
PROGRAMA DE FESTES DE SANT PERE I LA VERGE DEL CARME 2022 

DIMECRES 29/06/22 

20.00 h – Solemne Missa cantada pel cor parroquial i orgues, en honor a 

Sant Pere, a l’església de Sant Francesc. 

 

DIUMENGE 10/07/22 

19.00 h – Concert d’estiu oferit per la Societat Filharmònica Alteanense a la 

plaça d’Europa, davant la mar. 

 

DIVENDRES 15/07/22 

 

18.00 h – Entrada de la murta de la comissió de festes i tots els xiquets i les 

xiquetes del raval mariner que vulguen participar, vestits amb la tradicional 

indumentària marinera alteana. Anirem acompanyats per la bandeta de 

música BÈRNIA, recorrerem la badia d’Altea, des de la Llotja pesquera, per 

a donar la benvinguda a port als mariners i el disfrute de les festes. 

Finalitzarem, de tornada, a la Confraria de pescadors. 

23.00 h – Discomòbil ME ENCANTA LA NOCHE ON TOUR, a càrrec de 

l’empresa local SOUNDMAX, a l’auditori del passeig Sant Pere. 

 

DISSABTE 16/07/22 

09.00 h – Despertada amb dolçaina acompanyant a la comissió de festes. 

10.30 h – Trofeu Sant Pere de Falutx Mediterrani, davant la cornisa litoral 

del passeig Sant Pere, amb la col·laboració del CLUB NÀUTIC ALTEA. 

11.00 h – Regata Optimist i vela lleugera interclasse, davant la cornisa 

litoral del passeig Sant Pere, amb la col·laboració del CLUB NÀUTIC 

ALTEA. 

14.00 h – Cerimònia  d’entrega de trofeus de les regates Sant Pere, seguida 

del tradicional CONCURS GASTRONÒMIC DE CALDERS, amb la 

col·laboració de la CONFRARIA DE PESCADORS D’ALTEA i PAELLA 

GEGANT, amb invitació general per a la seua degustació, a la llontja del 



port pesquer. Sangria oferida per gentilesa de EL CHIRINGUITO d’Altea, i 

animació amb el DJ local SOUNDMAX. 

17.00 h – Entreteniments i jocs aquàtics amb animació per als més menuts, 

a l’eixamplament del passeig Sant Pere. Fins a les 21.00 hores!! 

23.00 h – Gran revetla a l’auditori del passeig Sant Pere, amenitzada per la 

divertida orquestra LA TRAMPA. 

 

DIUMENGE 17/07/22 

09.00 h – Despertada amb dolçaina acompanyant a la comissió de festes. 

13. 00 h -  Invitació general per part de la Comissió de festes, a la 

degustació del tradicional aperitiu alteà COCA A LA LLUMÀ, en el parc de 

pins i ombra del passeig marítim Sant Pere. 

18.30 h – Concentració a la plaça del Convent de Sant Francesc per a 

acompanyar en comitiva a les imatges de Sant Pere, la Verge del Carme i la 

comissió de festes, fins a l’auditori del carrer Sant Pere. Es convida a tot el 

jovent  i xiquets alteans a participar dels actes solemnes de les festes de Sant 

Pere, a vestir el tradicional vestit mariner alteà, com a gest de participació 

d’aquesta arrelada tradició marinera. 

19. 00 h – Solemne Missa de Campanya cantada pel cor juvenil local i les 

seues guitarres, en honor de Sant Pere i la Verge del Carme a l’auditori del 

Carrer Sant Pere. 

20.00 h – Romeria marinera a peu per la badia d’Altea fins a l’entrada 

marítima del port pesquer, en la qual es llançaran a la mar les tradicionals 

corones de llorer i les 21 salves marítimes d’honor, en memòria de tots els 

mariners morts. 

23.00 h – En finalitzar la processió, tornarem les imatges a l’església de 

Sant Francesc, tancant-se les festes amb un mediterrani ram de focs 

d’artifici, enfront de l’auditori del passeig Sant Pere. 

 



ELS RESTAURANTS DEL PASSEIG SANT PERE OFERIRAN MENÚS 

MARINERS ESPECIALS EN CELEBRACIÓ DE LES FESTES (CONSULTEU 

LES SEUES OFERTES). 
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