
Les celebracions amb mo-
tiu del dia dels valencians
començaran a Aielo de

Malferit el 8 d’octubre.  
L’acte consistirà en un corre-

focs a càrrec dels dimonis d’Ar-
midam.

Està previst que aquesta activi-
tat comence a les 21.00 hores
des del cantó entre el C/ Major i
el carrer Orient. L’espectacle de
foc recorrerà el carrer Orient i el
Passeig de l’Eixample. 

Segons expliquen fonts muni-
cipals “els dimonis d’Armidam
arriben a Aielo de Malferit, vo-
len ocupar la fortalesa amb el
foc dels coets, el crit dels xiula-
dors, el soroll dels trons i la seua
música. La nit es farà de dia i fi-
nalitzarà amb un esclat de llum
triomfal”, expliquen.

Amb motiu de les circumstàn-
cies de la pandèmia, des del con-
sistori d’Aielo de Malferit han
comunicat una sèrie de mesures
que s’hauran de complir. D’a-
questa manera, l’ús de la mas-
careta serà obligatori per als as-
sistents; cal mantenir la
distància social; no estan per-
meses les aglomeracions i cal es-
tar atent a les indicacions dels
voluntaris d’Armidam i munici-
pals.  

9 D’OCTUBRE 2020
La jornada festiva començarà

amb un passacarrer, a les 9.30
hores, a càrrec de la UMA, sense
comitiva ni acompanyament. 

No podia faltar el Trofeu 9
d’Octubre de raspall. Serà en el
Trinquet d’Aielo de Malferit i
l’entrada serà lliure.

La primera partida començarà
a les 10.30 hores i enfrontarà
Vallés i Simon contra Diari i Fe-
rrando. 

La segona partida, a les 11.30
hores serà un desafiament Rojos
contra Blaus. Ricard, Gabi i Marc
(equip roig) apadrinat per Pau
‘El Cristalero,  contra Miravelles
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i Rosen (equip blau), apadrinat
per Fulgencio.

ACTE INSTITUCIONAL
L’esdeveniment central del 9

d’Octubre serà l’acte institucio-
nal: una cita formal i cultural
que servirà per a celebrar la fes-
ta de les valencianes i dels va-
lencians. 

El lloc escollit és l’Auditori Mu-
nicipal, a les 12.30 hores, i per
accedir al mateix cal fer-ho amb
una invitació prèvia.

El fet més destacat és que es
lliuraran les ‘Distincions 9 d’Oc-
tubre. Poble Aielo de Malferit’.
Es tracta de la primera edició
d’aquests reconeixements que
aprofitaran aquesta data assen-
yalada en el calendari de mane-
ra especial, per destacar el tre-
ball i el paper de persones i
col·lectius durant el confina-
ment. 

L’acte comptarà amb música i
ball tradicional valencià amb La
Solana i La Colla de Xirimiters
del municipi. 

La cloenda inclourà focs d’arti-
fici que posaran el fermall de
pólvora a aquestes celebracions
del 9 d’Octubre.  

88  dd’’ooccttuubbrree::
21.00h, 
Correfocs a
càrrec
d’Armidam. 

99  dd’’OOccttuubbrree::
9.30h, 
passacarrer. 
10.30h, 
raspall.
12.30h,
Distincions.


