SALUTACIÓ AL POBLE
Benvolguts veïns i veïnes,
Com tots els anys les festeres i els quintos els fem entrega d’aquest programa d’actes on els
convidem i els mostrem les activitats que realitzarem per la celebració. Els demanem, tan a
majors com menuts, que disfruten al màxim d’aquest esdeveniment, el qual (com bé es sabut)
ens ha suposat un esforç extraordinari durant un curs escolar molt complicat però no exempt
de diversió i il·lusió per aquest cap de setmana, la mateixa il·lusió que esperem que
comparteixquen amb nosaltres.
És precís donar mil gràcies a tot el poble, sense el recolzament del qual no podríem portar
endavant res d’açò i demanar-los perdó per els errors comesos i que cometrem.
I per últim, recordar-los allò que tantes vegades hem sentit aquests últims mesos i ens ha
reforçat les ganes per seguir endavant: “Ei, que ja ho teniu ahí!”.
Gràcies de tot cor.
Festeres i Quintos 2018

PROGRAMA D’ACTES
Divendres 22 de juny:
•

A les 22:00 h. Sopar de baix-braç a la Plaça Verge del Rosari amb animació musical.

Dissabte 23 de juny:
•
•
•
•
•
•
•
•

A les 8:00 h. Campionat d’Escampilla
A les 10:00 h Campionat de pilota valenciana.
A les 11:00 h. Cucanyes per a tots els xiquets a la plaça.
A les 11:30 h. Inici del campionat de petanca.
A les 12:00 h. Quedarà oberta l’exposició de dibuixos de els xiquets de l’escola.
A les 13:00 h. Cercavila a càrrec de les Festeres i Quintos 2018, acompanyats de la banda
de música local.
A les 14:00 h. PAELLA GEGANT per a tot el poble a càrrec de ‘’Galbis Paellas Gigantes’’.
A les 14:30 h. Dinar de colles a la Ronda Nord.
A les 16:30 h. “Festa de l’espuma” per a tots els públics, acompanyat de música
ambiental.
A les 18:45 h. Animació musical amb la Xaranga ’’MAGNÈTICA’’.
A les 20:30 h. Cercavila de les Festeres i Quintos 2018 acompanyats de la Unió Artística
Musical de Fontanars.
A les 00:30 h. Revetla a la plaça amb l’orquestra ‘’EUFORIA’’.
*.

•
•
•

*. L’Associació Filles de Maria no es fa càrrec de qualsevol desperfecte o accident.

Diumenge 24 de juny:
•
•
•
•

A les 9:00 h. Volteig general de campanes.
A les 10:00 h. Recollida de les Festeres per les Autoritats, la Junta de Fàbrica i els quintos
per tal d’assistir a la solemne missa.
A les 10:30 h. Solemne missa. A continuació, cercavila cap a la Casa de la Cultura i convit
per a tot el poble.
A les 13:30 h. Cercavila presidida per les Festeres i els Quintos, acompanyats per la
banda de música local, finalitzant a la plaça.

•
•

A les 14:00 h. Magnífica ‘’Mascletà’, a càrrec de ‘’Pirotècnia Europlà’’.
A les 21:00 h. Solemne processó a la Inmaculada. En finalitzar, es dispararà un ‘’Castell
de Focs d’Artifici’’ a càrrec de la ‘’Pirotècnica Europlà’’. Per a finalitzar la festa, convit a
la Casa de la Cultura per a tot el poble.

El programa d’actes s’ha realitzat en honor a la Inmaculada Concepció, per l’associació ‘’Filles de
Maria’’ amb col·laboració de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins.
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HAN COL·LABORAT ESPECIALMENT
Excm. Ajuntament de Fontanars dels Alforins.

Fontaneria Fontanars S.L.

Auto Argüelles

Fragances & Colors

Bar-Restaurant Julio

Fruites i Verdures Casa Rosa

Bar-Restaurant La Caudalía

Funeraria Fernando Pont

Bar-Restaurant La Cova

Grupo Cirugeda

Bar-Restaurant La Toscana

Horno Bollería Sant Vicent

Bodega J. Belda

Leñas Belda

Bodega Los Pinos S.L.

Loterías Candi Bañó

Bodega Torres Casas Juntas

Pa i Pastisseria El Sedasset

Bodegues Vicente Ribera e Hijo S.L.

Perruqueria i Estètica Andrea

Carnisseria Calabuig

Perruqueria Laura

Casa Vicenta Carnisseria i Comerç

Piensos Vidal

Construcciones Francés

Pub Trajín

Construcciones Guaita

Sedalinne

Construcciones Iroflal

Supermercat Úbeda

Construcciones Micó Ferrandiz
Electricitat l’Alforí
Excavaciones Calabuig

Teixits Micó S.L.
VJ Vidal Construcciones y reformas
Yolanda Vidal Mas peluquería unisex

