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COMUNICAT DE PREMSA

Albaida, 1 d’octubre de 2015

 La  Comissió del 400 aniversari del Campanar d’Albaida i la Comissió de Festes
2015  ha  preparat una sèrie d’actes per celebrar este esdeveniment tant important per  tota la
població per als dies 3 i 4 d’octubre de 2015.

El dissabte dia 3 començarà la festa a les 07:00h del matí com no podia ser d’altra manera
amb el  so  de  les  campanes.  Totes  les  campanes  del  poble  junt  a  les  del  campanar  seran  les
encarregades  d’anunciar  als  quatre  vents  que  comença  la  celebració  del  400  aniversari  del
Campanar.

Deu compositors d’Albaida han volgut fer un regal al campanar que perdurarà  al llarg dels
temps. Han composat una sèrie de repics per tal de ser interpretats d’ara endavant junt als tocs
històrics del Campanar d’Albaida. Els repics dels compositors albaidins s’estrenaran  els dies 3 i 4 a
les 11:00 del matí  i seran interpretats pels Campaners d’Albaida.

A les 13:00 h del dia 3 al Palau Marquesal s’entregaran els premis del I Concurs de Fotografia,
Campanar, Campanes, Campaners i Tocs d’Albaida i a les 13:30 s’entregaran els premis de pintura
Francisco  Ridaura  que  enguany  també  estan  dedicats  al  Campanar.  Ambdós  concursos  estan
patrocinats per Cajamar.

 El dia 3 a les 14:00h hi haurà una extraordinària paella gegant per a 1.500 persones per tal
de celebrar tots junts els 400 anys de l’existència  del Campanar d’Albaida. Hi haurà diversió per als
xiquets als peus del campanar amb castells inflables.

Per la nit Concert de Macaco.

El 4 d’octubre  començarà el dia a les 6:30 h  amb el revolteig tradicional que anuncia per
segona vegada les festes d’Albaida.

 A les 18:30 hi haurà un acte commemoratiu del 400 aniversari del Campanar a la plaça
del pintor Segrelles que amb el títol HISTÒRIA, CAMPANES I MÚSICA farà un viatge en el temps
des de 1615 fins l’actualitat.

Després, tots els albaidins i albaidines, xiquets i majors, li demostrarem al Campanar tot el
que l’estimem en un gran abraçada,  units per  les mans i  rodejant-lo.  Tindran l’honor de ser els
primers  en  iniciar  l’abraçada  els  Gegants  d’Albaida.  Quan  es  complete  l’abraç  ,  les  campanes
d’Albaida tocaran per celebrar-ho.

Seguidament gaudirem d’un fantàstic  pastís gegant de quatre metres d’altura  que tindrà la
forma del Campanar i que  compartirem entre tots després de cantar-li al Campanar per felicitar-lo.  

 Per  tancar  els  actes   hi  haurà un impressionant  espectacle  pirotècnic  des del  Campanar
d’Albaida.

Des  de  la  Comissió  del  400  aniversari  del  Campanar  volem  agrair  a  tot  el  poble,  a
l’Ajuntament d’Albaida,  a Cajamar, a la Diputació de València i a la Comissió de Festes 2015 la seua
gran col·laboració. 
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