
PRESENTACIÓ
L’exposició “Les Festes Tradicionals del Territori 
Valencià” té com a objectiu acostar als ciutadans 
i ciutadanes el patrimoni festiu del qual gaudeix 
la societat valenciana. Aquesta iniciativa naix del 
Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 
de la Universitat de València, i està patrocinada 
i recolzada per Caixa Popular i la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la 
Generalitat Valenciana, a través de la Direcció 
General de Cultura i Patrimoni.
A través dels 34 plafons que componen la mostra, 
confeccionats íntegrament per la unitat de suport 
al Vicerectorat, el lector coneixerà el ric ventall 
de manifestacions festives que compartim els 
valencians i valencianes. De nord a sud, totes les 
comarques són retratades. S’expliquen les seues 
festes amb major anomenada a través del text i 
també es mostra tota la resta de festivitats actuals 
i d’un passat recent al calendari comarcal que s’hi 
inclou. Els mapes permeten localitzar les festes 
en l’espai, i el material gràfic, cedit pels diferents 
ajuntaments, institucions i associacions, mostra 
el color, riquesa i espectacularitat d’aquestes 
manifestacions patrimonials.
Aquesta exposició itinerarà pel territori valencià 
amb la finalitat de contribuir al fet que la societat 
conega i valore el seu patrimoni, en aquest cas 
a través dels costums i tradicions festives de les 
nostres comarques. En definitiva, una iniciativa 
que representa la voluntat de la Universitat de 
València de projectar-se més enllà dels seus tres 
campus, l’interès per transferir coneixements a les 
entitats locals i el propòsit d’aproximar l’acadèmia 
a la ciutadania.
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10 L’Horta de València. Una bona collita de 
festes

11 La Ciutat de València. Tradició religiosa al 
Cap i Casal

12 La Meseta de Requena-Utiel. Festes 
agrícoles i ramaderes

13 La Hoya de Buñol-Chiva. Projecció 
internacional festiva

14 La Ribera Alta. Tradició a les vores del 
Xúquer

15 La Ribera Baixa. Festes de mar i marjal

1 Les festes tradicionals del territori valencià

2 L’exposició: origen estructura i continguts

3 Els Ports - l’Alt Maestrat. Festa sexennal i 
devoció a Sant Antoni

4 El Baix Maestrat. Diversitat festiva

5 La Plana Alta - l’Alacalatén. Tradicions 
fortament arrelades

6 La Plana Baixa. Tradició, devoció i món 
agrícola

7 El Alto Mijares - El Alto Palancia. Festa al 
voltant del bou i el cavall

8 El Rincón de Ademuz - La Serranía. Festa 
septennal i gastronomia festiva

9 El Camp de Morvedre - el Camp de Túria. 
Festes vinculades a la natura

16 El Valle de Ayora-Cofrentes - La Canal de 
Navarrés. Mel, fenoll i fusta

17 La Costera. Fira i foc

18 La Vall d’Albaida. Terra de Moros i 
Cristians

19 La Safor. Alegria i festa als porrats

20 La Marina Alta. Foc, història i festa a la 
vora de la mar

21 La Marina Baixa. Festes al Mediterrani

22 El Comtat. Tradició festiva al peu de la 
Mariola

23 L’Alcoià. Moros i Cristians i festivitats a 
l’hivern

24 L’Alacantí. Reinvenció de la festa

25 L’Alt Vinalopó. Festivitats amb arrels 
històriques

26 El Vinalopó Mitjà. Festes i tradicions 
compartides

27 El Baix Vinalopó. Setmana Santa i 
patrimoni religiós

28 La Vega Baja. Tradició de Setmana Santa i 
cor d’havanera

29 Les Festes del Foc

30 Els Moros i Cristians

31 La Setmana Santa

32 Les Festes del Poble Valencià

33 Les Festes Patrimoni de la Humanitat

34 Les danses tradicionals i músiques festives
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