Comestibles Patricia

FESTES D’0CTUBRE

Del 12 al 16 d’Octubre de 2016

PROGRAMA DE FESTES
DIVENDRES 14 D’OCTUBRE

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE
10:00 h. – Els festers i la corporació Municipal passaran pel
poble per a dur a terme la tradicional “arreplegà” acompanyats
per la dolçaina i el tabalet.
14:00 h. – Els festers oferiran un dinar a la plaça per a tot el
poble. Menu (picaeta + paella)
15:30 h. – Actuació del grup “Notes Soltes” (patrocinat per la
Diputació d’Alacant)

DIMECRES 12 D’OCTUBRE
00:00 h. – Volteig de campanes i llançament de coets per a
conmemorar l’arribada del permis per a celebrar les Feste l’any
1784.

DIJOUS 13 D’OCTUBRE
13:00 h. – Volteig de campanes i llançaments de coets.
17:00 h. – Jocs popular per als xiquets a la plaça
Berenar per als menuts oferit per Coarval.
19:30 h. – Cercavilla pels carrers del poble.
21:30 h. – “TORRÁ” a la plaça, oferida per els festers.
Menu (picaeta + carns variades).
A continuación actució del grup “Piso 13” i música fins la matinada.

10:00 h. – Cercavilla a carrec de la Bandeta Jove d’Altea.
12:00 h. – 14:00 h i 16:00 h – 18:00 h. – Parc infantil a la
cooperativa.
12:30 h. – Missa Solemne en honor al Santissim Sagrament,
acompanyada per un trio Rociero.
A continuación actuació de la Bandeta Jove d’Altea.
14:00 h. – Dinar a la plaça amenizat per la Bandeta Jove d’Altea, Menu: (picaeta + arroz amb fressols i nap)
15:00 h. – Actuació a la plaça del duo “IBIZA”
19:00 h. – Trisagi cantat per la Coral de callosa d’en Sarria.
20:30 h. – Balls de saló a la plaça amenizats per la orquetra
“LA GUARIDA”.
Durant l’actuació s’oferiran pastes i mistela als assistents
patrocinats per Comestibles Patricia i els festers.
23:30 h. – Correfocs a carrec dels “DIMONIS RAFOLINS” de l’Alqueria d’Asnar.(Patrocinat per la Diputació d’Alacant).
Recordem a tots aquells que vullgen participar en aquest acte,
hauran d’acudir correctament equipats per a evitar qualsevol
accident.
01:00 h. – Ball a la plaça a carrec de la gran orquestra “LA
GUARIDA”

DISABTE 15 D’OCTUBRE
10:30 h. – Cercavila a carrec de la Bandeta Jove d’Altea
12:00 h. – Ofrena de flors al Santissim Sagrament. Punt de
concentració i eixida el Pont.
A continuació Missa Major acompanyada per la “Rondalla la
muntanya de Beniardà”
13:30 h – Actuació de la Bandeta Jove d’Altea. Els festers oferiran un aperitiu fester.
17:30 h. – Circ –teatre infantil amb marionetes i contacontes,
patrocinat per la Diputació d’Alacant
19:00 h. – Trisagi cantan per la Coral de Callosa d’en Sarriá i
acompanyats per la “Rondalla la Muntanya” de Beniardà
“S’interpretarà la peça “Trisagio Benimantell”, a càrrec de la
Rondalla la Muntanya i de la Coral Juan i Ginés Pérez de Callosa d’en Sarrià amb motiu del centenari de la seua composició,
llavors director de la Banda Primitiva d’Alcoi Camilo Pérez
Laporta”
20:30 h. – Actuació de Pep Ximeno “Botifarra”, acompanyat per
la Rondalleta.
00:00 h.– Ball a la plaça amb la gran orquesta “PLATINO”

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE
06:00 h. – Cant de l’aurora per els carrers del poble.
Al finalizar s’oferirá xocolata e infusions als assistents, patrocinat per Comestibles “Patricia”.
11.30 h – Cercavila pels carrers del poble a carrec de la Bandeta
Jove d’Altea.
13:00 h. – Solemne Missa cantada per la Coral de la Rectoria
(Rafol de Almudaina i pobles del voltan) , patrocinat per la
Diputació d’Alacant
20:00 h. – Solemne Processó en honor al Santissim Sagrament.

*NOTES
- Aquells que desitgen encarregar flors per l’ofrena han de posar-se en
contacte en Mónica de Coarval.
- Cal agafar ticket (gratuit) per al sopar del dijous i el dinar del divendres, que hem organizat els festers. Estaran disponibles en els establiments del poble a partir del dia 3 d’octubre.
-Els festers ens reserven el dret de camviar o alterar qualsevol acte
per a un millor desenvolupament de les festes, i al mateix temps volem
agrair la col.laboració de tot el poble, ja que sense la vostra ajuda les
festes no serien posibles. Moltes gracies a tots!!!!!!!

