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ià estàtua del Rei en Jaume. Participen la Conlloga Muixeranga 

Castelló, la Muixeranga de la Plana i el Grup de Danses el Millars
  
- 20:00 Actuació musical: La Plata, al pati gòtic del Palau 

de la Generalitat. Entrada lliure i gratuïta fins a completar 
l’aforament

Dissabte 6 d’octubre
- Gastroneta amb la degustació dels productes propis de la 

mocadorà i orxata a la porta del Palau de la Generalitat
  
- 10:00 - 20:00 9 palaus per al 9 d’Octubre: Palau de la 

Generalitat, Palau dels Borja (Corts Valencianes), Palau de 
la Batlia, Palau del marqués de la Scala, Palau dels Català de 
Valeriola, Palau del marqués de Malferit, Palau dels Mercader, 
Palau d’en Bou i Palau de Marqués de Campo

  
- 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Rutes turístiques pel centre 

històric de València. Eixida cada hora des de la porta del Palau de 
la Generalitat

  
- 11:00 – 2:00 FeCStival al parc Rafalafena de Castelló. 

Actuació de Morgan, Dry River, Mueveloreina, La Plata, La 
Ranamanca, The Soca, Junior Mackenzie, Jack Bisonte, Tomaccos 
y Noesruido. Més informació en www.fecstival.com

  
- 12:00 Entrada de bandes de música i concert:

       • València: Eixida simultània des de la plaça del 
Doctor Collado, Torres de Serrans i plaça Nàpols i Sicília. Punt de 
trobada: plaça de la Mare de Déu

       • Castelló: Eixida des de la plaça del Rei En Jaume I 
fins a la plaça de Santa Clara

       • Alacant: Eixida des de la Casa de les Bruges fins a 
l’Ajuntament

  
       • Actuacions musicals als voltants del Palau de 

la Generalitat d’un grup de vent i un altre de corda de la Jove 
Orquestra de la Generalitat Valenciana

 - Carrer dels Cavallers: 
 - 11:00 Shostakuartet 
 - 12:00 EraQuintet 
 - 13:00 Shostakuartet 
 - 17:00 EraQuintet

 - Plaça de Manises:
 - 11:30 EraQuintet
 - 12:30 Shostakuartet 
 - 13:30 EraQuintet 
 - 17:45 Shostakuartet 
  
 - 18:00 Teatre infantil: El rei Mides i les metamorfosis a 

Alacant
  
 - 20:00  Representació de les ambaixades de la 

conquista, a la plaça dels Furs de València
  
 - 20:30 Correfoc a València. Itinerari: Torres de Quart, 

carrer dels Cavallers i plaça de la Mare de Déu
  
 - 21:15 Videomapping sobre la façana de la Torre Vella 

del Palau de la Generalitat. Projeccions: 21:15, 22:00, 23:00 i 00:00

Diumenge 7 d’octubre
 - Actuacions musicals als voltants del Palau de la 

Generalitat d’un grup de vent i un altre de corda de la Jove 
Orquestra de la Generalitat Valenciana

 

Dilluns 1 d’octubre

- 9:00 - 19:00 Portes obertes al Palau de la Generalitat  
  
- Visites guiades per als col·legis i les associacions al Palau 

de la Generalitat
  
- 19:00 Actuació Taiat Dansa, al pati gòtic del Palau de la 

Generalitat. Entrada lliure i gratuïta fins a completar l’aforament

Dimarts 2 d’octubre

- 9:00 - 20:00 Portes obertes al Palau de la Generalitat    
  
- Visites guiades per als col·legis i les associacions al Palau 

de la Generalitat 
  
- 18:00: Concert infantil: Gigatrin, al pati gòtic del Palau 

de la Generalitat. Entrada lliure i gratuïta fins a completar 
l’aforament

Dimecres 3 d’octubre

- 9:00 - 20:00 Portes obertes al Palau de la Generalitat    
  
- Visites guiades per als col·legis i les associacions al Palau 

de la Generalitat 
  
- 20:00 Actuació musical: Jùlia, al pati gòtic del Palau de la 

Generalitat. Entrada lliure i gratuïta fins a completar l’aforament

Dijous 4 d’octubre

- 9:00 - 19:30 Portes obertes al Palau de la Generalitat    
  
- Visites guiades per als col·legis i les associacions al Palau 

de la Generalitat 
  
- 19:30 Versos al Palau. Lectura poètica al pati gòtic del 

Palau de la Generalitat. Entrada lliure i gratuïta fins a completar 
l’aforament

  
- 19:30 Presentació del llibre El Castell Vell de Castelló de la 

Plana. Recuperant el patrimoni, reconstruint la història, de Pablo 
García Borja i Joan Enric Palmer Broch, al Museu de la Ciutat de 
Castelló

Divendres 5 d’octubre

- 9:00 - 20:00 Jornada de portes obertes al Palau de la 
Generalitat    

  
- Gastroneta amb la degustació dels productes propis de la 

mocadorà i orxata a la porta del Palau de la Generalitat
  
-  10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Rutes turístiques pel centre 

històric de València. Eixida cada hora des de la porta del Palau de 
la Generalitat

  
- 18:00 Concert infantil: Dani Miquel a Alacant
  
- 19:30 Concert del Cor de la Generalitat Valenciana i de 

l’Orquestra de València, al Palau de la Música
  
- 19:30 Correllengua, a Castelló. Itinerari: carrer Moncofa 

(Institut Sos Baynat), carrer Rafalafena, plaça Maria Agustina, 
carrer Comte Pestagua, plaça Clavé, avinguda Rei en Jaume i 



El Nou d’Octubre de 
1238 Jaume I prengué 
possessió de la ciutat de 
València, i inicià el projecte 
de construir l’epicentre 
d’un nou regne. Cent 
anys després d’aquella 
data, en 1338, els nous 
pobladors començaren 
a celebrar l’efemèride i 
feren perenne al calendari 
anual aquell record. 
Hui és una de les festes 
més antigues d’Europa i 
malgrat les més difícils 
circumstàncies és referent 
indefugible del naixement 
del poble valencià, el qual 
amb aquesta tradició vol 
insistir en la seua arrelada 
voluntat de fer valdre els 
valors de la llibertat, la 
concòrdia i la solidaritat 
amb l’esperit d’un poble 
que mira cap al futur.

     - Carrer dels Cavallers: 
 - 11:00 Shostakuartet 
 - 12:00 EraQuintet
 - 13:00 Shostakuartet 
 - 17:00 EraQuintet  

 - Plaça de Manises:
 - 11:30 EraQuintet 
 - 12:30 Shostakuartet 
 - 13:30 EraQuintet
 - 17:45 Shostakuartet 
  
 - Gastroneta amb la degustació dels productes propis de la 

mocadorà i orxata a la porta del Palau de la Generalitat
  
 - 10:00 - 20:00 9 palaus per al 9 d’Octubre: Palau de la 

Generalitat, Palau dels Borja (Corts Valencianes), Palau de la Batlia, 
Palau del marqués de la Scala, Palau dels Català de Valeriola, Palau 
del marqués de Malferit, Palau dels Mercader, Palau de Marqués de 
Campo (tancat per la vesprada) i Palau d’en Bou

  
 - 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Rutes turístiques pel centre 

històric de València. Eixida cada hora des de la porta del Palau de la 
Generalitat

  
 - 12:00 Concert infantil: Dani Miquel i Els Bíters d’À Punt a 

la plaça de la Mare de Déu de València
  
 - 12:00 Alardo entre Moros i Cristians, a València. Itinerari: 

plaça de la Reina, carrer Sant Vicent i plaça de l’Ajuntament
  
 - 18:00  IV Entrada Infantil de Moros i Cristians, a València. 

Itinerari: plaça del Tossal, carrer dels Cavallers, carrer dels Serrans i 
plaça dels Furs

  
 - 19:30 Concert de la Banda Municipal de València, en el 

Palau de la Música de València

Dilluns 8 d’octubre
 - Gastroneta amb la degustació dels productes propis de la 

mocadorà i orxata a la porta del Palau de la Generalitat
  
 - 9:00 - 18:00 Portes obertes al Palau de la Generalitat    
  
 - Visites guiades per als col·legis i les associacions al Palau 

de la Generalitat 

     - 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Rutes turístiques pel centre 
històric de València. Eixida cada hora des de la porta del Palau de la 
Generalitat

  
 - 10:00 – 21:00 València, amb la Senyera. Exposició de la 

Reial Senyera al Saló de Cristall de l’Ajuntament de València
  
 - 18:00 Lectura del Tirant lo Blanch, per l’Associació Cultural 

Na Jordana, al Palau de la Generalitat
  
 - 19:00 Interpretació del Cant a la Senyera a càrrec de 

la Coral Giner de la Societat Coral el Micalet, al Saló de Cristall de 
l’Ajuntament de València. Actuacions: 19:00, 19:30 i 20:00h

  
 - 20:00 Homenatge als festivals valencians: Modelo de 

Respuesta Polar + Polock + Mendienta DJ, a la plaça de Manises de 
València

  
 - 20:00 Mostra de balls, música i cançons valencianes, 

seguida d’una dansa popular, a la plaça de l’Ajuntament de València

 - 00:00 Castell de focs artificials:
 •València: Llit vell del riu Túria
 •Castelló: Esplanda del Palau de la Festa
 •Alacant: Zona Volvo del port

Dimarts 9 d’octubre
- 10:00 Acte institucional al Palau de la Generalitat, amenitzat 

per Capella de Ministrers
  
- 11:00 Cercaviles commemoratives, a Castelló, de l’Associació 

l’Aljama, Moros d’Alqueria i Cavallers de la Conquesta. Eixides 
simultànies des de l’Olivera, carrer Moreria i monument al Rei en 
Jaume I

  
- 11:30 – 14:30 Concerts a La Marina: Mueveloreina, Marcel 

Làzara i Júlia Arrey, Tardor i Joe Pask, a València
  
- 11:45 Lectura del decret d’alcaldia i entrega de la Reial 

Senyera a l’Arxiu Municipal de València
  
- 12:00 Processó cívica i ofrena floral a Jaume I a València. 

Itinerari: plaça de l’Ajuntament, carrer Sant Vicent, plaça de la Reina, 
carrer de la Pau i plaça d’Alfons el Magnànim. En finalitzar, mascletà 
terrestre, a la plaça de l’Ajuntament

  
- 12:00 Concert de la Banda Municipal de Castelló amb les tres 

cultures i Muixeranga a la plaça Major de Castelló
  
- 13:00 Lliurament dels premis Valencià de l’Any per la Fundació 

Huguet, a l’Ajuntament de Castelló
  
- 17:00 - 20:00 Jornada de portes obertes al Palau de la 

Generalitat 
  
- 17:00 XV Entrada de Moros i Cristians, a València. Itinerari: 

carrer de la Pau, carrer Sant Vicent, plaça de l’Ajuntament i carrer del 
Marqués de Sotelo

ACTIVITATS 600 ANIVERSARI GVA
MADRID – BRUSSEL·LES

Madrid. Dimarts 2 d’octubre
18:00 Actes de celebració del 9 d’octubre i del 600 aniversari de la 
Generalitat.

- Recepció del President de la Generalitat

- Ofrena floral a l’estàtua del Rei Jaime I. Jardins
de Rosers.

- Exposició sobre els béns immaterials de la Comunitat 
Valenciana. Casa de València.

Brussel·les. Dimecres 10 d’octubre
19:00 Recepció del dia 9 d’Octubre i del 600 aniversari de la 
Generalitat Valenciana.

- Presentació de la Comunitat Valenciana com a destinació 
turística (vídeo promocional de l’Agència Valenciana de Turisme). 
Presentació gastronòmica de la Comunitat Valenciana.

- Exposició d’una selecció de panells de Patrimoni Immaterial 
de la Comunitat Valenciana.


