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B. RIBERA 
A pesar de la pandèmia, l’Ajuntament d’Aielo de Malferit 
ha organitzat diferents actes per tal de celebrar la festi-
vitat del 9 d’Octubre, tot i recordant que és obligatori l’ús 
de les mascaretes i mantindre la distància de seguretat, 
a més de la resta de mesures. 

El pròxim 8 d’octubre, dijous, els dimonis d’ARMIDAM 

arribaran a Aielo de Malferit per a ocupar la fortalesa 
amb el foc dels coets, el crit dels xiuladors, el soroll dels 
trons i la seua música. El correfoc tindrà lloc a les 21:00 
hores i recorrerà l’avinguda Diputació, Orient i Passeig 
de l’Eixample. Des de l’organització indiquen que serà 
obligatori l’ús de la mascareta per als assistents, que cal 
mantindre les distàncies entre grups de no convivents, 
no estan permeses les aglomeracions i serà obligatori 
fer atenció a les indicacions dels voluntaris d’ARMIDAM. 

Per al dia gran de la festa, el 9 d’Octubre, està pro-
gramat un passacarrer a càrrec de la UMA, a les 9:30 
hores, sense comitiva ni acompanyament de públic, i 
posteriorment una partida de raspall ‘Trofeu 9 d’Octubre 
2020’, al trinquet d’Aielo de Malferit, amb entrada lliure. 

La primera partida serà a les 10:30 hores, entre Vallés 
i Simón contra Diari i Ferrando. La segona partida, a les 
11:30 hores, serà un Desafiament Rojos contra Blaus. Ri-
card, Gabi i Marc, de l’equip roig, apadrinat per Pau ‘El 
Cristalero’, contra Virgi, Miravelles i Rosen (equip blau), 
apadrinat per Fulgencio. 

A meitat matí, a les 12:30 hores, està programat l’acte 
institucional de la festa del 9 d’Octubre, a l’auditori mu-
nicipal, amb entrada on es requerirà invitació prèvia. 
Durant l’acte es lliuraran les distincions del 9 d’Octubre 
‘Poble d’Aielo de Malferit. 1ª edició’, i hi haurà ambienta-
ció amb música i ball tradicional valencià per part de La 
Solana i La Colla de Xirimiters d’Aielo. L’acte conclourà 
amb focs d’artifici. 

Es farà entrega de la primera 
edició de les distincions 9 
d’Octubre ‘Poble d’Aielo de 
Malferit’

Aielo de Malferit celebra el 9 d’Octubre amb 
correfoc, passacarrer i una partida de raspall


