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 inmaterial.
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, Llocnou de Sant Jeroni, Ròtova i
Ador) els que han participat en un programa comú
d’activitats físiques, lúdiques i educatives que estan
desenvolupant-se durant els mesos de juliool, agost i
setembre i que culminaran amb les tres escaldades de
raïm a Terrateig, Montitxelvo i Benicolet.

II FESTA DE L´ESCALDÀ
DEL RAÏM
BENICOLET 2017

De 21:00 a 22:00h volta del fanalet i tot seguit sopar de
baix braç, a la plaça de l’Ajuntament.

18:30h: Taller de “Pintura i estampat d’espardenyes de
careta”.

18:30h: Taller de danses a càrrec de l’Associació Cultural
Danses de Llutxent, per a ensenyar-nos a ballar alguns
passos bàsics de la dansa i estrenar les espardenyes, a la
Plaça de l’Església.
20:30h: Presentació del llibre fotogràfic de Just Sellés
“DIÀNIA TERRA NOSTRA” i projecció del documental
“DESPERTA DIÀNIA”, a la Plaça de l’Ajuntament.

De 9:00 a 10:00h començarem el
procés de l’escaldà de raïm moscatell.
Abans tindrem una explicació a càrrec de
Casimir Romero, Federic Artes i gent del
poble.
Hi haurà demostracions de com fer llata
(Ana Mahiques), graneres (Salvador
Pons), calç (Pere Rodríguez) i paradeta
de samarretes de la “Cuca Fera” i
demostració d’elaboració de canyissos.
A peu del riurau, ballarem danses amb
l’Associació Cultural Danses de Llutxent
11:30h: Taller “La cistelleria” a càrrec d’Ideari Coop. V.
Hi haurà esmorzar a càrrec dels Festers de Sant Antoni Abat.
Preu 6€ (entrepà d’embotit, picadeta i beguda).

