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Actes festes 2018
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DE JULIOL

12:00 h. Volteig general de campanes.

20:00 h. Recollida de Festeres pels Festers, 
acompanyats per “La Colla l’Esclat”.

21:30 h. Recollida de Festers Infantils i auto-
ritats a la plaça de l’Ajuntament.

22:00 h. Gran p���������	 dels Festers ma-
jors i Festers infantils 2018 al pati del Col·le-
gi Públic Segària. Seguidament, i al mateix 
lloc, tant els Festers majors com els menuts, 
ens delitaran amb les seues actuacions.

DIJOUS 09
D
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20:30 h. Concentració del bàndol MORO 
davant del Centre Social i el CRISTIÀ a la 
Plaça de l’Ajuntament.

21:00 h. Eixida del bàndol MORO acom-
panyat per “la Colla l’Esclat” des del Centre 
Social en direcció a la plaça de l’Ajunta-
ment on estarà ubicat el castell guardat pel 
bàndol CRISTIÀ.

A continuació, celebració de l’ambaixada i 
capitulació cristiana.

22:00 h. S�p�� p�p���� de germanor orga-
nitzat pel Consell Moro i Cristià i les capita-
nies 2017, “Filà Mora ALMORÀVIDES” i “Filà 
Cristiana ALMOGÀVERS”, a la plaça Major.

00:30 h. C������ �� ���� amb DEFECTO 
DE FORMA (tributo a Loquillo) i JOTAJAYBERS. 
A continuació dj’s. 

Organitzat pel Consell Moro i Cristià i les ca-
pitanies 2018.

DIVENDRES 10
D
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12:00 h. Volteig general de campanes.

19:00 h. E������ �� �� ����� acompanya-
da per Tocant i Rodant i La Colla L’Esclat des 

on es procedirà a la lectura del pregó i al 
llançament del coet anunciador de l’inici 
de les festes al balcó de l’ajuntament. 

Demanem també, que les quintades, pen-
-

quen a gaudir de l’acte inaugural de les 
festes 2018.

Ordre de la cercavila: “Tocant i Rodant” – 
carro de la murta – festers Majors i infantils 
2018 – Resta de quintades de menor a ma-
jor edat – “La Colla L´Esclat”.

22:00 h. N�� �� p������ al carrer Major, hi 
haurà repartiment de cadires, taules, llenya 
i tot el necessari per a fer una paella amb  
p����� ������p��	 � �������������

PRÈVIA INSCRIPCIÓ A L’AJUNTAMENT

Del 18 de juliol al 29 de juliol veïns del carrer Major

De l’1 al 8 d’agost la resta de veïns.

PREU TICKET 10 PERSONES: 24€

00:30 h. Gran revetlla amenitzada per l’Or-
questra L� ����, a la plaça Major.

Presentació

Ambaixada i sopar popular a 
càrrec dels Moros i Cristians

Entrada de la murta
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DISSABTE 11
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10:00 h. Concentració de tots els xiquets 
del poble a la plaça de l’Ajuntament amb 
la samarreta de la “quintà” i el tambor.

10:30 h. Gran �'()*+,(-(. acompanya-
da pel grup de percussió de La Colla l’Es-

hores. Quan arriben hi haurà una traca amb 
caramels.

O*,/,(0 1( 23,2(4/1( 315 835'3,5 /08(0'/15 9�:;<
( 2+0'/0a(2/= 1( ,35'( -3 >a/0'(-35 (2+)-
?(0@(-35 -3 A( B+11( 1FG521('H

17:00 h. Continuació dels j+25 (>aI'/25 a la 
piscina municipal, patrocinats per la DIPU-
TACIÓ D’ALACANT.

18:00 h. Gran 2(,,3,( -3 2/0'35 amb moto, 
on  cal anar disfressats. Juntament a la plaça 
Major podreu participar en la cucanya, on 
els més valents podran pujar per aconseguir 
el Gran Premi. 

20:30 h. B+023,' )a5/2(1 per part de l’As-
sociació Musical El Verger i La Colla l’Esclat 
a la plaça de l’Ajuntament.

PJOKJMQMBORBGJT

PRIMERA PART: COLLA L’ESCLAT

A Loli………………..……Antoni de la Asunción Andrés

Xavier el coixo……….. José Rafael Pascual Vilaplana

La batalla de Sant Hipòlit……………..... Xavier Richart

Rumba de Camilo (popular)…………….arr. Antoni de 

la Asunción Andrés

Una Almàssera de cine…………… Saül Gómez  Soler

SEGONA PART: ASSOCIACIÓ MUSICAL EL VERGER

Ateneo Musical…….....…………… Mariano Puig Yagó

El racó de l’Or  …………………...…. Saül Gómez Soler

Cecília……………………...…. Eduardo Arnau Moreno

00:00 h. Espectacular ORQUESTA TITANIC a la 
plaça Major.  
02:00 h. Recuperació de la CORDÀ. Home-
natge de foc antic als majors a càrrec dels 
Amics del Coet de la Rectoria (c/ Duc de 
Lerma).
Es recomana vestir roba de cotó, pantaló i mànega 
llarga, guants, ulleres de protecció i barret. 

Cal seguir les ordres de l’organització de la cordà.

DIUMENGE 12
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11:00 h. Carrera de cintes amb bici i jocs 
tradicionals per als xiquets al carrer Major. 

19:00 h. Gran -
parses que obrirà Tocant i Rodant seguint 

-
tament. 
S’atorgaran els següents premis:

PRÈVIA INSCRIPCIÓ

JOCS I RIALLES

JOIERIA JJ

Les carrosses de lloguer no entren en concurs. El ju-

de l’entrada principal de l’Ajuntament. El jurat podrà 
declarar desert qualsevol dels premis si ho considera 
oportú.

00:30 h. Gran revetlla amenitzada per 
l’Orquestra SEVEN CRASHERS a la Plaça 
Major.

DILLUNS 13
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10:30h. Concentració a la plaça de l’Ajun-
tament de festers majors, infantils i autoritats.

Dia dels xiquets

Dia de les carrosses i  comparses

BMJJOUUGU
1º 600€
2º 400€
3º 200€

COMPARSES
1º 350€
2º 250€
3º 150€

Dia de la 3ª edat
Sant Joaquim i Santa  Anna
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11:30 h. Recollida de la Tercera Edat al 
Centre Social acompanyats per La Colleta 
del Verger.

12:00h. XYZZ[ \] ^_]_` [ b[]c d_[efYg Y
Santa Anna acompanyada de dolçaina i 
piano.
A continuació aperitiu al Centre Social.

20:30h. h]c`[i[ i\ g_`_Z Y k`YZcY[]Z pel ca-
rrer Major. Aquest any també ens acompan-
yaran els festers 2018. Eixida des de la plaça 

-
tament).

21:30h. l\k_]ef\Zc[ i\m k[Zc\mm per part 
del bàndol cristià . A continuació cercavila 
per les “càbiles” abanderades i capitanes.                                       

00:00 h. XfZYk[m n oqrq olhs en el carrer 
Major. Abans de començar, gran actuació 

del grup de teatre THREESOME amb la seua 

obra INSANE.

00:30 h. A continuació concert amb els 
grups ohbnt bhsbh bnu v hu rvuwxv al carrer 

DIMARTS 14
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9.00 h. Volteig general de campanes.

10:00 h. Recollida de festeres pels festers 
acompanyats per La Colla L’Esclat.

11:30 h. Recollida dels festers infantils i auto-
ritats a la plaça de l’Ajuntament. 

12:00 h. XYZZ[ Z_m\g]\ en honor a Sant Isi-
dre cantada per l’Orfeó del Verger. A con-
tinuació, es procedirà al repartiment de la 

-
ment.

12:00 h. Cercàbila amenitzada per una xa-
ranga per tal de gaudir de “picadetes” i de-
gustacions en totes les “càbiles” per a tots 
els associats al Consell i per acabar, barra 
lliure i dolços a la Fàbrica de Sabó. 

20:00 h. ������ �� ���� a la nostra Patrona 

la Verge del Rosari a la plaça de l’església 
amb la participació dels Moros i Cristians, 
acompanyats per la Colleta i l’Escola López 
Cabrera - Espai de Música Jove del Verger i 
l’Associació Musical El Verger. 

Es prega, als participants de l’ofrena, que es presen-
ten mitja hora abans a la plaça de l’Ajuntament per 
començar amb puntualitat.

����� �� �_``\�_k [ k�``\k i\ �_k Y b_g
[g� m�\Z�\kc[km\ v �nso oq �lhn�� �lhh
[k_g�[]�[cZ i\ m[ �[cfk[i[ no�nuhh� r\m
����������� ��� �  ¡��¢ ��  ������£ ¤¥�����¦

���§� �� rYZk_¨g©�Ym INSIDE MUSIC FESTI-
VAL a la Plaça Major.

DIMECRES 15
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9:00 h. Volteig general de campanes.

10:00 h. Recollida de les festeres majors i in-
fantils pels festers majors i infatils, acompan-
yats per La Colla l’Esclat.

11:30h. Recollida d’autoritats a la plaça de 
l’Ajuntament.

12:00 h. Missa solemne en honor a la nostra 
Patrona, la Verge del Rosari, cantada per la 
Coral del Verger.

14:00 h. Batalla de l’aigua al carrer Major, 
organitzada pel Consell Moro i Cristià. 
Es demana que no es tire aigua abans del coet 

anunciador.

18:00 h. Entrada de bandes i colles a càrrec 
de les associacions musicals que prenen part 

servei de barra a càrrec de les capitanies al 
carrer Sant Lluís  i a la plaça de l’Ajuntament.

19:30 h. Espectacular entrada de moros i 
cristians acompanyats de les seues bandes 
de música o colles i dels espectaculars se-
guicis o “boatos” que aquest any corren 
a càrrec de les capitanies 2018, Filà Mora 
“ALMORÀVIDES ” i Filà Cristiana “ALMOGÀ-
VERS”.

Dia de Sant Isidre

Dia de la Verge del Rosari
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NOTA: Les cadires en tot el recorregut co-
rren a càrrec del Consell Moro i Cristià que 
agraeix la seua comprensió i col·laboració 
tant aquest dia com en la venda anticipa-
da.

00:30h. Revetlla amenitzada per l’orque-
tra Matrix a la Plaça Major.

DIJOUS 16
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9:00 h. Volteig general de campanes.

10:00 h. Recollida de festers per les festeres 
acompanyades per la Colla l’Esclat.

11:30 h. Recollida de festers infantils i auto-
ritats a la plaça de l’Ajuntament. 

12:00 h. ³´µµ¶ µ·¸¹º»¹ en honor a Sant 
Roc acompanyada per la Coral del Verger. 
Quan acabe, es procedirà a repartir el pa 

21:00 h. ¼½·¾¹µµ¿ en honor als sants patrons 
del nostre poble acompanyats per Tocant 
i Rodant i l’Associació Musical del Verger 
amb la participació de moros i cristians.

A continuació, ÀÁÂÃ ÄÂÅÆÇÈÈ ÉÇ ÊËÄÅ ÉÌÂÁÆÍÎÄÍ 
a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caba-
ller.  

00:00 h. Ï¸·¹»Ð¶ de les festes patronals 
amb l’actuació de la Ñ·ºÒ»Ó´¾¶ Ð¹¸ µ¶¸¶Ð¶½
¶¸ ¾¶½½¹½ Ô½Õ¹»Ó´»¶Ö

A continuació, muntament de cadafals.

× Ð·»¹º Ø¶µ ¶ ¸¶ Ï·º´µµ´¿ Ð¹ Ù·Úµ ÛÚ»Ó ¶ºÜ
¹¸µ ÝÚ´»Ó·µ «ÞßàÖ

NOTA: La Comissió de Festes es reserva el dret 
de canviar o anular qualsevol acte si així ho creu 
necessari o convenient. Agraïm a tot el poble 
del Verger i entitats públiques o privades l’ajuda 
prestada. Esperem que gaudisquen d’unes bo-
nes festes. Moltes gràcies.

Dia de Sant Roc

Fes
tes


