RIURAUS AL VERNISSA
El riu Vernissa ha estat l’eix a través del qual s’ha desenvolupat la cultura de
la pansa a les nostres terres. Per eixe motiu són els pobles que estan a la vora
d’este riu els que van desenvolupar la cultura de la pansa a la Safor i la Vall
d’Albaida i els que, a la volta dels anys, s’han unit per a donar a conéixer i
protegir este fabulós patrimoni, material i immaterial.
Riuraus, estufes, fornals, casses i calderes però també vivències, vocabulari,
tècniques agrícoles, històries i contes, són alguns dels aspectes que formen part
d’esta cultura i que des de Riuraus al Vernissa es pretén mostrar i divulgar com
a part del nostre patrimoni comú, que cal mantenir i preservar.
Enguany han sigut 7 pobles (Rugat, Montitxelvo, Benicolet, Terrateig, Lloc Nou
de Sant Jeroni, Ròtova i Ador) els que han participat en un programa comú
d’activitats festives, lúdiques i educatives que estan desenvolupant-se durant
els mesos de juliol, agost i setembre i que culminaran amb les tres escaldades
de raïm de Terrateig, Montitxelvo i Benicolet.

l’escaldà del raïm
Del 1 al 3 de Setembre 2017

Festa de l’Escaldà de la Pansa de Montitxelvo
facebook.com/escaldamontitxelvo

Divendres 1 de setembre
18:00h Taller de fotografia amb el mòbil

A la Casa la Música
Curs intensiu de fotografía amb el mòbil dirigit a tots els públics, sempre partint des
de zero, per adquirir coneixements i trucs per a utilitzar la càmera del mòbil.
Després es farà una eixida tots junts pel poble, per a pràcticar.
Impartit per Juan José Todolí.

Diumenge 3 de setembre
9:00h Visita a l’Escaldà de la Pansa

Des de l’Ajuntament Provisional, a la Plaça de l’Església
Anirem fins el riurau de Remedios López de Robes, al cami del molí. acompanyats
amb dolçaina i tabal, per veure el desenvolupament de l’Escaldà del raïm.

9:15h IV Encontre de pintors, festa de l’Escalda de la Pansa

En la Plaça de l’Ajuntament
Concentració i inici de la jornada, on ens pintaran imatges de la festa i dels racons més
emblemàtics del nostre poble. Després quedaran exposades abans de finalitzar el mercat.

10:00h Esmorzar Popular

18:30h Taller de ceràmica infantil “La Pansa”

Al Poliesportiu
A càrrec d’Empar Faus, on els més menuts podran aprendre a treballar amb fang
passant-ho bé.

23:00h Actuació del grup musical “Sin Rastro”

Al Poliesportiu,
Format per 4 músics de La Vall d’Albaida. Música pop dels 80 i pop-rock dels 90 amb
gran varietat d’estils i ritmes per a tots els públics.

Al Riurau de Remedios López
L’Ajuntament de Montitxelvo us convidarà a cacaus, vi i salmorra acompanyat d’algún xinglotet de
raïm de moscatell. (Porta’t l’entrepà)
Interpretació de cant d’albaes amb Lluïsa Climent i Christian Penalva. (Versador: Salva Ribes).
Taller de dansa al llarg del matí al riurau, a càrrec del grup de dances de Daimús que ens ensenyaran
a ballar la jota de l’Alcudía.

10:30h Obertura del mercat de la Pansa

Al Carrer de Dalt i la Plaça
Mercat de productes gastronòmics i artesans, tant locals com de la comarca.

11:00h Tallers:“Els riuraus: qui té pansa, té dansa” I de la cistelleria
Replaceta de l’Església (A càrrec d’Ideari Coop. V.)

Dissabte 2 de setembre
21:30h Sopar de baix-braç

Al Carrer de les Escoles,
Cadascú es portarà el sopar. L’Ajuntament posarà olives, papes, cacaus i la beguda.
Preu: 3€. Apuntar-se a l’Ajuntament de 10:00 a 12:00 fins el divendres 1 de setembre.

23:00h Concert de la Pansa

Al Carrer de les Escoles
Aquest any tindrem el plaer de gaudir de les poesies de Vicent Andrés Estellés
cantades pel grup musical “Sis veus per al poeta”

Lola Ledesma
Merxe Martínez

Maribel Crespo
Mª Amparo Hurtado

Eva Dénia
Patxi Ferrer

11:30h Jocs tradicionals per als més menuts

Al Carrer del Mig
Gran varietat de jocs de carrer inspirats en elements de la nostra cultura popular,
jugar com ho fèiem antigament. Un espai que seduirà a grans i menuts.

13:00h Actuació musical de Dani Miquel

A la Plaça del poble
El cantacançons Dani Miquel, ens farà passar una bona estona a grans i menuts
cantant, cridant i ballant cançons populars.

14:00h Dinar de la Pansa

Al bar de la Casa Cultura
Es farà un menú especial per a aquest dia on la pansa, la mistela i el raïm seran els
ingredients principals. Amb tres entrants, arròs al forn amb panses, granissat de
mistela i de postre coca de xocolate amb panses i gelat de vainilla.

Preu 17’00 €
Telef: 96 289 71 49
Reserves i compra del tiquet al mateix bar, fins al divendres 1 de setembre.

