Palmeres.
Nota: les polseres per accedir al recinte de les disfresses per als veïns i per a les veïnes de Museros, s’entregaran del 20 al 28 de juliol a l’Ajuntament i caldrà conservar-les fins a la nit del 13 d’agost per accedir al ball del
parc de la Música.
Per a les persones majors de 50 anys, no és necessari
portar la polsera.
Els menors de 13 anys han d’anar acompanyats d’un
adult. Per als menors, entre 14 i 17 anys, per a recollir
la polsera, hauran de presentar una autorització que
trobaran a l’Ajuntament o al web municipal.
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De l’1 al 5 d’agost
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FESTA EN HONOR
DE LA IMMACULADA
CONCEPCIÓ
Dissabte, 6 d’agost

13.00 h
Volteig general de campanes.
Llançament de trons i carcasses en senyal de festa.
18.30 h
Les Filles de Maria obrirem les portes de les nostres
cases per a ensenyar els vestits.
Esteu totes i tots convidats!
23.00 h
Nit d’albades.
Trobada a l’església per començar la nit.

Diumenge, 7 d’agost

8.00 h
Volteig general de campanes.
Llançament de trons i carcasses en senyal de festa.
10.30 h
La Societat Unió Musical de Museros recollirà les
Filles de Maria.
12.00 h
Missa solemne en honor de la Immaculada
Concepció, presidida per les Filles de Maria.
14.45 h
Mascletà a càrrec d’El Bolo, a l’ermita de Sant Roc.
19.30 h
La Societat Unió Musical de Museros recollirà les
Filles de Maria.
21.00 h
Solemne processó de la Immaculada Concepció,
des de l’església i per l’itinerari de costum.
En acabar, mascletà nocturna a càrrec d’El Bolo.
00.30 h
Festa a l’aire.
Gaudirem de l’orquestra Montecarlo.
Organitza: Filles de Maria 2020.
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FILLES
DE
MARIA
2022

ISABEL GARCÍA ALBERT

ROSA MONTAÑÉS VILCHES

CANDELA GARCÍA MIR

PRISCILA OCHOA DEL RÍO

ÁNGELA LÓPEZ DOMÉNECH

YVONNE VIDAL SANFÉLIX
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FILLES DE
MARIA 2022

SALUDA DE LES FILLES DE MARIA

Veïnes i veïns de Museros, després d’un parell d’anys de llarga espera, per fi ha arribat el mes
d’agost. Les festes patronals del nostre estimat poble ja estan ací!
Volem començar manifestant el nostre agraïment a tota la gent del poble que han col·laborat
i han sigut pacients amb nosaltres durant aquests anys, ja que sense l’ajuda d’aquestes persones no haguérem pogut dur a terme la nostra festa en aquests moments tan complicats.
I també, el nostre agraïment a l’Ajuntament de Museros i a les persones que ens han ajudat
en l’organització dels actes de la nostra festa. Amparo, Bolo i Carmen la Chata, gràcies. I
com no, per a nosaltres el més important, a les nostres famílies, perquè sense elles, tot això,
no haguera sigut possible fer-ho realitat. Ens han acompanyat amb il·lusió i estima en tots els
moments.
Als Festers de Sant Roc i a la Comissió Taurina, els desitgem que gaudisquen de les festes
amb les mateixes ganes que nosaltres i que tot els isca com es mereixen.
Demanem disculpes per tots els errors que s hagen pogut cometre, ho hem fet el millor que
hem sabut, sense perdre la il·lusió en cap moment.
Vos convidem a gaudir i compartir, juntament amb nosaltres, d’aquestes festes tan esperades per tot el poble de Museros!
Moltes gràcies a tots!
Visca Museros i visca les Filles de Maria 2020!
Filles de Maria 2020, 2021 i 2022.
Nota: les filles de Maria es reserven el dret de realitzar modificacions en la programació.
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Dilluns, 8 d’agost
Dia dels Xiquets i de les Xiquetes
De 16.00 h a 20.00 h, unflables aquàtics a la piscina municipal.

Dijous, 11 d’agost
19.00 h

Partida professional d’escala i corda.
Lloc: trinquet municipal.
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Dia de l’Ofrena
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19.00 h
Cercavila de l’ofrena
Des de l’avinguda de la Creu, les Filles de Maria, acompanyades per la Comissió Taurina, Festers de Sant Roc,
Festers de Sant Vicent, representacions falleres de Museros i d’altres entitats locals, realitzaran la cercavila pel recorregut següent: avinguda de la Creu i avinguda del País
Valencià, i carrers Molí, Sant Roc, Barraques i Major, per
iniciar l’ofrena des de l’ermita.
19.45 h
Ofrena a la Mare de Déu
Ofrena floral i caritativa al temple parroquial, davant la
imatge de la titular i patrona de Museros, la Mare de Déu
de l’Assumpció.
20.00 h
Santa missa vespertina de diumenge i novena a sant Roc.
21.00 h
Conill amb tomaca
Sopar popular als carrers del centre urbà, tomaca amb
conill, típic menjar valencià molt arrelat a la localitat de
Museros. L’Ajuntament de Museros facilitarà les taules, les
cadires, la llenya i la tomaca.
Les inscripcions es realitzaran a l’Ajuntament, de l’1 al 9
d’agost, de 9.00 h a 14.00 h. La persona que realitze la inscripció caldrà que estiga empadronada a la localitat, i serà
necessari que aporte el DNI en el mateix instant que la faça.
Es deixarà una fiança de 20 € per número i dia i la devolució
d’aquesta es farà en tornar les taules i cadires, si no s’agafen
taules i cadires la devolució es farà en acabar el sopar.
Les taules, les cadires i la tomaca es recolliran a la planta
baixa de l’Ajuntament del carrer de José Ruiz Gimeno, 6,
el mateix dia, a partir de les 20.30 h.
Nota: les taules i cadires es tornaran en el termini indicat
en el moment de la recollida i el fet de no tornar-les implicarà una sanció.
24.00 h
Ball amb l’orquestra Monckey, a la plaça del Castell.
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Nit de les paelles
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21.00 h

Soparem el menjar valencià per excel·lència: la paella.
L’Ajuntament de Museros facilitarà les taules,
les cadires, la llenya i l’arròs.
Les inscripcions es realitzaran a l’Ajuntament, de l’1 al 9 d’agost,
de 9.00 h a 14.00 h. La persona que realitze la inscripció caldrà que estiga empadronada a la localitat, i serà necessari que
aporte el DNI en el mateix instant que la faça.
Es deixarà una fiança de 20 € per número i dia i la devolució
d’aquesta es farà en tornar les taules i cadires, si no s’agafen taules i cadires la devolució es farà en acabar el sopar.
Les taules, les cadires i l’arròs es recolliran a la planta baixa de
l’Ajuntament del carrer de José Ruiz Gimeno, 6, el mateix dia, a
partir de les 20.30 h.
Nota: les taules i cadires es tornaran en el termini indicat en el moment de la recollida i el fet de no tornar-les implicarà una sanció.
00.00 h
Ball amb l’orquestra Vènom a la plaça del Castell.

5.00 h
Xaranga pels carrers de costum per continuar gaudint d’aquest
dia i de la festa.
7.00 h
Orxata i fartons
Al carrer del Mestre Climent, l’Ajuntament repartirà orxata per
agafar forces i per preparar-nos per al popular encierro.

19

Diumenge, 14 d’agost
Dia del bou
7.30 h
Xaranga des de la plaça del Castell fins a la imatge de sant Roc.
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BOUS

DEL 14 I 18 D’AGOST

7.55 h
Càntics al nostre patró per implorar la seua protecció.
8.00 h
Encierro de vaques de la ramaderia El Saliner.
A continuació, se soltaran dues vaques.
11.30 h
Concentració de totes les xiquetes i xiquets del poble que,
acompanyats d’una xaranga, faran l’emblemàtic recorregut
de la Comissió.
12.00 h
Encierro infantil de carretons, precedit pels càntics a sant Roc des
del lloc de costum al carrer major.
12.30 h
A la plaça del Poeta Llorente, a l’ombra, exhibició d’esquivaments
dels nostres xiquets. Es repartiran refrescs i revistes, a càrrec de l’ACT
14 d’Agost.

Associació Cultural Taurina 14 d’agost

Enguany, és el nostre X Aniversari del dia de la nostra festa, ja que
l’Associació va nàixer de la Comissió Taurina 14 d’Agost de Museros
de 2012, i en pensar en l’atracció de l’aficionat taurí més jove, la
xicalla muserenca, perquè són elles i ells dels qui dependrà el futur
del nostre gran dia, continuem organitzant l’espectacle que hem
acostumat a oferir-los l’encierro de carretons.
Els membres d’ACT volem agrair, enguany més que mai, després
de l’atur obligat per causa de la maleïda pandèmia, l’ajuda oferida
pel veïnat i per l’Excm. Ajuntament de Museros, perquè sense el
seu suport, tot seria més complicat o, inclús, impossible.
Sense més, sols desitjar-vos molt bones festes, tan esperades per tots.
17.30 h Espectacular pujada de caixons acompanyats de la xaranga
de Museros, des de l’avinguda de la Creu.
18.00 h Solta de quatre bous des de dalt del carrer Major.
A continuació, embolada d’una vaca al carrer Major.
00.00 h Embolada d’un bou cerril i dels quatre bous de la vesprada.
Visca la Comissió!
Visca el 14 d’agost! I Visca Museros!
Nota: la Comissió es reserva el dret d’alterar la programació, si ho
considera necessari, tant la del dia 14 d’agost com la del dia 18
d’agost. D’acord amb la normativa legal, està prohibida la participació en els festejos taurins dels menors de 16 anys, de persones
amb clars símptomes d’embriaguesa i de substàncies estupefaents,
i també, el maltractament animal.
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SALUDA
DE LA
COMISSIÓ
TAURINA

La Comissió Taurina de Museros 2020, 2021 i 2022 vol, amb aquestes paraules, donar les gràcies a tots aquells que, durant
aquests tres llargs anys, ens han ajudat i ens han donat tot el seu ànim i suport.
Han estat tres anys molt llargs, puix la COVID-19 no ens ha donat treva, i al mateix temps, que ha afectat la societat en el seu
conjunt, també ens ha atacat i ha tingut efectes sobre nosaltres. Però, no obstant això, amb molta perseverança i molt de treball,
hem continuat endavant com no podia ser d’una altra manera.
El poble de Museros, després de dos anys de sequera, sense a penes festes, és mereix que enguany aquestes lluïsquen amb el
seu màxim esplendor. I a aquesta feina ens hem dedicat, en cor i ànima, els membres de la Comissió, la més llarga de la història,
hem perdut temps del nostre propi treball i hem restat temps a les nostres famílies, que no poc han hagut de suportar, no un, ni
dos, sinó fins a tres anys.
No vos enganyarem, no ha sigut fàcil, i hem tingut els nostres moments de debilitat, ja que hem hagut de tocar moltes portes,
amb loteries, samarretes i propagandes, en un poble i en unes empreses molt castigades per la pandèmia i per l’actual crisi
econòmica que ens ha restat poder adquisitiu. Però, per damunt de totes aquestes feines sempre ha estat la il·lusió i això ens ha
mantingut units.
I per fi, sembla que arriba el dia, el nostre esperat 14 d’agost, precedit d’una nit plena de festa, com a preludi i avançament del dia
més gran del poble, amb el permís del nostre patró, sant Roc.
Volem agrair l’enorme esforç de totes aquelles famílies que ens han comprat loteria de manera intermitent com ens ha obligat
la pandèmia, a totes i cada una de les empreses que han depositat el seu granet d’arena, i per damunt de tot, a l’Excel·lentíssim
Ajuntament de Museros, pel suport en tot moment que ens ha donat i per apostar de manera clara, oberta i decidida pel foment
i engrandiment de la cultura del bou al carrer. Tot han sigut facilitats per la seua part i, això, és molt d’agrair en aquests moments.
Doncs, no hi ha dubte, Museros és taurí, i no sols això, sinó que té, des de sempre, un ajuntament tauri, molt taurí.
No volem deixar de recordar aquells veïns i veïnes del poble que per unes raons o per unes altres ens han deixat i ja no estan
entre nosaltres. Siguen aquestes paraules com un sentit homenatge tot sabent que per a nosaltres ells i elles sempre estaran al
nostre cor i al nostre costat.
I no ens queda més que desitjar-vos unes bones festes a tots els veïns i veïnes i a totes aquelles persones que ens visiten, que
com tots sabeu, és el 14 d’agost el dia que més gent ve a Museros.
Gaudiu amb coneixement i respecte d’aquestes festes, i visquem amb molta força el present.
I enguany, té un nom: és tradició, són les nostres arrels, les nostres senyes d’identitat de poble, de muserencs, de gent disposada
a passar-ho tot el millor possible, en gaudir de la millor festa que tenim, que no es una altra que el nostre 14, el nostre dia del bou.
COMISSIÓ TAURINA 2020, 2021 i 2022
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EL FAMÓS MIURA
NÚM. 41
Estem en l’any 1954. Quatre amics van en tren direcció Madrid. Passarien la nit a la posada de la Corda, a la madrilenya
Calle Atocha. Però abans tenien un llarg viatge en tren passant per vint-i-un túnels i més de 13 viaductes entre aquests
el de Torre Quevedo, el de Mira o el viaducte del Imposible.
No. No era impossible guanyar aquesta final de la copa del
Generalísimo. Encara que davant teníem el FC Barcelona.
- “Tonet, recordes l’alineació del València Campió de lliga de
l’any 1947?”
- “I tant, Roc. Érem xiquets aleshores. El València guanyà el
Sporting de Gijón per 6-0 al Mestalla.
Eizaguirre, Álvaro, Díaz, Puchades, Menarques, Asensi, Morera, Igoa, Epi, Amadeo i Giraldós. Mundo no va jugar, però
fou el màxim golejador del València”.
- “Demà d’aquests sols queden dos Diaz i Puchades”.
A l’endemà, ja dins de l’estadi Chanmartín, Pascualet xillà
eufòric el primer gol del seu València. Fuertes avançava als
blancs arribant al descans 0-1 al marcador. La segona part
també fou de domini valencianista i fruit d’aquest va vindre
el segon gol de Badenes a passe de Fuertes. I també va ser
aquest últim qui va arredonir el resultat marcant el definitiu
0-3. Aquesta fou la copa de Quique, el porter pujat al llarguer. Una alineació ja per a la història: Quique, Quincoces
II, Monzó, Socrates, Pasieguito, Puchades, Maño, Fuertes,
Badenes, Buqué i Seguí.
En el viatge de tornada, Juano va soltar:
- “Xiquets vos vull dir una cosa”.
- “Dis home dis, no te la calles”.
- “Havia fet la promesa que si guanyava el València faríem la
Comissió l’any que ve”.
- “La farem valent, i a més, anirem a Miura a comprar el bou”.
- “A Miura, Tonet?
- ”Sí, a Miura, i durem el bou més brau que mai s’ha fet”.
Finals de juliol de l’any 1955. Són prop de les huit de la vesprada. El sol que ha pegat de valent comença ja a amagar-se.
Els membres de la Comissió duen ja un parell de setmanes
quedant per fer els corros del bou al capvespre.
-”Roque ajuda’m a lligar la biga. Jo crec que està a prova de Miura”.
- “No et fies Juano, i clava també un parell de tatxes per si fora el cas”.
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- “On para Tonet?”
- “Este ja estarà preparant les brases per a torrar l’embotit
i la careta de porc”.
- “A les deu parem a sopar, que tot no ha de ser treballar”.
Sopant a la fresca estaven quan Pascualet començà a
contar: “ Mon pare sempre m’ha dit que el millor bou
de Peris fou el Generoso. Este bou d’abans de guerra
era molt brau, i allí on anava, no eren poques les agarrades que propinava, fins i tot, causant la mort en alguns
dels casos.
Una vegada el van amollar al Pla de Borriana, era l’any
de 1919, i en cosa de mig hora va agafar a més de deu
persones. Ara bé, la última va ser la més greu. El bou estava encegat cornejant un home que es va quedar sota
les potes de l’animal.
Ningú s’atrevia a arrimar-se i llevar-li el bou, els minuts
és feien eterns. L’home ja a penes es menejava.
En això que va eixir al mig del carrer Vicent Peris, l’amo
del bou, i amb una vara llarga a la mà dreta i en l’altra mà
alçada, va començar a dir-li. “Prou Generoso, prou. Vine
ací Generoso. Generoso vine”. El bou sols el va vore va
alçar el cap, però no es menejava d’on tenia l’home que
havia agarrat. En això que tornà a dir-li més fort. “Va Generoso va, deixa’l, vine ací Generoso”, i li va traure de
la butxaca un parell de garrofes. Fou aleshores quan el
bou deixa l’home i comença a avançar mansament cap
al pastor. Quan arriba a la seua altura comença a acariciar-lo mentre li donava les garrofes, igual que feia quan
estava amb el ganao. El bou el va seguir fins als corrals i
tots els presents allí es van quedar bocabadats”.
- “Quina història tan bonica Pascualet”.
- “Va Tonet pega-li l’últim glop al vi i demà ja tornarem al tall”.
Aquesta Comissió Taurina de 1955 estava composada
per: Antonio Moreno Fort, Tonet; Roque, el de Silverio;
Pascual Gimeno, Pascualet de Campos; Juan Bautista
Gimeno Civera, Juano el Sevil; el tio Vier; Vicente Gimeno, el Xaxo; Vicente Gimeno i Ximo el de la tenda; Pascual Torres, Pascual de la Mujera, i José María i Manolo,
els Beldos. Estos van fer bona cosa de loteria, i també
bona cosa de balls al magatzem de José María Montalt,
antic bar Copacabana i actualment Café la Nit.
La veritat siga dita, van traure bona cosa de diners. I així,
per mediació de Silverio Civera, pare d’un dels membres de la Comissió i tractant de bous, tant de carn com
braus a Sevilla, es van posar en contacte amb Eduardo Miura. La ramaderia més llegendària del moment.
Aquests van tancar el tracte, i van comprar un bou sense
vore’l. Això sí, el ramader els va dir que el seu bou anava
marcat amb el número 41.
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Més avant es va muntar un viatge a Sevilla i a la ramaderia de Miura, per tal de vore el bou. A aquest viatge
anà molta gent del poble i es va plenar l’autobús. El ramader els va atendre molt bé, els convida a esmorzar i,
fins i tot, els va deixar muntar alguns dels seus cavalls.
Però la cosa és que es van tornar sense poder vore el
bou. El ramader els va dir que era una làmina de bou.
Preciós. Molt bonic. Negre mulato.
Ara bé, tenia un galàpago, un bulto a l’estòmac a causa
d’una cornà que s’havia enquistat.
Quan aplegà la data d’anar a carregar-lo van anar el
transportista i l’embolador Llàcer de Puçol i Vicent Raimundo, Vicent d’Asunción, tio de Candela. Quina va
ser la sorpresa d’ells quan van vore que el bou enxiquerat no anava marcat amb el 41, sinó amb el 121. Aquest
bou en vore gent es va tornar una fera, i va arremetre
contra tot, trencà la corraleta, la porta i les bigues. Tanta va ser la destrossa que Vicent va tocar a l’Ajuntament
de Museros per avisar de la seua bravura, i perquè reforçaren les tanques, així como portes i finestres.
Eduardo Miura comunicà per telèfon, a un membre de
la Comissió, el canvi. El bulto del 41 acabà curant-se per
complet i el ramader el posa dins d’una correguda que es
va fer a Valladolid. I per allò que es contà posteriorment,
el bou feu una gran lídia.
El bou arribà al poble amb el caixó pràcticament destrossat. El poble de Museros estava de gom a gom de gent.
Hi havia més gent que mai. L’expectació per vore el Miura
era descomunal. Va vindre gent de tots els pobles de la
contornada. Fins i tot de l’altra banda de València.
El van soltar des de la paret de Vicent Celda, Viçantico
el de la Nana. El bou va eixir de cul, com manava la tradició dels Miures. Fernando Orts, Fernando el Pardaler
d’Albalat, casat amb Carmen la Figuera, va haver d’agafar-lo del rabo perquè isquera. Va fer una eixida molt
ràpida, però en arribar als quatre cantons el bou es va
parar. I ja no es va voler menejar. Acabaren arrimant-se
a ell, però el bou no topava. Era mans com ell sols. La
Comissió tota contrariada, passat un temps, va decidir
tancar-lo. La cosa no va canviar de nit i el bou a penes
es va menejar uns metres del piló. Els pitos i els crits de
protesta es van fer sentir. La gent estava molt cabrejada.

anys després en un accident), ens vam anar a Sevilla.
Eduardo Miura ens va rebre molt cordialment i explicà
que en curar-se el 41 l’embarcà en una correguda per a
Valladolid. Del preu del bou, que eren 40.000 pessetes
de l’època, els descomptà 10.000 pessetes que els va
reembossar al número de conte de la Comissió. Diners
que efectivament van arribar, però després ningú va
saber res d’ells. Algú els havia tret. El lio cada vegada
anava a més i els membres de la Comissió no van acabar
massa bé entre ells. Aquests van tornar al poble sense el
bou i sense diners.
L’Ajuntament arreglà per al segon dia un bon corro del
Tio Peris del Puig, però la fama d’aquesta Comissió ja
havia sigut sembrada per a sempre. Fins al punt que la
seua història ha arribat fins a hui en dia.
PD. A l’any següent, un altre grup de jóvens muserencs van ser els encarregats de fer la Comissió Taurina.
Aquests eren, entre d’altres, Juanito, l’Obrer, Valero, Juano, Pedrito el de Foios, Leopoldo que era regidor, Viçantico el del forn de Coca, Enrique l’home de la tia Maria la
de l’estanc. Aquests van dur per al 14 d’agost de 1956 un
bou de Isaias Itulio Vázquez de nom Oportuno. Aquest
bou va ser molt brau, i va causar durant moments el terror
al carrer. Pareixia que ens faria oblidar el malson de l’anterior 14, amb el ja famós 41. Però no, aquest bou de Miura
núm. 41 i la seua Comissió ja havien passat a engrossar les
llegendes dels catorzes a Museros. I la seua historia seria
ja recordada per sempre.
No vull acabar, sense donar les gracies a José Manuel
Civera Bolea, Antonio Moreno Fort i a Juanito, l’Obrer,
per haver-me narrat amb molta paciència aquests fets.
Ara sols ens queda esperar fins l’any que ve, per vore
un nou capítol d’aquests catorzes tant nostres. I como
dirà, molts anys després, una Comissió de llegenda “El
14 d’agost, més que un dia de bou, un sentiment”.

Jesús Piquer Bestuer
Cronista

Tot açò va causar un gran revol, i alguns membres de la
Comissió i molts veïns van pensar que els havien venut
gat per llebre. En sentir-se estafats, van començar les
discussions i arribaren quasi a les mans.
Es va tancar el bou. Però les protestes no arreciaven.
Fins i tot, les espentes, insults i manotades no pararen
ni quan es va embolar una vaca, la qual va tirar carrer
Major amunt pràcticament sola.
Al dia següent i per ordre del senyor Alcalde, José Costa
(Pepe, l’Ouero); Gasparet; Raimundo, el Gat; Roque el de
Silverio i Tonet, en el cotxe del seu amic Pato (que faltaria
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Dilluns, 15 d’agost
Dia de la Mare de Déu

8.00 h
Volteig general de campanes que anuncien el dia dedicat a la nostra patrona.
9.00 h
Santa missa de la solemnitat.
11.30 h
Benedicció de les alfàbegues a l’ermita de Sant Roc i
posterior desfilada fins al temple parroquial.
12.00 h
Solemne eucaristia en honor de l’Assumpció de la Mare
de Déu, la nostra patrona i titular de la parròquia.
Presidida pel reverend Ángel Úbeda Ruiz, sacerdot de
la diòcesis d’Oriola-Alacant.
21.00 h
Solemne processó de la dormició de la Mare de Déu
per l’itinerari de costum.
00.00 h
Ogro el Musical, tribut al musical Shrek, a la plaça del
Poeta Llorente.
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Dimarts, 16 d’agost
Dia de Sant Roc
8.00 h
Volteig general de campanes i llançament de trons que
anuncien el dia dedicat al nostre patró.
A continuació, despertà.
8.30 h
Santa missa a l’ermita.
11.00 h
Popular trasllat de la imatge de sant Roc des del temple
parroquial fins a l’ermita.
11.30 h
Santa missa solemne en honor de sant Roc amb la
participació dels clavaris i festers.
14.00 h
Mascletà.
Tradicional traca quilomètrica des del carrer de Sant Roc
fins a l’ermita i gran mascletà a càrrec d’Hnos. Caballer.
19.30 h
Recollida dels clavaris i festers acompanyats per la banda
de la Societat Unió Musical de Museros.
21.00 h
Solemne processó de la imatge del nostre patró, des de
l’ermita, per l’itinerari de costum.
00.30 h
Gran nit de ball amb l’espectacular orquestra Liverpool, a
l’encreuament del carrer de Massamagrell junt al carrer de
l’Estatut.
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FESTERS SANT ROC
2020-2022

ROBERTO ACAMER CELDA

TONI SERRANO RUIZ

ENRIQUE AGUILAR BALAGUER

XAVI AGUILAR COSTA

CLAVARIS

XIMO ALBERT CELDA

ALBERT ALCOVER BENITO

VICENTE COSTA ALCAINA

VICENT CHIRALT RUIZ

JOSE COSTA ERES

VICENT CHORDÀ SIMON

JUAN FRAN
DELGADO RAIMUNDO
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FESTERS SANT ROC
2020-2022

ÓSCAR GARCÍA ESCRIBANO

SANTI PONCE ALCAINA

SERGIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

PAU RUIZ GONZÁLEZ

ÁLVARO TORRES BADÍA
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JAVIER MOLLÁ BADÍA

ARTURO SERRANO RUIZ

FRAN MORENO OREA

MIQUEL TAMARIT GARCÍA

AITOR TRAVER CAMPOS
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SALUDA DELS FESTERS DE SANT ROC 2020-2022

Estimat poble de Museros,
Després d’un llarg temps d’espera, finalment podem dir que enguany gaudirem altra volta de les nostres volgudes
festes patronals sense restriccions.
Els clavaris i festers de Sant Roc no podríem tindre millor regal en l’any de la nostra festa, que presenciar un poble
gojós, amb una il·lusió renovada, i l’alegria de tornar a eixir al carrer a juntar-se amb els nostres germans de cada dia,
els del carrer del nostre poble, Museros. En els sopars, espectacles, xarangues, misses, processons, mascletades…
Som el que som, i fem el que fem, gràcies a vosaltres. Sense la vostra predisposició a aportar el vostre granet d’arena
res d’açò seria possible.
No obstant això, no ens hem d’oblidar de donar gràcies al nostre patró sant Roc, i és per açò, que ens agradaria demanar a tot el poble que pengem, tots a una, els nostre tapís de sant Roc, per tal que tots lluïm un mateix color, una
mateixa il·lusió, un mateix orgull i sentit d’agraïment al nostre patró.
Amb tot el nostre cor,
Visca el poble de Museros!
Visca sant Roc!

NOVENES
Dilluns, 1 d’agost

Comença la novena a sant Roc a l’ermita
(Tots els dies comença a les 20.00 h)
1r dia de la novena
Dilluns, 1 d’agost
2n dia de la novena
Dimarts, 2 d’agost
3r dia de la novena
Dimecres, 3 d’agost
4t dia de la novena
Dijous, 4 d’agost
5é dia de la novena
Divendres, 5 d’agost
6é dia de la novena
Dilluns, 8 d’agost
7é dia de la novena
Dimarts, 9 d’agost
8é dia de la novena
Dimecres, 10 d’agost
9é dia de la novena
Dijous, 11 d’agost
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Dimecres, 17 d’agost
Dia d’Acció de Gràcies

Dijous, 18 d’agost

8.00 h
Volteig general de campanes que anuncien el
Dia d’Acció de Gràcies.

Solta d’un bou cerril al carrer de Sant Roc.
A continuació, vaques de la ramaderia El Saliner.

14.00 h
Paella monumental, al carrer del Mestre Climent,
per a tots els veïns i les veïnes del poble.
Nota: per recollir la paella, serà necessari
presentar un tiquet que es repartirà de l’1 al 9
d’agost a l’Ajuntament. Caldrà pagar 1 € per
ració. El mateix dia no es vendran tiquets.
18.30 h
Recollida de les Filles de Maria i dels Festers de
Sant Roc per a anar a la missa i posterior processó.
20.00 h
Solemne eucaristia del Dia d’Acció de Gràcies.
21.00 h
Solemne processó general amb les imatges dels
nostres patrons, per l’itinerari de costum.

12.00 h

18.00 h
Solta de quatre bous des de l’avinguda del País Valencià.
A continuació, vaques d’El Saliner.
00.00 h
Embolada dels cinc bous i “pobre de mi al piló”.
La comissió es reserva el dret de modificar la programació.
Visca la Comissió!
Visca el 14 d’agost! I visca Museros!
Nota: la Comissió es reserva el dret d’alterar la programació, si ho considera necessari, tant la del dia 14 d’agost
com la del dia 18 d’agost. D’acord amb la normativa legal,
està prohibida la participació en els festejos taurins dels
menors de 16 anys, de persones amb clars símptomes
d’embriaguesa i de substàncies estupefaents, i també, el
maltractament animal.

00.15 h
Festa a l’aire: Nits de riures
Lloc: a la plaça del Poeta Llorente
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MUSEROS
EN FESTES,
LLIURE
D’AGRESSIONS

FEM DE LES FESTES DE
MUSEROS UNES FESTES
NETES I SOSTENIBLES!
CONTENIDOR GROC
TIREU:

-Envasos metàl·lics: llandes de conserves i begudes, taps metàl·lics de botelles i tapes dels pots.
- Brics: brics de suc, vi, llet, batuts...
- Envasos de plàstic: botelles d’aigua, refrescos, bosses de congelats, safates de suro blanc,
embolcalls de plàstic, bosses d’aperitiu i llepolies i bosses de plàstic.

NO TIREU:

- Restes de menjar, papers, envasos de vidre i qualsevol plàstic que no siga un envàs o que no 		
forme part d’un embalatge.

Bones pràctiques: reutilitza bosses de plàstic i esclafa els envasos.

CONTENIDOR DE CARTÓ
TIREU:

- Envasos de cartó i tot tipus de paper.

NO TIREU:

- Tovallons bruts i brics, paper i cartó plastificat o encerat...

CONTENIDOR ORGÀNIC
TIREU:
-Residus biodegradables: restes de arròs, carns, peix i verdures, corfes de fruites o pòsits de cafè.
-Deixalles orgàniques: paper i cartó tacats de greix o d’oli, fulles, taps de suro i serradures...

NO TIREU:

- Burilles i cendra, residus de cures domèstiques, tiretes, gases, cotó-en-pèl, benes, etc.

CONTENIDOR DE VIDRE
TIREU:

- Botelles de vidre, pots de conserves...

NO TIREU:

- Porcellana, ceràmica, gots, copes de vidre, tapes metàl·liques dels envasos de vidre...

CONTENIDOR GRIS

- Vidres trencats, objectes de plàstic o metall que no siguen envasos, etc.
Separa els envasos i deposita’ls en els seus respectius contenidors de
recollida selectiva. Ajudaràs a estalviar matèries primeres i energia, a
reduir emissions de CO² i, per tant, a mantindre net l’aire.
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