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festes sant domènec
xaló 2019
del 23 al 31 de juliol
22.00 h
Novena en honor a Sant Domènec a l’Ermita.

dijous 1 d’agost

presentació

18.00 h
Partida a llargues al carrer Canonge en Pere Maurí.
20.00 h
Recollida de festers, festeres, festerets i festeretes
a càrrec de l’Associació Musical Jalonense.
23.00 h
Acte de Presentació dels Festers Sant Domènec
2019 a càrrec d’Araceli Cambronero Font i
Jordi Peñalver Moragues, acompanyats pels

divendres 2 d’agost dia
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dissabte 3 d’agost trasllat
presentadors infantils Pere Fullana Tro i Gabriel
Mas Argudo. El pregó de festes correrà a càrrec
de Rocio Mas Llorens. En acabar escoltarem
l`Himne Regional a càrrec de l’Associació
Musical Jalonense.
Una vegada finalitzat l´acte de la presentació,
gaudirem de l’espectacle ACOMPÁÑAME A
LA REVISTA.
Tancarem la nit amb l’actuació del DJ Sergio
Pérez.

de Sant Domènec

7.00 h
Despertà a càrrec de la batucada Benibatukà.
11.00 h
Parc Infantil. Arte Mediterráneo.
12.00 h
Volteig general de campanes.
18.00 h
Partida de pilota raspall al carrer Canonge en
Pere Maurí.

dels xiquets

10.00 h
Arreplegada de festerets i festeretes per la
Bandeta Juvenil.
11.00 h - 14.00 h
Aquajocs a la Plaça Major. Arte Mediterráneo.
Durant el matí, hi haurà una traca de caramels
a càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer.
19.30 h
Teatre La Banda BOCANEGRA, patrocinat
per la Diputació d’Alacant.
21.30 h
“Cocà” popular al carrer Major, Pla de la
Sèquia i carrer Alacant amb vi oferit per
Bodegas Xaló, i cervesa i aigua oferides per
la Comissió de Festes 2019.
00.00 h
Actuació de l’orquestra VÉRTIGO.
Per finalitzar la nit, actuació del DJ Sergio
Pérez.

diumenge 4 d’agost

00.30 h
Actuació de l’orquestra NO COMMENT (La
Canalla). Durant el descans es lliuraran els
premis del Torneig d’Estiu.
Per finalitzar la nit, actuació del DJ Sergio Pérez.

Sant Domènec

08.00 h
Volteig general de campanes.
10.00 h
Recollida de festers/es i festerets/es a càrrec de
L’agrupació musical Festival de Xaló.
12.00 h
Missa solemne en honor al nostre patró Sant Domènec
cantada pel Cor de Xaló. En acabar, gran Mascletada
a càrrec de la Pirotècnia Ricardo Caballer.

dilluns 5 d’agost

20.00 h
Recollida de festers/es, festerets/es i del M.I.
Ajuntament a càrrec de l’agrupació musical
Festival de Xaló, per acompanyar a Sant
Domènec en el seu trasllat a l’església.
Focs Artificials a càrrec de la pirotècnia Ricardo
Caballer a l’Ermita.

20.00 h
Concert a càrrec de l’agrupació musical Festival
de Xaló.
23.00 h
Espectacle líric a càrrec de “Las Divinas”.
01.00 h
Actuació de l’orquestra TITÀNIC.
Per finalitzar la nit, actuació del DJ Sergio Pérez.

carrosses

08.00 h
Volteig general de campanes

14.00 h
Tradicional Cursa del Gall a la Plaça Major.

10.30 h
Recollida de festers i festeres a càrrec de
l’Associació Musical Jalonense.

19.00 h
Desfilada de Carrosses. Obrirem pas amb la
Colla Dolçaina L’Esclat del Verger, seguirem
amb l’agrupació musical Festival de Xaló i la
batucada Benibatukà.

12.00 h
Missa solemne en honor al nostre Patró Sant
Domènec cantada pel Cor de Xaló. En acabar,
trasllat del Sant a l’ermita.
Seguidament, es dispararà una traca a càrrec de
la pirotècnia Ricardo Caballer.

00.30 h
Actuació de l’orquestra LA PATO. Durant el
descans es lliuraran els premis de les Carrosses.
Per finalitzar la nit, actuació del DJ Sergio Pérez.
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dimarts 6 d’agost

dia de les quintades, muntada de
cadafals i nit de rock

09.00 h - 00.00 h
Muntada de Cadafals a la Plaça Major.
11.30 h
Concentració de totes les Quintades a la Plaça
de l’Ajuntament, on trobarem una degustació
gratuïta d’Anis Tenis. Es demana la màxima
participació.
Des d’ací començarà el Segon Correbars de
picadetes típiques a preus populars. Passa carrer
amenitzat per la Xaranga de Dénia Tòca’t un Ou
que ens acompanyarà fins que el cos aguante.

14.30 h
Paella Gegant de la casa Riquelme als Xops.
Botadores per a totes aquelles quintades de
xicotets/es.
17.30 h
Processó de l’aigua.
23.00 h
NIT DE ROCK amb les actuacions dels grups:
VAIRE, DIÀSPORA, ATUPA, TREMENDA
JAURÍA i DJ ESCALA i CORDA. Lloc: Darrere
de la biblioteca.

dimecres 7 d’agost
18.30 h
Carretons

00.15 h
Entrada de la ramaderia LA PALOMA (Xaló)

19.30 h
Especial vaques i bou de la ramaderia
FERNANDO MACHANCOSES (Cheste)

00.45 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia
FERNANDO MACHANCOSES (Cheste)

dijous 8 d’agost
19.00 h
Entrada de la ramaderia LA PALOMA (Xaló)
19.30 h
Especial vaques i bou de la ramaderia LA
PALOMA (Xaló)

00.15 h
Entrada TOT BOUS regalada i patrocinada per
LA PALOMA al poble de Xaló
00.45 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia LA
PALOMA (Xaló)

divendres 9 d’agost
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19.00 h
Entrada de la ramaderia LA PALOMA (Xaló)
19.30 h
Especial vaques i bou de la ramaderia ELS
COVES (Pedreguer)

00.00 h
Carretons embolats
00.30 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia LA
PALOMA (Xaló)

dissabte 10 d’agost
09.30 h
Entrada de vaquetes de LA PALOMA (Xaló)
11.30 h
Després de l’esmorzar, solta de vaquetes de la
ramaderia LA PALOMA (Xaló)
19.00 h
Entrada de la ramaderia ELS COVES
(Pedreguer)
19.30 h
Especial vaques i bou de la ramaderia
BENAVENT (Quatretonda)

00.15 h
Entrada de la ramaderia LA PALOMA (Xaló)
00.30 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia
BENAVENT (Quatretonda)
01.00 h
MACRO DISCOMÒBIL “BAILA CONMIGO
ON TOUR” darrere de la biblioteca

diumenge 11 d’agost
18.00 h
Carretons
19.00 h
Xarlotada i a continuació solta de vaques i bou
per la ramaderia LA PALOMA (Xaló)

00.15 h
Entrada de la ramaderia ASENSI (Orba) regalada
i patrocinada per YEGUADA BANDERA al
poble de Xaló
00.45 h
Especial de vaques i bou de la ramaderia
ASENSI (Orba)

*La comissió en honor al patró Sant Domènec 2019 es reserva el dret de canviar o anul·lar qualsevol acte.
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