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Programa

Novena
22.00 h
Novena del 23 al 31 Juliol

Dilluns 1 d’agost
PRESENTACIÓ

20.00 h
Recollida de festers, festeres, festerets i festeretes a 
càrrec de l’A. M. Festival de Xaló.

23.00 h
Acte de presentació dels Festers de Sant Domènec 
2020 - 2022 a càrrec d´Alejandro Chesa i Júlia Fullana 
Ballester, acompanyats dels presentadors infantils Carla 
Pérez Monserrat, Martí Fullana Argudo i Neus Ortolà 
Monserrat.
El pregó de les festes correrà a càrrec de Francis 
Monserrat Bertomeu. En acabar escoltarem l´Himne a 
càrrec de l’A. M. Festival de Xaló.
Al finalitzar l´acte de la presentació, gaudirem de 
l’actuació de “Carlos Luna”.

Dimarts 2 d’agost
DIA DELS XIQUETS

10.00 h
Recollida de festerets i feteretes per la Banda Juvenil. 
11.00 a 14.00 h
Aquajocs en la piscina municipal de Xaló, Arte 
Mediterráneo, patrocinat per la Diputació d´Alacant. 
Hi haurà una traca de caramels a càrrec de la pirotècnia 
Germans Sirvent.
17.30 h
Partida a llargues al carrer Canonge Pere Mauri.
18.30 h
Partida de raspall de les Escoles Valencianes de la 
Marina Alta.
20.00 h
Actuació de màgia per a públic infantil i familiar. 
Espectacle molt divertit i participatiu.
21.30 h
“Cocà” popular al carrer Major, Pla de la Séquia, i carrer 
Alacant, amb vi oferit per Bodegas Xaló, i cervesa i aigua 
oferides per la Comissió de Festes 2020-2022.
22.00 h
Actuació del duo Acuario al Plà de la Séquia.
22.30 h
MiniDisc ON per als més menuts al carrer Alacant 
(davant de l’antic Bar Rincón).
00.30 h
Actuació de l´orquestra Matrix Band a la Plaça Major.

Dimecres 3 d’agost
TRASLLAT DE SANT DOMÈNEC

12.00 h
Volteig general de Campanes.
20.00 h
Recollida de festers, festeres, festerets, festeretes i 
del M.I. Ajuntament a càrrec de l’Associació Musical 
Jalonense, per acompanyar a Sant Domènec en el 
seu trasllat a l’església. Focs artificials a càrrec de la 
pirotècnia Germans Sirvent.
00.00 h 
Actuació de l’orquestra “NO COMMENT”. Durant el 
descans es lliuraran els premis del Torneig d’Estiu.
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Dijous 4 d’agost
SANT DOMÈNEC

08.00 h
Volteig general de campanes.

10.00 h
Recollida de festers, festeres, festerets i festeretes a 
càrrec de l’Associació Musical Jalonense.

12.00 h
Missa solemne en honor al nostre patró Sant Domènec 
de Guzman cantada pel Cor de Xaló. En acabar, gran 
Mascletada a càrrec de la Pirotècnia Germans Sirvent. 

17.30 h
Partida de raspalls al carrer Canonge Pere Mauri.

20.00 h
Concert a càrrec de l’A.M. Festival de Xaló.

01.00 h
Actuació de l’orquestra LA TRIBU. 

Divendres 5 d’agost
CARROSSES

08.00 h
Volteig general de Campanes.

10.00 h
Recollida de festers i festeres a càrrec de l’A. M. Festival 
de Xaló.

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

14.00 h
Tradicional Cursa del Gall a la Plaça Major.

19.00 h
Desfilada de Carrosses. Obrirem pas amb la banda 
-xaranga d´Orba, seguirem amb la Batucada, i per últim 
ens acompanyarà l ´A.M. Festival de Xaló.

00.30 h
Actuació de l´orquestra Mónaco Party. Durant el descans 
es lliuraran els premis de les Carrosses. 

Dissabte 6 d’agost
DIA DE LES QUINTADES I LA PAELLA

11.30 h
Concentració de quintades a la Plaça Major. Es demana 
la màxima participació.

12.00 h
Començarà el Tercer Correbars de picaetes típiques 
a preus populars. Cercavila amenitzada per la A.M. 
Festival de Xaló.

14.30 h
Paella gegant de la casa Riquelme als Xops. Estarà 
amenitzada per la A.M. Festival de Xaló.
Hi haurà jocs populars per als més menuts patrocinats 
per Caixaltea i Comissió de Festes 2022.

17.00 h
Anirem tots cap a la plaça Major per a seguir amb la 
festa. Macro Discomòbil SOS.

00.00 h
Actuació de l´orquestra La Séptima.

Diumenge 7 d´agost
NIT DE ROCK

10.00 a 00.00 h
Muntada de Cadafals a la Plaça Major.

TARDEO i NIT DE ROCK
Amb les actuacions dels grups: Tòxic, Kinperkal, 
Malcriat, Sons of Aguirre, Vaire. Lloc: Passeig dels 
Agermanaments, on els profesters i profesteres tindran 
servei de barra.

Els tiquets de la paella i cocada es podran adquirir als membres de 
la Comissió de festes. 

La comissió de festes es reserva el dret de canviar o anul·lar qualsevol 
acte que crega convenient, sempre amb el desig de complaure a tot 
el poble i comptant amb la seua col·laboració.
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Dilluns 8 d´agost
18.30 h
Carretons.

19.30 h
Solta de vaques i Bou de la ramaderia Fernando 
Machancoses.

00.00 h
I Entrada de vaques i bous de la ramaderia La Paloma.

00.30 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia Benavent.

Dimarts 9 d´agost
19.00 h
II Entrada de vaques i bous de la ramaderia La Paloma. 

19.30 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia Els Coves.

00.30 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia La Paloma. 

Dimecres 10 d´agost
18.30 h
Carretons.

19.30 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia La Paloma.

00.00 h
III Entrada de vaques i bous de la ramaderia La Paloma. 

00.30 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia La Paloma.

Dijous 11 d´agost
19.00 h
IV Entrada de bous i vaques de la ramaderia La Paloma.

19.30 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia Asensi.

00.00 h
Carretons.

00.30 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia La Paloma.

Divendres 12 d´agost
19.00 h
“Xarlotà”. A continuació, solta de vaques i bou de la 
ramaderia La Paloma.

00.00 h
V i última entrada i eixida de vaques i bous de la 
ramaderia La Paloma.

00.30 h
Solta de vaques i bou de la ramaderia La Paloma.

Programa
de
bous
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