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A Agost les festes de Moros i Cristians en ho-
nor a Sant Pere són un magnífic moment 
de retrobament de la vida del nostre poble. 

I ho serà més enguany, després del llarg període 
de pandèmia en el qual aquestes celebracions 
van quedar suspeses, encara que han seguit molt 
vives en els nostres cors. 

L’any 2020 la pandèmia va irrompre en les nos-
tres vides amb un fort impacte en tot allò que 
tenim més a prop, com les nostres celebracions 
tradicionals. Amb un enorme esperit solidari, el 
nostre poble va mostrar la seua capacitat per a 
fer front a les adversitats i la responsabilitat per 
a superar el repte.

Renunciar a les nostres festes va ser molt dur, 
però a ningú vaig escoltar mai una lamentació. 
Érem tots conscients que era necessari per a po-
der tornar a compartir en el futur els moments 
tan especials que ens brinden les celebracions 

en honor a Sant Pere. Moments especials en les 
desfilades, en la processó al nostre patró Sant 
Pere, en els esmorzars al matí per a recordar els 
moments més emocionants del dia anterior, en 
els actes, en els cuartelillos…

Vull enviar-vos des d’ací la meua gratitud com a 
Alcalde a totes les persones que durant aquest 
temps heu conservat l’esperit fester i, de mane-
ra especial, vull expressar el meu agraïment a la 
Unió de Festejos i als responsables de les com-
parses per tot el seu treball durant aquest temps 
que ha sigut crucial perquè ara podem, de nou, 
reprendre les nostres festes. 

Visca Sant Pere!

Visca Agost!

Juanjo Castelló

Saluda  
Aldalde d’Agost
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Ja tocava que, després d’aquests anys de 
pandèmia, poguérem anunciar-vos alguna 
cosa amb “una certa normalitat”. Som un 

poble solidari i ho hem demostrat àmpliament, 
hem patit la part més dura anul·lant durant 
diversos anys tot el calendari festiu i, el que és 
pitjor, perdent pel camí sers estimats que són 
irreemplaçables, que es mereixen tot el nostre 
reconeixement igual que tot el personal sanitari 
al qual vull destacar el seu esforç i dedicació per 
a cuidar-nos a tots.

Els agosters som un exemple de ser els primers 
en les nostres obligacions, en la dedicació i l´es-
forç a l’hora de treballar... però també de saber 
gaudir dels moments de festa amb intensitat i 
alegria. Agost engalana els seus carrers i es pre-
para, amb les seues festes, a retre homenatge al 
seu patró: Sant Pere Apòstol.

L’esperit fester sabeu que es porta dins, no sols 
els dies principals de la festa, sinó tot l’any... com 
bé sap la Junta Central, a la qual des d’aquestes 
línies vull donar tot el meu suport i mostrar la 
meua gratitud pel treball que realitzen en bé 
de les festes en aquests temps tan complicats, 
prenent decisions difícils i necessàries, però amb 

sentit comú, perquè al cap d’un any de prepara-
ció i esforç culmine en desfilades, ambaixades, 
actes d’arcabusseria, missa, processó, etc.

Espere que aquestes no siguen unes festes més i 
que les gaudiu a cada moment, sempre amb mo-
deració i sentit comú, i que feu d’Agost un poble 
acollidor, solidari, hospitalari i alegre, compar-
tint aquests dies amb els nostres veïns, familiars 
i tots els que ens visiten i participant en tots els 
actes programats.

També vull transmetre’ls a tots els comparsistes, 
màxims protagonistes aquests dies, la meua 
més sincera enhorabona per resistir a totes les 
adversitats que s’han presentat i per afrontar 
un altre any de festa amb més ganes encara, si 
és possible, i agrair a les persones i entitats que 
participen i col·laboren per a engrandir les nos-
tres festes.

Que l’alegria, l’humor, la música i l’olor de pólvo-
ra d’aquests dies siguen els protagonistes desta-
cats, perquè......... ENGUANY SÍ!!!!!!

Bones festes a tots i totes.

VISCA SANT PERE!

Francisco Rafael Ivorra Pérez
Regidor Delegat De Turisme 
I Festes, Mobilitat, Trànsit 
I Seguretat Ciutadana

Saluda  
Regidor de Festes
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Enguany tenim més ganes que altres anys de celebrar les nostres fes-
tes de Moros i Cristians en honor a Sant Pere Apòstol. Després d’un 
parèntesi de dos anys, els carrers d’Agost es tornaran a omplir de 

festers, veïns, música, color i germanor.

Estem desitjant que arribe el mes de juny per a desfilar, per posar-nos 
el traje, per cantar l’himne, per conviure junts i per disfrutar de la festa.

Des d’ací volem agraïr a tots els festers i veïns de la localitat pel seu 
suport i comportament aquests dos anys. En 2020, els carrers d’Agost 
es van plenar dels banderins de les set comparses: l’esperit de la festa 
estava present. En 2021, els protagonistes van ser els xiquets. Amb la 
seua creativitat van pintar els logos de les set comparses. En 2022…
tornarem a eixir al carrer i a continuar creant història en la festa d’Agost.

Visca Sant Pere!

Visquen els Moros i Cristians d’Agost!

Saluda Unió de Festejos
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DIVENDRES 3 DE JUNY

A les 21:00h en la Casa de Cultura, 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE I 
CARTELL OFICIAL DE FESTES 
2022.

DISSABTE 4 DE JUNY

A les 20:00h, MISSA EN HONOR 
ALS FESTERS DIFUNTS.

DISSABTE 11 DE JUNY

A les 21:00h en l’Avinguda 
Doctor Fleming, PREGÓ 
DE FESTES 2022, a càrrec 
de José Andrés Román 
Ivorra.

A les 00:30h en l’Avinguda 
Doctor Fleming, gran revetla-ball 
amenitzat per la orquesta Panther.

DISSABTE 18 DE JUNY

A les 22:00h, SOPAR DE 
GERMANOR en l’Avinguda Doctor 

Fleming. Seguidament es reuniran 
totes les comparses en la Casa de 
Cultura i tindrà lloc l’ENTRADETA 
DE COMPARSES fins finalitzar en la 
Plaça d’Espanya.

A les 00:00h, DISCO MÒBIL.

DIMECRES 29 DE JUNY

A les 21:00h, BAIXADA DE SANT 
PERE, amb passacarrers des de 
l’Ermita fins l’església de Sant Pere.

DIJOUS 30 DE JUNY

A les 21:00h, ENTRADA JOVE. 
Al finalitzar l’entrada, tindrà lloc 
l’AMBAIXADA JOVE en l’Avinguda 
Doctor Fleming.

Programa de
Festes 2022Agost
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DIVENDRES 1 DE JULIOL

A les 21:00h, ENTRADA DE 
BANDES amb el següent itinerari: 
Casa de Cultura, Avinguda Verge de 
la Pau i Avinguda Doctor Fleming. 
A continuació ARRANC DE FESTA 
a càrrec de José Piqueres Torres 
i seguidament s’interpretarà 
l’HIMNE DE LES FESTES DE 
MOROS I CRISTIANS D’AGOST 
baix la direcció de Fátima Boix 
Cantó.

A les 00:00h, RETRETA. Acte 
que les comparses ofereixen als 
seus socis i simpatitzants, podent 
prendre part aquests per a major 
realç i alegria d’aquesta. Partint des 
de la Casa de Cultura fins arribar 
a la Plaça d’Espanya, des d’on 
cada comparsa recorrerà l’itinerari 
assignat.

DISSABTE 2 DE JULIOL

De 09:00h a 10:30h, DESPERTÀ 
AMB ARCABUSSERIA amb 
el següent itinerari: Avinguda 
Verge de la Pau, Avinguda Doctor 
Fleming i Avinguda d’Alcoi fins 
finalitzar en l’Auditori Municipal.

A les 20:30h, ENTRÀ CRISTIANA 
amb el següent ordre de 
comparses: Contrabandistes, 
Bárbaros, Biscaïns, Maseros, 
Moros Vells, Moros Nous i Moros 
Negres. Al finalitzar es celebrarà 
l’AMBAIXADA MORA en 
l’Avinguda Doctor Fleming.

A les 00:00h, en la Plaça d’Espanya, 
gran revetla-ball amenitzat per la 
orquesta Shakara.

DIUMENGE 3 DE JULIOL

De 09:00h a 10:30h, DESPERTÀ 
AMB ARCABUSSERIA amb 
el següent itinerari: Avinguda 
Verge de la Pau, Avinguda Doctor 
Fleming i Avinguda d’Alcoi fins 
finalitzar en l’Auditori Municipal.

A les 20:30h, ENTRÀ MORA amb 
el següent ordre de comparses: 
Moros Vells, Moros Nous, Moros 
Negres, Contrabandistes, Bárbaros, 
Biscaïns i Maseros. Al finalitzar 
es celebrarà l’AMBAIXADA 
CRISTIANA en l’Avinguda Doctor 
Fleming.
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A les 00:00h, en la Plaça d’Espanya, 
espectacular revista de varietats 
i actuacions musicals “El tranvia 
Show”.

DILLUNS 4 DE JULIOL

A les 11:30h, OFRENA DE FLORS 
al nostre patró Sant Pere Apòstol. 
Les comparses es reuniran en 
l’Avinguda Verge de la Pau per 
iniciar el recorregut fins l’església.

A les 12:00, SOLEMNE MISSA 
FESTERA d’honor al nostre patró 
Sant Pere Apòstol. A continuació de 
la missa, les comparses realitzaran 
un passacarrers per els diferents 
carrers de la localitat.

A les 21:00h, SOLEMNE 
PROCESSÓ. Autoritats, clerecia, 
comparses, Junta Central i fidels 
acompanyaran al nostre Sant 
Patró portat per la comparsa 
Contrabandistes per el següent 
itinerari: Carrer Canalejas, Plaça 
Pablo Iglesias, Avinguda Verge 
de la Pau, Avinguda de Novelda, 
Avinguda d’Alacant, Avinguda 
Doctor Fleming, Plaça Pablo 
Iglesias i Carrer Canalejas. 

Al finalitzar aquesta començarà 
l’AMBAIXADA HUMORÍSTICA 
en Avinguda Doctor Fleming, i 
seguidament, CASTELL DE FOCS 
ARTIFICIALS en l’Avinguda Verge 
de la Pau.

DIMARTS 5 DE JULIOL

A les 11:00h, en l’Avinguda 
Verge de la Pau, PARC INFANTIL 
AQUÀTIC I FESTA DE L’ESPUMA 
(no t’oblides el traje de bany, les 
sandàlies de goma, la tovallola, 
la crema protectora solar i el 
flotador).

A les 21:00h, DESFILADA DE 
DISFRESSES a càrrec de les 
comparses que recorreran diferents 
carrers de la localitat. 

DISSABTE 16 DE JULIOL

CERTAMEN DE MÚSICA FESTERA

A les 19:30h, desfilada de les 
Bandes participants des de 
l’Ajuntament d’Agost fins a 
l’Auditori Municipal.

A les 20:30h, inici del Certamen en 
l’Auditori Municipal.
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+info:  
www.turismodeagost.com
turismo@agost.es T. 96 569 18 69
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