FESTES PATRONALS
MIRAMAR 2019

Campionat de Truc als establiments associats/
Campeonato de Truc en los establecimientos asociados

Dilluns 5 d'agost
10.30 h | Parc Infantil aquàtic / Parque Infantil acuático |PLAÇA MAJOR
13.00 h | Gran globotà / Gran globotà |PLAÇA MAJOR
17.45 h | Vesprada de pilota valenciana al Carrer Major amb raspall femení i professionals / Tarde
de pilota valenciana al Carrer Major
1ª partida Ninfa i Africa contra Andrea i Laura
2ª partida Gorxa i Moro contra Ricard i Guillem
20.45 h | Monòleg de Patricia Espejo. Actua en programes com el Club de la Comedia, Comedy
Central, Comediants / Monólogo de Patricia Espejo. Actua en programas como el Club de la Comedia,
Comedy Central, Comediants |PLAÇA DE LA MÚSICA

Dimarts 6 d'agost
11.00 h | Parc Infantil aquàtic / Parque Infantil acuático |PLAÇA DE LA MÚSICA
18.30 h | Festa infantil amb cantajocs, màgia, concursos i sorpreses / Fiesta infantil con canta juegos,
magia y sorpresas |PLAÇA DE LA MÚSICA
21.00 h | Sopar al carrer. L'Ajuntament repartirà vi, meló i salmorra a tota la gent que tinga taula
al carrer.Volteig de campanes / Cena en la calle. El Ayuntamiento repartirá vino, sandía y salmuera a la
gente que tanga la mesa en la calle.Volteo de campanas
00.00 h | Desﬁlada del Moro Mort pel recorregut habitual / Desﬁle del Moro Mort por el recorrido
habitual

Dimecres 7 d'agost
11.00 h | Parc Infantil aquàtic / Parque Infantil acuático |PLAÇA MAJOR
A partir de les 11.30 h | Concurs de paelles i coca borratxa prèvia inscripció a l'autoservei
“Furió”. Hi haurà premis en metàl·lic i trofeus per als millors cuiners. **Consultar les bases del
concurs en el web municipal http://ajumiramar.org y a l'autoservei “Furió”. També hi haurà
discomòbil-karaoke (Avda. de la Mar front al Centre Social El Molí) / Concurso de paellas y coca
borratxa previa inscripción en el Autoservicio “Furio”. Hay premios en metálico y trofeos para los mejores
cocineros. **Consultar bases en la web municipal http://ajumiramar.org y en el Autoservicio “Furió”.
También hay discomóvil y Karaoke
00.00 h | Discomòbil Pirámide / Discomóvil Pirámide |PLAÇA DE LA MÚSICA
01.00 h | Correfocs a càrrec de la Colla de Dimonis de Mislata. En ﬁnalitzar continuarà la
discomòbil / Correfocs a cargo de la Colla de Dimonis de Mislata. En ﬁnalizar continuará la discomóvil
|PLAÇA DE L'ERA

Dijous 8 d'agost (FESTA DE SANT ANDREU)
08.00 h | Despertà amb la Unió Musical Milamarina pels carrers del poble / Despertà por
las calles del pueblo con la Unió Musical Milamarina
10.30 h | Trenet i tallers infantils / Trenecito y talleres infantiles |PLAÇA MAJOR
12.30 h | Cercavila i recollida d'autoritats / Pasacalles y recogida de las autoridades
13.00 h | Missa en honor a Sant Andreu i als Sants de la Pedra / Misa en honor a San
Andrés y a los Santos de la Piedra
13.30 h | Gran mascletà a càrrec de Pirotecnia Dragón / Mascletà a cargo de Pirotecnia
Dragón |PARC DEL MOLÍ
18.45 h | Correbous al C/ Major ﬁns al C/ Pilotaris on iniciarà la festa de l'escuma /
Correbous en la C/ Major hasta al C/ Pilotaris donde se inciará la ﬁesta de la espuma
21.30 h | Cercavila i recollida d'autoritats / Pasacalles y recogida de las autoridades
22.00 h | Processó de Sant Andreu i els Sants de la Pedra. A l'arribada de les imatges
s'interpretarà l'himne del nostre poble MIRAMAR a càrrec de la Unió Musical Milamarina,
la coral i els veïns i veïnes que vuigen participar (es repartirà la lletra). / Procesión en honor
a San Andrés y los Santos de la Piedra. A la llegada de las imágenes se interpretarà el himno de
nuestro pueblo MIRAMAR a cargo de la Unió Musical Milamarina, la coral y los vecinos y
vecinas que quieran participar (se repartirá la letra)
A continuació | Castell de focs d'artiﬁci a càrrec de Pirotecnia Dragón / Castillo de fuegos
artiﬁciales a cargo de Pirotecnia Dragón |PARC DEL MOLÍ
00.30 h | Revetla amb l'orquestra Montecarlo / Orquesta Montecarlo |PLAÇA DE LA
MÚSICA

Divendres 9 d'agost (FESTA DEL SANTÍSSIM CRIST DE L'EMPAR
I DE LA VERGE DEL CARME)
08.00 | Despertà pels carrers del poble amb la Unió Musical Milamarina / Despertà por
las calles del pueblo con la Unió Musical Milamarina
09.30 | Esmorzar per a tots els festers i festeres als bars associats / Almuerzo para todos
los festeros y festeras en los bares asociados
10.30 | Jocs d'aigua / Juegos de agua |CARRER PALOMA
12.30 | Cercavila i recollida de festers i festeres / Pasacalles y recogida de festeros y festeras
13.00 | Missa en honor al Santíssim Crist de l’Empar i la Verge del Carme / Misa en
honor al Santísimo Cristo del Emparo y la Virgen del Carmen.
13.30 | Gran mascletà a càrrec de la Pirotecnia Borredà / Gran mascletà a cargo de la
Pirotecnia Borredà. |PLAÇA MAJOR
14.00 | Dinar per a tots els festers i festeres / Comida para todos los festeros y festeras
21.30 | Cercavila i recollida de festers i festeres / Pasacalles y recogida de festeros y
festeras
22.00 | Processó del Santíssim Crist de l’Empar i la Verge del Carme / Procesión del
Santísimo Cristo del Emparo y la Virgen del Carmen
A continuació, castell de focs d'artiﬁci a càrrec de la Pirotecnia Borredà / A continuación,
castillo de fuegos artiﬁciales a cargo de la Pirotecnia Borredà |PARC DEL MOLÍ
00.30 | Cavalcada de disfresses amb batukada a càrrec de Batukatà i xaranga a càrrec
de Batuxanga / Cabalgata de disfraces con batucada a cargo de Batukatà y charanga a cargo
de Batuxanga |PLAÇA DE L'AJUNTAMENT
01.30 | Revetla amb l'orquestra SYBERIA / Verbena con la orquesta SYBERIA | PLAÇA DE
LA MUSICA

Dissabte 10 d'agost (FESTA DE LA JOVENTUT)
08.00 h | Despertà pels carrers del poble / Despertà por las calles del pueblo |PLAÇA DE
L'AJUNTAMENT
09.00 h | Esmorzar per a tots els festers i festeres / Almuerzo para todos los festeros y
festeras |CENTRE SOCIAL EL MOLÍ
10.00 h | Jocs d'aigua / Juegos de agua |CARRER PALOMA
12.30 h | Cercavila i recollida de festers i festeres / Pasacalles y recogida de festeros y
festeras
13.00 h | Missa en honor a la Verge del Rosari / Misa en honor a la Virgen del Rosario
14.00 h | Dinar per a tots els festers i festeres / Comida para todos los festeros y festeras
19.00 h | Cavalcada infantil de disfresses i guerra d'aigua. Cal portar el teu poal /
Cabalgata infantil de disfraces y guerra de agua.Trae tu cubo |PLAÇA DE L'AJUNTAMENT –
C/PILOTARIS
21.30 h | Cercavila i recollida de festers i festeres / Pasacalles y recogida de festeros y
festeras
22.00 h | Processó en honor a la Verge del Rosari / Procesión en honor a la Virgen del
Rosario
22.45 h | Castell de focs d'artiﬁci / Castillo de fuegos artiﬁciales |PLAÇA MAJOR
00.30 h | Macro-discomòbil Zafary Party / Macro-discomóvil Zafary Party |PLAÇA DE LA
MÚSICA

Diumenge 11 d'agost (FESTA MOROS I CRISTIANS)
08.00 h | Despertà pels carrers del poble / Despertà por las calles del pueblo |PLAÇA DE
L'AJUNTAMENT
10.00 h | Esmorzar per a totes les comparses / Almuerzo para todas las comparsas
12.00 h | Desﬁlada informal i visita a la Residència El Jardí de Miramar / Desﬁle informal y
visita a la Residencia El Jardí de Miramar
20.00 h | Desﬁlada de banderins / Desﬁle de banderines
20.30 h | Desﬁlada de gala de les esquadres i comparses / Desﬁle de gala de las escuadras
y comparsas:
Animació Batuxanga
MATAMOROS
KALIMBA
Ballet Rafa Felipe Alcoi amb l'espectacle 'Los cocodrilos'/ Ballet Rafa Felipe Alcoi con el
espectáculo 'Los cocodrilos'
ALI BEN FET
HAMIR EL HAMAR
ALMANSUR
RECORREGUT/ RECORRIDO: PLAÇA MAJOR, CARRER MAJOR, CARRER GANDIA,
CARRER SANT ANDREU, CARRER NOU, PLAÇA DE L'AJUNTAMENT.
FI DE FESTA: CASTELL PIROMUSICAL AMB HOMENATGE AL MIRAMAR CF PELS
TITOLS OBTINGUTS EN AQUESTA TEMPORADA, LES MILLORS BANDES SONORES I
TRIBUT A QUEEN, A CÀRREC DE LA PIROTECNIA DRAGÓN, ORGANITZAT PER
L'AJUNTAMENT
FIN DE FIESTA: CASTILLO PIROMUSICAL CON HOMENAJE AL MIRAMAR CF POR SUS TITULOS
OBTENIDOS ESTA TEMPORADA, LAS MEJORES BANDAS SONORAS Y TRIBUTO A QUEEN, A
CARGO DE LA PIROTECNIA DRAGÓN, ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO
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