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SALUTACIÓ de lEs 
festerEs

              anys han passat des que varem fer 
aquesta foto, quan varem anunciar que seriem 
les festeres de 2011. Unes festes de 2011 que re-
cordem amb un somriure d’orella a orella, no sols 
per les festes tan fantàstiques que varem tindre, 
sinò per un any on 14 festeres i festers varem 
gaudir de cada preparatiu, de cada iniciativa per 
traure diners per a la festa, de cada rifa, acte i de 
cadascuna de les idees loques que com a joves 
teniem en ment per aquells dies.

Poquets hem seguit amb la idea al cap de tornar
a ser festeres 10 anys desprès. El temps passa i 
ens ha canviat a tots, i a cadascú ens porta per 
camins diferents. Per motius de treball, familiars, 
personals… tot es una miqueta més complicat.

No per falta de ganes sinó per circumstàncies
que no ho fi quen tan fàcil com quan un es jove… 
Així i tot sense saber que podriem fer aquest any 
i que no, per la situació de pandèmia que hem 
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viscut, ens varem decidir, amb ganes, il·lussio 
i esperança de fer de nou la nostra festa. Mal-
grat que som 5, sabem que contem amb tots i 
totes elles, festers i festeres del 2011 per a pre-
parar qualsevol comboi que tinguem en ment i 
ajudar-nos en l’organització de la festa, Des d’aci 
vos agraïm publicament la vostra ajuda desinte-
ressada i les paraules de suport que sempre teniu 
amb nosaltres.

També és moment d’agraïr a aquelles persones
que per implicació a la festa, per ser bons amics o 
per formar part de les nostres families, o simple-
ment per ser del poble, han estat al peu del cañò 
ajudant-nos en cada pas que hem donat. 

Com també a totes aquelles persones que han
col·laborat cada mes comparant-nos loteria, as-
sistint al mig any, els cafenets de la “mocadora” 
o del mercat nadalenc, qui ha comprat un ciri de 
la Mare de Dèu o una rifeta per a la Cagà de Pu-
ppy. A tots vosaltres, moltes gràcies!

Però sobretot hem d’agraïr a les nostres families, 
el seu suport incondicional.

Als nostres hómes que ens han ajudat tot aquest 
any, sabem que moltes vegades no vos ho hem 
fi cat fàcil i heu tingut molta pàciencia amb no-
saltres. Gràcies per estar ahí i fer-nos costat amb 
aquesta locura.

I com no, volem tindre unes paraules especials 
per a les nostres mares i pares. Sabem que les  
nostres vides han canviat molt en 11 anys,  no 
tenim ni tant de temps ni tanta energia per pre-
parar i organitzar la festa. A més a més, de sobte, 
totes nosaltres s’hem trobat preparant unes fes-
tes amb xiquets i xiquetes menudets. No anem 
a dir que ha sigut una tasca fàcil, tot ha canviat 
molt. Per aquest motiu, sabem qué sense ells i 
la seua ajuda, res havera sigut possible. Moltes 
gràcies per cuidar tan bé dels vostres nets i per 
estar sempre que ho necessitem.
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Com vegeu, hi ha tant que agraïr a tantes perso-
nes que no acabariem mai. I és que en éstes fes-
tes tot el poble ajuda de manera desinteressada 
per la festa, una festa que no sols contempla els 
15 dies que està plantat el xop, es una festa que 
es transmet de generació en generació, que es 
viu des de ben menut. Totes nosaltres recordem 
els bons moments que hem passat de xiquetes, 
siguent pastoretes, angelets o participant a la 
cavalcada de reis i volem que els nostres fi lls i 
fi lles també tinguen l’oportunitat de viure-ho. 
Com a mares ho tenim clar, aquest valor el volem 
transmetre als nostres fi lls i fi lles. Ser del poble, 

també signifi ca fer coses pel poble i per la nos-
tra festa. Per això animem als pares i mares del 
poble a que impliquen als seus fi lls a participar i 
a formar-ne part, és l’única manera que la nostra 
festa del Xop i de la Verge del Desemparats per-
dure en el temps.

Sabem que han estat temps complicats aquests 
últims anys a causa de la pandèmia i aquests úl-
tims mesos amb la guerra d’Ucraïna, la situació 
encara s´ha agravat més. Pensem que és un bon 
moment per agraïr a la nostra Verge que desprès 
de tot, estem tots sans i estalvis i puguem cel·le-
brar les festes de nou, en el seu honor. Per aquest 



motiu, agraïm de nou la col·laboració de tots i 
totes en aquestes circumstàncies especials que 
estem travessant.

Esperem que tot el poble tinga les mateixe ganes 
que nosaltres de cel·lebrar novament la nostra 
festa. És moment de tornar a traure les botes de 
vi, els cavallets, engalanar els carrers amb ban-
deretes i els nostres balcons amb les imatges de 
la nostra mare. És moment d’émocionar-nos amb 
cada crit d’ “arriba”, amb cada vers a la Verge, 
amb cada pas dels pastorets, amb el ball de la 

bandera o amb les martxes de processó. Ha arri-
bat el moment de gaudir de la nostra festa, la 
Festa del Xop i la Mare de Déu dels Desemparats 
de 2022.

Les festeres vos desitgem de tot cor que tingueu 
unes festes meravelloses, que torneu a tindre les 
cases i les taules plenes de gent i que la nostra 
Mare vos ampare a tots i totes.

Moltes gràcies i molt bones festes!
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FOTOS PER al record
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SALUTACIÓ 
              del RECTOR

                 La fi esta de la Virgen de los Desamparados nos 
vuelve a reunir de nuevo a todos los hijos e hijas de El Pa-
lomar. Lo hacemos todavía aturdidos por el largo tiempo de 
pandemia que hemos vivido y que parece ya va llegando a 
su fi n, y consternados por la grave situación que atraviesa el 
pueblo de Ucrania a consecuencia de esta terrible guerra que 
tanto dolor está sembrando. A ello se une la incertidumbre 
ante el futuro que hace que se instale en nosotros como una 
especie de miedo que paraliza nuestros proyectos y nos roba 
la ilusión por el mañana. Sí, no son tiempos fáciles los que nos 
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ha tocado vivir, pero son los nuestros; es nuestro tiempo y no tendremos otro en este mundo.

Celebrar a la Virgen María, como nos disponemos a hacer, es levantar nuestra mirada creyente 
hacia ella desde esta situación de vulnerabilidad que hoy como nunca experimentamos. Al hacerlo 
dejamos entrar en nuestra alma un rayo de luz que disipa los miedos y las oscuridades y nos hace 
recuperar la esperanza en un mañana mejor, nos hace levantarnos para seguir trabajando, sirvien-
do, luchando. He ahí la grandeza de la Fe que nos hace sentir la compañía materna de la Virgen: 
“¡Acaso no estoy yo aquí que soy tu Madre!, -le dijo la Virgen de Guadalupe al afl igido San Diego-; 
que nos permite experimentar su maternal intercesión: “¡No les queda vino!” (Jn 2,2) haciendo po-
sible que vuelva la alegría a tantos corazones, a tantos hogares.

Celebrar a la Virgen María, como Madre de los Desamparados, es además una llamada renovada a 
vivir en el amor fraterno y en la práctica de la caridad. Nuestro amor y devoción a la Virgen nos ha 
de llevar a hacer la voluntad de su Hijo: “Haced lo que él os diga” (Jn2, 4), y esta es que nos amemos 
los unos a los otros. 

Si los tiempos que vivimos son una llamada a la fe y a la conversión, lo son también para el ejer-
cicio de la caridad: ayudarnos, acompañarnos, compartir nuestros bienes, rezar los unos por los 
otros…es hoy más que nunca urgente y necesario. Es admirable en este sentido la respuesta que 
nuestro pueblo ha dado acogiendo a tantas personas de Ucrania que han llegado hasta nosotros. 
¡Dios premie esta generosidad! Frente a toda situación de desamparo ahí tiene que estar un cris-
tiano, como lo estuvo la Virgen al pie de la Cruz, junto a su Hijo sólo y desamparado. 

Termino invitándoos a participar en las celebraciones en honor a la Virgen de los Desamparados, 
la ofrenda y la procesión, pero sobre todo la Eucaristía que es sin lugar a dudas, el corazón de la 
fi esta. 

Agradezco de todo corazón al Ayuntamiento por todo su empuje y apoyo, y sobre todo a las festeras 
que durante todo el año preparan las celebraciones en honor a la Virgen y la fi esta popular en torno 
a ella, la renombrada fi esta del Xop.

¡Que estas fi estas sean un impulso en el camino de la fe y de la Caridad! ¡Que la Virgen no deje de 
ampararnos bajo su manto!

Vuestro Párroco
Antonio Ferrando Martí
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                 ealment, i encara que siga un tòpic, no sé ni per on co-
mençar. Dos anys des de l’última plantada del xop i hi han passat 
tantes coses... Malgrat tot això, ara és moment de gaudir, de tornar 
a sentir tot allò que aquesta festa ens ofereix.

Aquestes festes són les primeres en què, després de noranta anys, 
la nostra casa no serà el “local de la festa”. Per una banda, no 
puc no sentir tristesa. El meu avi, com a bon palomarenc i amant 
d’aquesta festa va brindar s’hi ha casa a tot el poble. Durant molts 
anys, els seus descendents, entre ells el meu pare, va decidir con-
tinuar amb aquesta tradició. Però arribat el moment de tancar eixa 
etapa i deixar créixer la festa.

D’altra banda, sent i crec que també puc parlar per la meua famí-
lia, satisfeta amb tot el que hem fet per la festa. Sentir-la tan a 
dins nostra era un privilegi que sols nosaltres podíem gaudir i així 
ho fèiem. I seguirem fent-ho però de diferent manera.

Tristament, falta molta gent del meu voltant que estimaven la fes-
ta tant o més que els que ens hem quedat. L’experiència, sentiment 
i les ganes de fer-ho tot a canvi de res que ens brindaven, pareix 
que està desapareguen. És per ells (mon pare, m’auelo, m’auela...) 
que, malgrat les adversitats comuns d’aquest poble, m’agradaria 
que férem totes i tots els palomarencs.

La festa és del nostre poble i sempre hem demostrat que érem su-
fi cient. Ser festera l’any 2018 ha sigut una de les experiències més 
boniques de la meua vida i d’ella he aprés que “podran tallar les 
fl ors però no detenir la primavera”.

La festa del Xop i de la Mare de Déu dels Desemparats es mereix 
que tornem amb moltes ganes. En les nostres mans està la força, 
al nostre cor la tradició i per la nostra sang corre el sentiment. 
Respectar-la i gaudir és el millor regal que li podem fer.

LA NOSTRA FESTA

Arantxa Albinyana Guerrero

R

Vuestro Párroco
Antonio Ferrando Martí
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MOMENTS

                 oments , si tots ells els pugueres posar en frascos i guardar-los, te n’adonaries 
de la quantitat, de la varietat i el més important de l’essència que contenen.

Hi ha frascos que ompliràs i no tornaràs a obrir-los; en canvi, altres els tornaràs a obrir 
una, dues, tres… o més vegades, voldràs tornar a olorar-los, banyar-te els llavis amb ells, 
inclús beure-te´ls i saborejar-los.

La vida està plena d’eixos frascos(moments) que ja tens i molts més que anirà oferin-te.

Ella et donarà frascos que hauràs d’agafar sí o sí i d’altres que tels llevarà de les mans si 
tardes en agafar-los.

Hi ha frascos que lluitaràs molt per aconseguir-los i d’altres que no aconseguiràs mai.

Hi ha frascos buits i frascos tan grans i plens que hauràn d’ajudar-te a portar-los.

Però els frascos més importants són els que guarden la teua essència, no els malgastes i 
tu sols sabràs a qui oferir-los, així i tot hi haurà qui els despreciaràn i d’altres que els gu-
radaràn, tornaràn a obrir-los, els oloraràn , es banyaràn els llavis i fi ns i tot beuràn d’ells.

JuGue

M
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JuGue

PROGRAMA
D’ACTES
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PROGRAMACIÓ 
D’ACTES

21:30h. Volteig de campanes anunciant l’inici de la festa.

22:00h. Sopar de baix braç a la plaça del Xop. Convidem a tot el poble a compartir
             l’inici de la nostra festa.

23:30h. Actuació del Grup Walectric i DJ.

09:00h. Volteig de campanes.

12:00h. Tradicional ball dels pastorets i pastoretes que recorrerà els carrers del poble. 
             Al fi nalitzar els pastorets passaràn per les cases a arreplegar la voluntat dels         
             veïns i veïnes del poble.

14:00h. Dinar de germanor on convidem a tot el poble a vindre. Per assitir s´haurà 
             d’apuntar a les ofi cines municipals fi ns el 5 de maig. El preu serà de 16€.

15:30h. Eixida des de la Plaça de la Verge dels Desemparats a pel Xop.

18:00h. Tradicional PLANTÀ del Xop. Al fi nalitzar, com cada any, es servirà la gran 
             CACAUÀ per a tots els assistents.

21:30h. OFRENA de fl ors a la Verge dels Desemparats acompanyats per la Societat 
             Musical “La Nova del Palomar”, a la qual convidem a tot el poble a participar.

22:30h. Sopar a la plaça del Xop. Per assitir s’haurà d’apuntar a les ofi cines municipals 
             fi ns el 5 de maig. El preu serà de 29€.

DIVENDRES 6 MAIG

DISSABTE 7 MAIG

ENTRANTS
Snacks

Amanida
PLAT PRINCIPAL

Arròs al forn
POSTRE

Café o infusió

ENTRANTS
Snacks

Sortit de pernil i formatge
Sèpia a la plantxa amb julivert

Mandonguilles amb salsa de tomaca
Tosta de alberginia, formatge de cabra i ceba 

caramel·litzada.

PLAT PRINCIPAL
Carrillera amb salsa de verdures

Bacallà al forn amb salsa de  primento
POSTRE

Pastís de 2 xocolates
Café o infusió

ENTRANTS
Snacks

Plats de pernil 
i formatges

PLAT PRINCIPAL
Hamburguesa

POSTRE

(inclou aigua i gelats)

MENU INFANTIL



9:00h. Volteig de campanes.
11:00h. Cercavila pel poble a càrrec de la Societat Musical “La Primitiva”.
13:00h. Solemne MISSA en honor a la Verge dels Desemparats. Al fi nalitzar es dispararà 
             una Mascleta a càrrec de la pirotècnia Europla. 
19:00h. Concert a la Plaça del Xop a càrrec de la Societat Musical “ La Nova Del Palomar”.

21:00h. Solemne processó en honor a la Verge dels Desemparats. En arribar a la plaça es 
             dispararàn focs d’artifi ci a càrrec de la pirotecnia Europla, en honor a la nostra    
             Verge.

20:00h. Actuació del monologuista i còmic Raúl Antón 
            amb l’espectacle STOP POSTUREO a l’auditòri. 
            El preu per entrada serà de 14€ anticipada
            (venta fi ns 12 de Maig) o 16€ mateix 
            dia de l’espectacle.

13:00h. Inici de la festa a la plaça del Xop, amb cervesseta i bona música.
14:00h. Dinar de germanor on es convida a tot el poble. Per assitir s’haurà d’apuntar a les 
             ofi cines municipals fi ns el 19 de maig. El preu serà de 26€.

16:00h. “Tardeo” amenitzat pel grup The Garage i DJ

13:00h. Tradicional TOMBÀ del Xop a la Plaça de la Verge dels Desemparats.
14:00h. Tradicional dinar dels Pastorets.

00:30h. Gran actuació amb PHILANTROPIC FESTIVAL a la plaça del Xop.

DIUMENGE 8 MAIG

DISSABTE 14 MAIG

DISSABTE 21 MAIG

ENTRANTS
Snacks

Sel·lecció d’embotits tradicionals
Ensalada russa de marisc

Mandonguilles amb salsa d’ametla
PLAT PRINCIPAL

Arròs del “senyoret”
POSTRE

Pastís de formatge amb mermelada d’arandans
Café o infusió

DIUMENGE 22 MAIG

ENTRANTS
Snacks

Plats de pernil 
i formatges

PLAT PRINCIPAL
Hamburguesa

POSTRE

(inclou aigua i gelats)

MENU INFANTIL

PRIMERA PART
Enyorança. Pd. Francisco Valor  (Pasdoble)

Arcum.  Mc. Oscar Chafer  (Marxa cristiana)

Diània.  Mc. Saül Gómez  (Marxa cristiana)

Cordón 95.  Mm. J. Vicent Egea  (Marxa mora)

SEGONA PART
Cielo Andaluz.  Pd. P. Marquina  (Pasdoble)

Boxonxo.  Mm. Jorge Company  (Marxa mora)

Coffee Serenade.  Ted Huggens  
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UN ANY DE COMBOIS
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COL·LABORACIONS
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Les Festeres del Xop 2022 volem agraïr a totes les persones i 
empreses que han col·laborat tant en aquest programa, com en 

la festa del Xop.

Moltes Gràcies a tots i totes!

Bones Festes
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ALBAIDA - ONTINYENT
962 900 992 960 431 418

tu taller con garantía y compromiso
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Av. de Valencia, 3 - 46891 PALOMAR (Valencia) Spain - T.: +34 96 290 10 88
info@plastiken.com - www.plastiken.com



little closet

C/ Martínez Valls, 48 

by Silvia Vidal
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¡Un lugar lleno de posibilidades para crecer
como profesional y como empresa!

Pol.Ind L’Altet, C/la fos nº1, 46870 Ontinyent, Valencia

963 14 74 00    644 63 41 19    info@cwo.es

Tienda de Regalos 

C.C El Teler (Ontinyent)  www.happyideas.com

“Pásate al lado happy de la vida”



www.donalgodon.com
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Bar Cultural

Sin dudar...

633 154 066

Bar Cultural

Sin dudar...

633 154 066
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Pol. Ind. Bufali, Parc 8 y 9   ·   46891 BUFALI (VALENCIA)

Tel. +34 96 290 14 31  ·  Fax +34 96 290 14 53  ·  e-mail: penadestextil1@penadestextil.com
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C/. San Juan, 21 - Tel./Fax 96 290 10 22
ALBAIDA (Valencia)

C/. San Juan, 21 - Tel./Fax 96 290 10 22
ALBAIDA (Valencia)



www.sararever t .com

¡UN VERANO A TODO BRILLO!
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www.canleandro.com

FESTES 2022
EL PALOMAR



FESTES 2022 EL PALOMAR42

Tel. 654 83 67 17
C/ Del Pòsit, 15  ·  46860 ALBAIDA

@tentacionesalbaida



M.Teresa Sempere Guarner
zapatosmujerpasarelaboutique.com

Av. Reial n.32 Beniganim                          Mov: 665 552 432M.Teresa Sempere Guarner
zapatosmujerpasarelaboutique.com

Av. Reial n.32 Beniganim                          Mov: 665 552 432
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C/ Major, 5  ·  El Palomar
Tlf. 615 285 262  /  615 293 868

casolegourmet@gmail.com

M.Teresa Sempere Guarner
zapatosmujerpasarelaboutique.com

Av. Reial n.32 Beniganim                          Mov: 665 552 432
M.Teresa Sempere Guarner

zapatosmujerpasarelaboutique.com
Av. Reial n.32 Beniganim                          Mov: 665 552 432



Taller creatiu de records amb fusta de XOP:

-Personalització infantil 
-Decoració
-Regals personalitzats
-Detalls per a esdeveniments
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   Carrer Reverendo Juan Ferri, 1
46893 ALFARRASI (Valencia)
Tel. 600036636 - 635407842

    mardeflorsjardineria@gmail.com
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RESERVATRESERVAT

Avda. Pal� �  n.1 / Atzeneta de Albaida / Telf. 662 18 29 44

������ST

www.stsvisual.com

IMAGINA TODO.......






