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DISSABTE 13 D’AGOST
DIA DEL PREGÓ  
10:00 h Partida de Pilota Valenciana. Jugaran 

Sergi, Ferrer, Hector i Avellà contra 
Gaizka, Pablo, Fageca i Avellà.

20:00 h Espectacle de Circ ACRO-BALACE, 
subvencionat per la campanya de 
realització d’activitats culturals i 
escèniques de l’ Excel·lentíssima 
Diputació d’Alacant.

21:30 h Pregó de festes i proclamació de la llista 
de festers per a l’any 2023. Comencem 
la festa amb un sopar de cabasset per 
anar fent germanor!!

 En acabar, discomòbil amb DJ SERGIO 
PÉREZ a la Plaça Major.

DIUMENGE 14 D’AGOST
ENTRADA DE LA MURTA
10:00 h Esmorzar popular al Parking del Centre 

Metge. Organitza l’Ajuntament de Llíber 
i el Club de Carreters de Llíber.

12:00 h Entrada de la Murta acompanyats per 
La Colla el Riberer de Benissa.

13:00 h Volteig general de campanes.
14:00 h Paella gegant al Parking del Centre 

Metge.
21:00 h Sopar popular a la Plaça. Hi col·labora la 

COOPERATIVA VERGE POBRA de Xaló.
 *Cal portar el tiquet de les coques. (A la 

venta en comerços i Centre Social del 1 
al 10 d’agost).

00:00 h Ball a la plaça amenitzat per l’orquestra 
SEVEN CRASHERS.

DILLUNS 15 D’AGOST
FESTIVITAT DE LA VERGE
10:30 h Cercavila a càrrec de la banda 

BATACLAN.
11:30 h Recollida de festers, festeres i autoritats.
12:00 h Solemne Missa en honor a la Verge 

cantada pel COR de Llíber, subvencionat 
per la campanya de música d’orquestra 
i corals 2022 de l’Excel·lentíssima 
Diputació d’Alacant.

14:00 h Tradicionals carreres populars.
18:00 h Dances tradicionals a carrerc del Grup 

de danses La Llata de Gata.
21:00 h Recollida de festers, festeres i autoritats 

per a l’ofrena de flors a la Verge.
21:30 h Solemne processó en honor a la 

Verge. En acabar es dispararà una 
traca lluminosa de “PIROTECNIA DEL 
MEDITERRÁNEO”.

00:00 h Ball a la plaça amenitzat per l’orquestra 
EUFÒRIA.

DIMARTS 16 D’AGOST
FESTIVITAT DE SANT ROC
10:30 h Cercavila a càrrec de la banda 

BATACLAN.
11:30 h Recollida de festers, festeres i autoritats.
12:00 h Solemne Missa en honor al nostre 

patró SANT ROC cantada pel COR de 
Llíber, subvencionat per la campanya 
de música d’orquestra i corals 2022 de  
l’Excel·lentíssima Diputació d’Alacant.

 A continuació, repartiment del  
Pa Beneït.

14:00 h Tradicionals carreres populars.
18:00 h Tradicional carrera de cintes. 
 *Podran participar-hi en motos i 

bicicletes; cal portar casc i agulla de fer 
punt de ganxo o semblant.

20:30 h Recollida de festers, festeres i autoritats 
acompanyats per la banda BATACLAN.

21:00 h Solemne processó en honor a Sant Roc, 
patró de la vila de Llíber.

 En acabar es dispararà una espectacular 
MASCLETÀ NOCTURNA a càrrec de la 
“PIROTECNIA DEL MEDITERRANEO”. 

 *Es recomana vorer-la des del Parking 
del Centre Metge.

00:00 h Ball a la plaça amenitzat per l’orquestra 
LA PATO

DIMECRES 17 D’AGOST
DIA DELS XIQUETS I LES XIQUETES
11:00 h Parc aquàtic a les escoles.
19:00 h Gran desfilada de carrosses i grups 

a peu, acompanyats per la Xaranga 
BATACLAN i la Batucada COLP I REPIC 
de Xaló.

23:00 h Espectacle a la Plaça Major: SOMOS 
EUROVISIÓN.

 Al finalitzar, es donaran els premis de 
decoració de carrers i carrosses.

DIJOUS 18 D’AGOST
FESTIVITAT DE SANTS COSME I DAMIÀ
10:30 h Cercavila a càrrec de la banda 

BATACLAN.
11:30 h Recollida de festers, festeres i autoritats.
12:00 h Solemne Missa en honor als Sants 

Cosme i Damià cantada pel COR de 
Llíber, subvencionat per la campanya 
de música d’orquestra i corals 2022 de 
l’Excel·lentíssima Diputació d’Alacant.

14:00 h Tradicionals carreres populars.
18:30 h Teatre Infantil Aventura Prehistòrica, 

subvencionat per la campanya de difusió 
de música i teatre de l’Excel·lentíssima 
Diputació d’Alacant.

20:30 h Recollida de festers, festeres i autoritats.
21:00 h Solemne processó en honor a Sants 

Cosme i Damià. En acabar es dispararà 
una traca lluminosa de PIROTECNIA 
DEL MEDITERRANEO.

00:00 h Ball a la plaça amenitzat per l’orquestra 
MONTECARLO.

de la mateixa.
18:30 h Ball a la plaça amenitzat per l’orquestra 

NO COMENT. A continuació, discomòbil 
amb DJ SERGIO PÉREZ a la Plaça Major.

DISSABTE 20 D’AGOST
17:30 h VII Torneig de “TRES I SOTA” del poble 

de Llíber.
19:30 - 22:00 h
 Bous al carrer de la Ramaderia 
 LA PALOMA de Xaló.
00:00 - 3:00 h 
 Bous al carrer de la Ramaderia 
 LA PALOMA de Xaló.

DIUMENGE 21 D’AGOST
12:00 - 14:00 h 
 Vaquetes al carrer de la Ramaderia LA 

PALOMA de Xaló.
17:30 h VII Torneig de “TRES I SOTA” del poble 

de Llíber.
18:00 h Carretons i carretó embolat per a tots 

els xiquets i xiquetes.
19:30 - 22:00 h 
 Bous al carrer de la Ramaderia LA 

PALOMA de Xaló.
20:30 h Bou encaixonat. Arrossegament del 

bou encaixonat per les cavalleries del 
Club de Carreters de Llíber.

00:00 - 3:00 h 
 Bous al carrer de la Ramaderia LA 

PALOMA de Xaló.

DILLUNS 22 D’AGOST
12:00 - 14:00 h 
 Vaquetes al carrer de la Ramaderia LA 

PALOMA de Xaló.
17:30 h VII Semifinal i final del VII torneig de 

“TRES I SOTA” del poble de Llíber.
18:00 h Carretons i carretó embolat per a tots 

els xiquets i xiquetes.
19:30 - 22:00 h 
 Bous al carrer de la Ramaderia LA 

PALOMA de Xaló.
00:00 - 3:00 h 
 Bous al carrer de la Ramaderia LA 

PALOMA de Xaló.

DIVENDRES 19 D’AGOST
DIA DE LES PAELLES
12:00 h Cercavila de la banda de música 

BATACLAN.
12:30 h Degustació d’anís Tenis a la Plaça 

Major a carrec dels festers 2023.
 A continuació preparació de les 

tradicionals PAELLES.
 En acabar gran CORDÀ D’AIGUA a la 

placeta.
 *Queda totalment prohibit tirar aigua 

a la Plaça Major per muntatge de 
l’orquestra.

 La comissió de festes de Llíber 2022 
adverteix que no es farà responsable 
de les imprudències durant el muntatge 

ADVERTIMENT: Queda terminantment 
prohibida la presència de menors de 16 anys 
dins del rogle.

NOTA: La comissió de festes es reserva el 
dret de modificar la programació en l’últim 
moment.
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