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La Inmaculada

El día cuatro de Diciembre de este año (1942), llegó a esta villa la nueva Imagen de 
la Inmaculada, obra del escultor valenciano Federico Siurana, de Castellar. Es de 
talla tamaño natural, y decorada ricamente.
Fue depositada en el Colegio de Religiosas Terciarias Capuchinas, sala de visitas, 
de donde tenia que trasladarse con toda solemnidad a la parroquia.
Durante los días cinco y seis, desfiló todo el pueblo por el Colegio como en con-
tinuada romería para admirar y contemplar la Nueva Imagen de la Inmaculada, 
quedando todos sorprendidos por su esbeltez, belleza y hermosura.
La Junta de Hijas de María que la costeó, y que durante mucho tiempo estaba 
haciendo grandes preparativos por plantar arcos y engalanar las calles que tenia 
que recorrer en su entrada, saltaba de gozo y alegría, entusiasmada, al ver cum-
plidos sus ardientes deseos, y terminada la obra que tantos trabajos y sacrificios 
les ha costado.
El día seis, domingo, aparecieron completamente engalanadas las calles de Valen-
cia, salida del Colegio, Plaza de San Roque, Ramón y Cajal, Peris Mencheta y Plaza 
de la Iglesia, con preciosos arcos, adornos hermosos, juntamente con multitud de 
faroles, pancartas y otras cosas, llenas de hermosos y bellos arcos, todos alusivos 
a la Concepción Inmaculada.
La bendición y traslado se hizo este mismo día a las cinco de la tarde, para ello, y 
en medio de una grandiosa multitud, la Imagen quedó colocada sobre las andas, 
en medio del patio del Colegio. Unos angelitos tiraban de unas cintas que salían de 
la nube de la Virgen. Las jóvenes de la junta primorosamente ataviadas con ricas mantillas.
A la hora indicada, llegó el clero, con cruz alzada.
Terminada la ceremonia de la bendición, en la que ofició el Rdo. Señor Cura Don Rafael Bordería Soler, se organizó la procesión 
para el traslado y entrada de la Virgen.
Figuraban en ella, todas las Hijas de María con su bandera. Fue presidida por la Junta Directiva, que estaba formada por las 
Señoritas Amelia Llopis, Cándida Garrigues, Josefa Chirivella, Presidenta, tesorera y Secretaria, respectivamente; y por las Cela-
doras Ysabel Collado, Rosa Martí, Pilar Llopis, Asunción Alba e Isabel Durá; y entre volteos de campanas, los acordes y sonidos de 
la música, cánticos, plegarias, y lágrimas, se efectuó triunfalmente la entrada de la nueva Imagen, recorriendo las calles antes 
mencionadas, que fueron completamente transformadas, quedando como un nuevo cielo en la tierra.
Las calles, quedaron ricamente engalanadas hasta la celebración de la fiesta, día ocho, en que se celebró la Fiesta principal 
de la Congregación. Este año, recorrió la nueva Imagen la carrera de la procesión por primera vez, recibiendo sinnumero de 
felicitaciones la Directiva.
En esta misma fecha se inauguró la capa pluvial, que fue a expensas de la Congregación. Costó 800 pesetas. Y la Imagen 5.000.

Crònica manuscrita de la reconstrucció parroquial. Per mossén Rafael Bordería Soler.

 Esbós de la Immaculada, obra de Federico Siura-
na. Any 1942.
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 Festa de la Immaculada a escola. Any 1942.

 Festeres del mateix any a l'avinguda del Pont.

 Benedicció de la imatge de la Immaculada. Als 
peus, àngels portadors de cintes acompanyant la 
processó. Any 1942.
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 De la mateixa manera que les xiques celebraven la festa en honor de la 
Immaculada, els joves fadrins celebraven la mateixa festa en honor de sant Lluís 
Gonzaga, devoció instituïda per José Cebolla Nadal, que substituí la de la Divina 
Aurora. La congregació dels Lluïsos tenia estatuts, bandera i medalla, a més de 
la imatge, que era obra de Juan Fuster (pare de l'assagista de Sueca), des del 10 
d'octubre de 1943. En la instantània, festers de l'any 1959, caracteritzats amb el 
distintiu del llacet. 

 Processó de Sant Lluís. Any 1964.

 Festers de Sant Lluís davant de l'altar major.

 Festers de Sant Lluís a la porta de l'església, 
esperant la banda de música.
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 Festers presidint la processó.

 Lluïsos davant de l'altar major, abillats amb la 
medalla corresponent. Al fons, imatge del sant.

 Portadors de la bandera de la congregació.
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BoUS

La Guerra Civil va tallar de soca-rel una tradició antiquíssima a la 
nostra vila: els bous, de carrer o a la plaça, tot i que després del 
conflicte bèl·lic se’n van fer de manera intermitent unes quantes 
vegades, sempre a l'agost. La joventut, com sempre, es reunia a la 
plaça de la Cort el dia dels sants patrons, Abdó i Senent; després de 
la processó i cridant "Volem bous", demanava la concessió de les 
corregudes. L'autoritat contestava: “Voleu bous?… Bous tindreu…”, 
encara que la majoria de vegades no se'n feren.
  Es compaginaven corregudes de vaquetes i bous embolats 
amb espectacles nocturns, alguns de taurins, com ara l’actuació 
de la Banda de l'Empastre, amb un gran èxit des que es va fundar, 
o musicals, com el recordat del Dúo Dinámico l'any 1963. També 
s'organitzaven balls a càrrec de la comissió taurina, de gran 
acceptació. Quan no s’hi feien servir les vaques, pasturaven a la 
Tancà fins que ho demanava el programa, tot i que l'espectacle 
amb més acceptació era la vaqueta de migdia, ja que era gratuït. 
Els animals sacrificats eren adquirits pels carnissers locals, que els 
distribuïen entre els clients l’endemà. 
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 Vaqueta i arrossegament de bou sacrificat.
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 Espectacle musical nocturn a càrrec de 
l’orquestra de la qual formava par part Pascual 
Aleixandre, el contrabaix.

 Llauradores de les Festes d’Agost del 1963, pre-
sents a la correguda.
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 Banda de l’Empastre.
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FeSta De l'arBre

Una  de les celebracions que ens va portar la modernitat en defensa 
de l'arbratge a Espanya, impulsada pels enginyers de forests, va 
ser la Festa de l'Arbre. Es va celebrar per primera vegada el 1898 a 
Barcelona, patrocinada per l'Associació dels Amics de l'Arbre, tot i 
que hi havia notícies d'una festa més antiga el 1805 a Villanueva de 
la Sierra. En un Reial decret de 5 de gener de 1915, a l’època en què 
era ministre José Sánchez Guerra,  se’n va declarar obligatòria la 
celebració anual, tot i que tradicionalment ja es duia a terme als 
municipis. La data l'acordaven les localitats, encara que normalment 
es feia, si fa no fa, entre la fi de febrer i la primeria de març. 
 Els ajuntaments havien de consignar en els seus 
pressupostos les despeses que es consideraren necessàries per a 
celebrar-la; llavors adquirien plançons i terrenys, i els secretaris 
tenien l'obligació d'enviar al governador una memòria de la 
festa, en què havia de figurar la data de la celebració, els arbres 
plantats, els assistents a la solemnitat, els alumnes de les escoles 
que hi participaven i les persones que més es distingien quant a 
col·laboració. Es concedien premis per les plantacions fetes en 
la festa que hagueren arrelat a la terra. Per a dur-ho a terme, als 
municipis es creaven juntes locals que havien de vetlar per l’impuls 
i l’organització de l’esdeveniment i en què havien d'estar presents 
l'alcalde, el metge més antic, el rector i el mestre d'escola de més 
categoria, i també el primer contribuent.
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A Albalat, es van celebrar festes de l'arbre durant el 
primer terç del segle XX; la primera es va organit-
zar el 2 de març de 1913 i s’hi va triar el camí de la 
Dula, on es van plantar plàtans, aurons i eucaliptus 
gràcies a les gestions de Ricardo Sarrió Castany, 
membre de l'associació Amics de l'Arbre; de la festa 
també se’n va encarregar el tinent d'alcalde Mulet i 
el regidor Eduardo Sarrió.

 Any 1914. Es va celebrar el primer o segon 
diumenge de febrer i es trià el camí de la Dula per 
a plantar-hi els arbres. Els encarregats de la festa 
van ser Ricardo Sarrió Castany, com a membre 
de l’associació Amics de l'Arbre, i Eliseo Perales 
Gonzalvo.

 Any 1915. Es va celebrar el 2 de febrer; la festa 
la van organitzar les mateixes persones que l'any 
anterior.

 Any 1916. Diumenge, 13 de febrer. Es va triar el 
camí de la Dula per a plantar-hi plàtans.

 Festa de l'Arbre del 1916. Entre el públic observem 
el mestre Arrieta amb la banda. Com era preceptiu, 
s’hi va convidar els mestres de les escoles públiques 
i privades i els presidents de les associacions.
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 Festa de l'Arbre del 1916. Entre el públic observem 
el mestre Arrieta amb la banda. Com era preceptiu, 
s’hi va convidar els mestres de les escoles públiques 
i privades i els presidents de les associacions. 

 Any 1917. Es va celebrar el segon diumenge de 
febrer. Es va triar el carrer de Peris Mencheta i 
l'avinguda del Pont per a plantar-hi els plàtans. Es 
va obsequiar els assistents amb berenars: pastes i 
dolços per als escolars i café, licors i cigars per a 
les autoritats i les persones grans. Es van construir 
calaixos protectors per als setanta arbres que s’hi 
van plantar. L’encarregat de la festa va ser, com els 
anys anteriors, Ricardo Sarrió Castany, membre de 
l'associació Amics de l'Arbre; gràcies a les seues 
gestions es van subministrar els plançons.
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ProceSSÓ Del criSt antiga
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 Eixida de la imatge del Santíssim Crist de les 
Campanes.

 La parra.

 Imatge del Santíssim Crist amb la Verònica en 
passar pel carrer de Peris Mencheta. 
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 Processó del Santíssim Crist en passar per l'antic 
centre parroquial de joves d’Acció Catòlica, al carrer 
del Castell. 

 Santa Bàrbara davant de l'ajuntament.



105

 Sant Jaume davant del túmul de la Mare de Déu 
d'Agost, on s'oficiava durant l'exercici de la huitada. 
Aquestes vestidures de la processó del Crist es 
llogaven a la Casa Insa de València.

 Processó del Crist.
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FeSteS PatronalS
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 Amigues en la fira, a l'encreuament del primer 
tram de la Gran Via. Observeu els cavallets, situats 
al solar d’aquest encreuament. Al fons, la casa en 
construcció de la família Barberá-Martí. Any 1946.



110

 Festa de la Flor de l'any 1953. Les clavariesses 
aprofitaven un dia de les festes patronals per a 
recaptar fons: obsequiaven els homes amb una flor 
que col·locaven al trau de la jaqueta en canvi d'un 
donatiu.

 Tornada de clavariesses l'agost del 1953 després 
de la missa. A la dreta del carrer es poden veure 
les façanes antigues de les cases de les famílies 
Córdova i Sarrió.
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 Huitada de la Mare de Déu d'Agost. Any 1962.

 Processó de la Mare de Déu d'Agost de l'any 1964.
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 Processó de Sant Isidre Llaurador, amb la imatge 
menuda, de F. Siurana. Se celebrava la vespra de 
l'Assumpció i era a càrrec de la Hermandad de Labra-
dores y Ganaderos, que pagà dues imatges: una, 
situada a l’altar major, i l’altra, que s’utilitzava en les 
processons i es conservava a la seu social.

 Mascletà per les Festes d'Agost. Totes es feien a 
la plaça de la Cort. En la foto es pot observar l'antiga 
façana del Bar Deportes. Al fons, solar on estava 
situada la fàbrica Alam-Plástic. 

 Cavalcada de les Festes d'Agost. Se celebrava 
sempre el dia de Sant Roc.
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 Autoritats presidint la processó.

 Processó de Sant Roc. Era costum que els mossos 
que feien aquell any el servei militar portaren el 
tabernacle.

 Carrer de Sant Pere guarnit per a les festes. Any 
1969.
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 Toreros de Sant Roc. El torero era un dels personatges clau en les festes de 
Sant Roc, ja que es feien "corregudes de bous de sac". En aquesta foto podem 
observar dos toreros que van marcar una època: a l'esquerra, Ripoll, el Polero, i al 
seu costat, José Balaguer, pare d'Agustí Tomé.

 Cavalcada de Sant Roc. Famílies Balaguer-Barberá i Perpiñá-Barberá.

 Dansada de Sant Roc a la placeta.

 Cavalcada de Sant Roc.
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 Festes de Sant Roc del 1954.

 Processó de Sant Roc. 8 de novembre de 1951. 
S’hi treia en processó la imatge de sant Josep, que 
es tenia en un nínxol a la façana d'una casa de la 
placeta de Sant Roc. Observeu al fons la peanya de la 
imatge de sant Roc.

 Cavalcada.  Cavalcada de l'any 1956.
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 Missa de Sant Roc a la placeta. Vista parcial del 
cor, i en primer pla l'harmònium portàtil.

 Panoràmica dels assistents a la missa.

 Sermó de la missa de Sant Roc. La trona va ser un 
obsequi d'Amalio Lausuch.

 Festers i autoritats de Sant Roc.
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 Governador de Sant Roc. Emili Masiá, amb Fran-
cisco Montagud i Delfina Lereu.

 Autoritat i torero: Emilio Llopis, Milio Piula, i 
Ripoll.

 La glòria de Sant Roc: Roseta i Petra.

 Paròdia de programa televisiu en la cavalcada de 
Sant Roc.

 Agutzil i torero: Lorente i Balaguer.
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 Ajuntament de Sant Roc.

 Portadors de la imatge.

 Entrada a la placeta pel carrer de València.



121

 Petra, Roseta i Tomaset en les festes de Sant Roc.
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1 i 2- Cavalcada de Sant Roc per les Festes d'Agost. 
1963.

3- Gimcana motorista. Observeu el cadafal enmig de 
la plaça.

4- Entrada de festeres a l'església.

5- Cotxes de xoc al solar del carrer del Corralot i el 
carrer del Delme.

6- Premi de disfresses de la cavalcada, davant de 
l'ajuntament.

7- Carrossa en passar pel carrer del Corralot.
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 Carrossa en passar per la plaça de la Cort.

 Atraccions de fira a la Gran Via, on se solien instal·lar. Hi havia el Carrusel, 
denominat La Ola Valenciana, barques de força, un parell de barracons de tir amb 
carrabina i pots, els clàssics futbolins i, alguna vegada, la tómbola. Les atraccions 
de la família Bonet, de Sueca, eren habituals en les festes d'Albalat.

 Ofrena de flors.

 Banda de cornetes i tambors.

 Cadafal disposat per a lliurar els premis de la 
carrera de bicicletes de l’any 1961, vigilat per Ramiro 
Serra. Aquest guàrdia municipal, tota una institució, 
es va jubilar el 26 de setembre de 1962.
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 Macers. Aquests personatges precedien les 
autoritats civils en els actes més solemnes.

 Al peu de la imatge del Santíssim Crist, María 
Mulet Almenar, descendent de la família del mateix 
nom, que va ser convidada a presidir la processó 
amb motiu de l'aniversari del baldaquí del Santíssim 
Crist.
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 Ball de Pasqua organitzat al local de Camañes 
per les festeres de la Mare de Déu d'Agost per a 
recaptar fons per a la seua festa, al carrer del Crist.

 Ball de Pasqua al sequer de Moll, al carrer 
del Corralot. 
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LA FESTA DE SANT CRISTÒFOL A ALBALAT

A Albalat la festa de Sant Cristòfol se 
celebrava de manera intermitent, fins 
que durant els anys seixanta i motivat 
per un accident de circulació del qual 
va eixir il·lés, el Dr. José Larrea Peñalva, 
com a promesa, va costejar la imatge i la 
festa, que a partir del 1965 va començar 
a celebrar-s’hi regularment. La benedic-
ció la va oficiar el rector d'Albalat, Sal-
vador Perales Cleries. Ací n’aportem el 
programa.

 Festa de Sant Cristòfol. Observen l'antiguitat dels 
vehicles.

 Benedicció de vehicles a la porta de l'església. 
Any 1967, en què era rector Josep Maria Sarrió.
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 Benedicció de vehicles a la porta de l'església. 
Any 1965.

 Programa d'actes de la festa. Any 1965.
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 Recollida de festeres de la Mare de Déu d'Agost 
de l'any 1957 en passar pel carrer Ample de Sueca.

 Llauradores davant del cadafal de la Mare de Déu 
d'Agost situat al creuer de l'església.

 Trasllat de la Mare de Déu del Pilar des del 
quarter fins a la parròquia, i després de la missa, 
l’itinerari contrari. 12 d’octubre de 1967.
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 Veïns del carrer Ample de Sueca el 16 de gener, 
darrere dels quals hi ha la foguera de Sant Antoni 
d’aquest carrer.
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FUtBol

Si el ciclisme ha tingut adeptes, també podem dir el mateix del 
futbol, un fenomen de massa molt més significatiu. Des del co-
mençament del segle passat constatem la pràctica de l'esport de 
la pilota a Albalat. Les primeres notícies de celebracions de partits 
en camps dedicats a aquest esport —no podem parlar d'estadis— 
les constitueixen les que fan referència als partits celebrats en un 
terreny situat al final del carrer de València, a mà dreta, limítrof 
amb les escoles nacionals, pels volts dels anys vint a trenta, en què 
van participar Alfredo Ferrando, José Vallet i d’altres; s’hi van fer 
partits amb la veïna Polinyà, que jugava al camp de l'Ermita i on hi 
havia Sospedra, Ramón Úbeda, Bonora, Plácido Aparici (Mangarre) 
i d’altres.
 Més tard, acabada la contesa civil, es va practicar al se-
quer de la Merdera, amb les dificultats i les incomoditats que gene-
rava tant al veïnat com als mateixos esportistes. Posteriorment, es 
va habilitar l'anomenat Camp dels Vims, situat on ara hi ha el grup 
d’habitatges de la Pilarica. Allà es va practicar l’esport fins a mit-
jan anys cinquanta, quan, a causa de la construcció d’aquest grup 
d’habitatges acabats el 1956, es va clausurar el recinte. 
 Durant aquests anys l'ajuntament, amb l’alcalde E. Dasí, 
va arrendar a Eduardo Puchades Martí, Eduardo el Moreno, dues 
parcel·les rústiques a la partida de la Vint-i-huitena, on es va 
construir el primer camp de futbol de manera estable, a què es 
va afegir el velòdrom. Aquesta instal·lació esportiva va perdurar 
fins al 17 de gener de 1967, data en què es va extingir el contrac-
te d'arrendament amb el propietari. Llavors, aquest va assumir-ne 
la propietat i va destinar els terrenys a faenes agrícoles, tal com 
s'observa en l'actualitat. Del camp de futbol, tan sols en perdura 
l'accés a la instal·lació.
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 José Vallet Oltra, Cullerot, mestre de dansaires i 
esportista. Anys trenta.

 Calendari de lliga de l'època.

 Futbol al Camp dels Vims.

 Lliurament de premis del trofeu de les Festes 
d'Agost al camp de la Vint-i-huitena.
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Calendari de lliga. Any 1958.

 Aspecte actual de la façana d'accés al camp de la 
Vint-i-huitena.

 Futbol al Camp dels Vims. Anys 1947-1948. D'esquerra a dreta, i drets: Fernando 
Aragó, Luis Mont, José R. Egea, Alfredo Mont, Benjamín Alberola, Ramón Bartual, 
Garrotín, Vicente Montagud. Ajupits: Pedro Rodrigo, José M. Perales, Ricardo Dasí, 
Bautista Cabrera, Alfredo Montagud, Manuel Puchades.

 Alineació de l'Albalat a l'estadi de la Vint-i-huitena. Drets, d’esquerra a dreta: 
Antonio Pérez, Felipe Santamaría, Eduardo Estrelles, Pedro Rodrigo, Vicente 
Hernandis i Vicente Pérez Ripoll. Ajupits: Vicente Boix (massatgista), Herminio 
Mascarell, Bautista Cabrera, Rafael Ribera, José M. Sanchis i José M. Talens.

 Una de les últimes alineacions de l’Albalat CF al camp de futbol de la Vint-i-
huitena. Drets, d’esquerra a dreta: Ramón Egea, Antonio Pérez, Felipe, S. Valls, 
S. Plana […]. Ajupits: Amalio, Rafael, Francisquet, Batiste i Antoniet Latorre.
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cicliSMe
El ciclisme sempre ha tingut a Albalat adeptes incondicionals que 
l’han practicat de manera més o menys intermitent. La primera notí-
cia ciclista la constitueix la participació de Bautista Cerveró, Batiste 
el Carnisser, en la clàssica València-Alcoi-València de l'any 1933 i de 
Vicente Giménez Soriano en algunes carreres locals i comarcals.
 Ara bé, el boom del ciclisme comença amb la fundació de 
la primera colla ciclista constituïda formalment el 1955, en què figu-
raven Remigio Olcina Pons, com a president; Vicente Torrent Chordá, 
com a vicepresident; José Hernandis, com a secretari; Eduardo Moya, 
com a tresorer, i Ernesto Roig Levanteri, José María Sanchis Serra i 
Vicente Hernandis Esparza, com a vocals.
De corredors aficionats hi ha Antonio Ferrús, Ernesto Candel (Beni-
cull), Francisco Ferrer Gallach i Vicente Ribera i, com a corredors pro-
mesa, Juan Masiá Burguera i Adrián Hernandis Marco.
 Altres ciclistes que participaren en carreres comarcals fo-
ren Vicente Pérez, Jesús Martí, Daniel Balaguer i Ramón Sifre Caba-
llero (Benicull), amb tota seguretat el millor ciclista que ha donat la 
Ribera Baixa. 
 El 1957 es projecta i s’inicia la construcció d'un velòdrom al 
camp d'esports de la Vint-i-huitena, amb l’esforç voluntari dels joves 
de la població, a l’època en què era alcalde Ernesto Dasí Lausuch, 
una construcció que culmina el 1958. La junta estava constituïda pel 
president, Francisco Gómez Peris; el secretari, Vicent Borràs Barberà; 
el tresorer, Vicente Hernandis Esparza, i els vocals, Vicente Balaguer 
Garrigues, Amalio Roig Levanteri, Alfredo Roig Levanteri, Vicente Gi-
ménez Soriano i Jesús Martí Chofre. En aquesta junta administrativa 
també hi figuraven Luis Monterde, de manera testimonial, Manuel Ca-
talán, Cándido Sancho Gómez, Vicente Julio Valls, Ambrosio Garrigues 
Badia i Bautista López Nicolás.
 La inauguració del velòdrom, el dia 15 d'agost de 1958, va 
constituir l’esdeveniment esportiu més destacat celebrat a Albalat en 

molts anys, precedit d'una gran publicitat tant en la premsa com en 
la ràdio. L'elenc d'esportistes participants el podem llegir en el cartell 
que adjuntem. Aquest fet va obtenir un gran èxit pel que fa a organit-
zació, assistència i participació.
Tot i que aquest triomf esportiu i econòmic podia presagiar un fu-
tur prometedor quant a organització d'esdeveniments ciclistes, la 
realitat va ser-ne una altra, ja que només hi ha registrada una altra 
reunió amb unes característiques semblants el 28 de setembre de 
1958. L'inici del declivi del ciclisme en pista era un fet a Albalat, un fet 
que va començar a gestar-se el 27 d'octubre d’aquest mateix any en 
què es va desbordar el Xúquer, que va negar l'estadi i destrossar els 
peralts del velòdrom. Això va fer que el president de la colla, Francis-
co Gómez Peris, dimitira i fóra substituït per Manuel Catalán Tortaja-
da. Aquest desastre també va motivar un escrit al delegat nacional 
d'Esports en què es demanava ajuda econòmica, una ajuda que no va 
arribar, tenint en compte l'estat de deteriorament i d’abandonament 
del camp ja ben entrats els anys seixanta. 
 Tot i que la pista va deixar d'utilitzar-se, durant festivitats 
concretes van continuar organitzant-se carreres urbanes, tal com 
s'havien celebrat abans de construir el velòdrom. Aquestes carreres 
es duien a terme en el que s'anomenava Circuit Mirador, on es feien 
diverses voltes, amb un total de 90 km. Així, coneixem carreres que 
es van celebrar el 16 d'agost de 1956 i de 1957 aprofitant les festes 
patronals, una altra que es va fer l’1 de setembre de 1957 i en què 
van participar Antonio Ferrús, Adrián Hernandis i D. Barberá, o la que 
es va organitzar el 8 de desembre de 1959 amb motiu de la festa de 
les Filles de Maria en què va participar José Luis Julio Garrido, que 
solia fer-ho en altres pobles, com a Alginet el 1961. També hi ha altres 
carreres, tot i que no podem precisar-ne la data de celebració, de què 
tenim documentació gràfica, en què apareixen Ernesto Roig i Francis-
co Ferrer Gallach, entre altres esportistes.
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 Vicente Giménez Soriano en una carrera 
urbana. Any 1935.

 Francisco Ferrer Gallach en una carrera Albalat-
Riola. Anys cinquanta.

 Francisco Ferrer Gallach en passar per l'església.
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 Inauguració del velòdrom.

 Eixida de la carrera ciclista a la plaça. Festes 
d'Agost, any 1956.
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 Participació del club ciclista Albalat en la carrera 
de Corbera del 3 d'agost de 1955.

 Carrera ciclista en passar pel quarter de la 
Guàrdia Civil.

 Caravana ciclista.
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 Lliurament de trofeus de la carrera de les Festes 
d'Agost del 1961.

 Policia motoritzada precedint la carrera en 
passar per la carretera d’Algemesí-Sueca.

 Cartell inaugural del velòdrom.  Daniel Balaguer participant en la inauguració del 
velòdrom.
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coloMBaireS
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 Colomer de fusta a la casa de Salvador Gallut 
Hernandis, al carrer del Castell.

 Inauguració del colomer de Francisco Sales 
Franco, al carrer de Cavallers.
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Billar
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 Billar de l’Ateneu. 
L’afició al billar estava 
molt estesa. Alguns 
bars d’Albalat també 
tenien taula de billar, 
com el Salón Camañes, 
al carrer del Crist, i de 
tant en tant hi feien 
exhibicions practicants 
famosos.
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 També als Panerots 
es jugava al billar.
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