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DISSABTE, 20 DE JULIOL: 
  
 19:00 H. VIII CAMPIONAT DE TRUC  
                        FESTES SANTA ANNA. 
  
DIUMENGE, 21 DE JULIOL 
  
 20:00 H. CAVALCADA DE DISFRESSES  
         AMB BATUCADA. 
 
DILLUNS, 22 DE JULIOL: 
 
 19:30 H.  REPARTIMENT DE BANDERES I LLIBRETS. 
 
DIMARTS, 23 DE JULIOL 
 
 21:30 H. CINEMA D’ESTIU SOLIDARI. 
  
 
DIMECRES, 24 DE JULIOL:  “DIA DEL VEÌ” 
 
 
 22:00 H. SOPAR D’ENTREPÀ.  
                         LES CACAUES I LA SAMORRA A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ. 

 23:00 H. DISCOMÒBIL. 

 DIJOUS, 25 DE JULIOL 
 
   “FESTIVITAT DE SANT JAUME” 
  

 08:00 H. VOLTEIG DE CAMPANES. 
 08:30 H. DESPERTÀ PEL BARRI. 
 10:00 H. ESMORZAR DE FESTERS. 
  11.00 H. CORDÀ D’AIGUA. 
  12:30 H. PASACARRER PEL BARRI.    
  13:30 H. GRAN TRACA.  
 14:00 H. DINAR DE FESTERS. 
 20:15 H. RECOLLIDA DE FESTERS I OFRENA DE FLORS. 
   21:30 H. PROCESSÓ DE BAIXADA DE LA NOSTRA PATRONA. 
   00.00 H. DISCOMÒBIL       
                        AL DESCANS, ENTREGA DE PREMIS DELS DIFERENTS CONCURSOS. 
 
 
    DIVENDRES, 26 DE JULIOL: 
 

 “FESTIVITAT DE SANTA ANNA” 
 

08:00 H. VOLTEIG DE CAMPANES. 
   08:30 H. DESPERTÀ PEL BARRI.  
   09:00 H. MISSA EN L’ERMITA DE SANTA ANNA. 
   10:00 H. ESMORZAR DE FESTERS. 
   11:00 H. PASACARRER PEL BARRI. 
   11.30 H. PARC AQUÀTIC. 
   13:30 H. GRAN TRACA. 
   14:00 H. DINAR DE FESTERS I AUTORITATS. 
   20:15 H. RECOLLIDA DE FESTERS. 
  21:00 H. MISSA EN HONOR A LA NOSTRA PATRONA. 
  21:45 H. PROCESSÓ DE PUJADA DE LA NOSTRA PATRONA 
         AL FINALITZAR LA PROCESSÓ MASCLETÀ NOCTURNA. 
  



Maite Vidal Nogueres 

Presidenta Associació de Veins  de 
Santa  Anna 

 
 

Els carrers guarnits i els festejos preparats. Els músics han afinat els 
seus instruments i nosaltres, els veïns i veïnes de Santa Anna ens 
mostrem expectants per l'arribada de les nostres anhelades Festes 
Patronals. En estos dies els carrers, la gent, el barri,... tot té un color 
especial. Són jornades lúdiques i de fervor religiós, on deixem la 
rutina, els problemes a un costat i aprofitem per a retrobar-nos amb 
familiars i amics.  
 
Hem malgastat il·lusió, treball i interés per a confeccionar un  
programa replet d'activitats. Des de la Comissió de Festes, posem 
tot el nostre esforç i il·lusió per fer les coses bé, apostem per unes 
Festes repletes d'activitats per a xiquets, per a jóvens i no tan  
jóvens... unes Festes per a tots.  
 
Les Festes de Santa Anna ja estan en el carrer; eixiu i disfrutar, per-
què el temps no espera.... És temps d'alegria, de la família, dels 
amics i de la música.  
 
Fem entre tots i totes unes festes a l'altura del nostre barri. Hem de 
recordar moments passats, així com costums i tradicions que refor-
cen la nostra identitat. Estic segura que seran dates entranyables, 
dies que ens ompliran i que entraran a formar part de la  nostra 
història.  

     
Bones festes i…… ¡!! Visca Santaneta ¡!! 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

                        
Estimat veïnat de Santa Anna, fa unes setmanes vaig 
elegir ser la vostra presidenta a la Junta de districte 
en representació de l’Ajuntament. Era un compromís 

personal i ho faig amb total alegria i estima per un barri on he pogut estar 4 
anys acompanyant l’anterior presidenta Lorena Milvaques. Em vau acollir 
com una més i sempre m’he sentit a gust entre vosaltres. Estic segura que 
haver estat alumna i professora dels Escolapis m’ ha fet conéixer i visitar el 
barri des de ben menuda. Recorde pujar a menjar la mona a Pasqua, anar a 
dinar amb els companys i visitar moltíssimes vegades l’ermita i l’arxiu que 
amb tanta dedicació i responsabilitat va fer el Pare Vicent Faus i continua 
atenent el Pare Enric Ferrer. A més, sempre conte amb molt d’orgull que 
quan tenia 14 anys vaig ser Sibil·la de Santa de Anna, i encara recorde quan 
pujàvem a assajar i ens quedàvem a sopar a l’ermita amb el germà Federico. I 
sobretot l’emoció de la Nit de Nadal, quan a la missa del Gall i acompanyada 
de la família pujava escaló a escaló mirant les estacions del Viacrucis nervio-
sa. El Cant de la Sibil·la és ara patrimoni immaterial de la humanitat i ha de 
ser un orgull per a tots nosaltres que a Gandia es recuperara i s’ha mantingut 
en el temps i que tot el món sàpiga que ha sigut gràcies també al veïnat de 
Santa Anna. 

 
Santa Anna és un barri viu on es realitzen moltíssimes activitats a la 

setmana i amb el nou centre cívic ja enllestit hem recuperat la biblioteca, la 
ludoteca i el centre de ceràmica que encara donaran més vida al barri. En els 
propers mesos s’obrirà per fi el centre d’atenció de malalts d’Alzheimer i 
vorem com comencen els fonaments per a la futura Ciutat de la justícia. 

 
Som un barri privilegiat, pel seu entorn, la seua gent i el seu potenci-

al de futur com a zona de referència de Gandia. 
 
Vull agrair als festers i a l’Associació de veïns de Santa Anna l'es-

forç i dedicació per organitzar les festes en honor a Sant Jaume i Santa Anna 
i felicitar-vos per una programació que pensa en totes les persones, grans i 
menuts. 

Convidem tota la ciutadania a vindre i redescobrir Santa Anna i ce-
lebrar amb alegria les nostres festes. 

 
Bones festes a totes i a tots!! 

Alicia Izquierdo Sesé 

Presidenta de la  

Junta de Districte de Santa Anna. 


