Itinerari de la Cavalcada

Itinerari de la processó

PROGRAMACIÓ D’ACTES 2016
Dissabte 18 de juny
A les 22:00 h: Sopar de quintes al Parc Municipal Real i ball amb
l’orquestra PRIMERA PLANA. Apunteu-vos a l’ajuntament del 13 al 15 de
juny en horari d’oficines: dilluns de 8:00 a 13:30 hores i de 16:00 a
20:00 hores i dimarts i dimecres de 8:00 a 13:30 hores. El preu per
persona és la voluntat (mínim un euro). La recaptació integra es donarà a
l’Associació contra el càncer.

Divendres 24 de juny
A les 22:00 h: Nit d’albades a càrrec de Josepa Blasco. Es farà un
recorregut per les cases de la Reina de les festes, damets i cort d'honor
de les festes de 2016

Dissabte 25 de juny
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A les 23:00 h: Presentació de la reina de les festes 2016 Maria Moreno
Palmero i la seua cort d’honor, acompanyades pels festers del Xiquet
2016 a la plaça de la Constitució. Després de la presentació Macro-Discomòbil J&J al carrer Sant Pere.

Diumenge 26 de juny
A les 20:00 h: Teatre el Dicharachero, de l’autor José Ferrando, en la
Plaça Constitució, a càrrec del Grup de Teatre Baladre.

Dissabte 2 de juliol
A les 23:00 h: Extraordinari Festival de Bandes de Música, organitzat per
la Societat Musical Lira Realense. Comptarem amb la presència de la

banda de música Son Cervera de Palma de Mallorca, la banda de
música S’Almudaina de Palma de Mallorca, l’Associació Musical Filharmònica Alcudiana de l’Alcúdia i la nostra banda Unió Musical “Lira Realense”. Prèviament, s’efectuarà la desfilada des del carrer Sant Pere.

Diumenge 3 de juliol
A les 19:30 h: Extraordinari festival de corals de música, organitzat per
la Societat Musical Lira Realense. Comptarem amb la presència de la
Coral Polifònica d’Alcàsser, el cor SIUM Montserrat i la coral de la Unió
Musical Lira Realense, a la Plaça Constitució.

Dimecres 6 de juliol
A les 19:30 h: Extraordinària cavalcada de carrosses, amb l’itinerari
que s’assenyala en un full a part. La concentració de carrosses es farà
en el Parc Real i es finalitzarà també al Parc Real. Hi haurà bosses de
confeti per a tots. Es prega la màxima puntualitat.
DISCOMÒBIL a càrrec de DiscoSound al carrer Colom, només finalitzar
l’acte de la cavalcada, patrocinat per Il·lm. Ajuntament de Real.
A les 22.00 h: Sopar popular, organitzat per l’Ajuntament, a la plaça del
País Valencià. Apunteu-vos a l’ajuntament el 30 de juny i l’1 i el 5 de
juliol en horari d’oficines: dijous i divendres de 8:00 a 13:30 i dilluns de
8:00 a 13:30 hores i de 16:00 a 20:00 hores .
El preu per persona és la voluntat (mínim un euro). La recaptació
íntegra es donarà a l’agrupació Càritas de Real.
A les 00.00 h: Hi haurà ball amenitzat l’orquestra NEO, a la plaça del
País Valencià.
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Dijous 7 de juliol
FESTIVITAT POPULAR
A les 11:00 h: Jocs infantils aquàtics al poliesportiu. L’horari serà de
11:00h a 14:00h i de 17:00h a 19:00h a la piscina.
A les 19:30 h: concurs de xarangues. La desfilada baixarà pel carrer Sant
Pere fins a la plaça de la Constitució, on es lliuraran els premis.
A les 22:00 h: Sopar popular, organitzat per l’Ajuntament, a la plaça del
País Valencià. Apunteu-vos a l’ajuntament el 30 de juny i l’1 i el 5 de juliol
en horari d’oficines: dijous i divendres de 8:00 a 13:30 i dilluns de 8:00 a
13:30 hores i de 16:00 a 20:00 hores.
El preu per persona és la voluntat (mínim un euro). La recaptació íntegra
es donarà als serveis socials de Real.
A les 00.00 h: Hi haurà ball amenitzat pel l’orquestra VULKANO, a la plaça
del País Valencià. Patrocinada per l’Il·lm. Ajuntament de Real.

Divendres 8 de juliol
FESTIVITAT EN HONOR A SANT ISIDRE LLAURADOR
ORGANITZADA PER LES FESTERES DE SANT ISIDRE LLAURADOR
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A les 10:30 h: Cercavila pels carrers del poble, per a arreplegar les festeres.
A les 13:00 h: Solemne missa major en honor a Sant Isidre Llaurador,
cantada per la coral de la Unió Musical Lira Realense.
A les 14.00 h: Mascletà a càrrec de la pirotècniaTurís.
A les 21.00 h: Solemne processó presidida per les festeres de Sant Isidre
Llaurador, acompanyades per la nostra la banda de música.
A les 22.30 h: Extraordinària mascletà nocturna a càrrec de la pirotècnia
Turís al carrer Sant Pere, a l'altura del Parc Real
A les 00.30 h: Gran revetla a la plaça del País Valencià, amb mantó de
Manila, amenitzada per l’orquestra EUFORIA. Hi haurà sacs de regals per
a totes les parelles.

Dissabte 9 de juliol
FESTIVITAT EN HONOR AL DIVÍ XIQUET
ORGANITZADA PELS FESTERS DEL DIVÍ XIQUET

A les 10:30 h: Cercavila pels carrers del poble, per a arreplegar els festers.
A les 13:00 h: Solemne missa major en honor al Diví Xiquet, cantada per la
coral de la Unió Musical Lira Realense.
A les 14.00 h: Mascletà a càrrec de la pirotècnia Santiago Grau
A les 21.30 h: Solemne processó presidida pels festers del Diví Xiquet
acompanyats per la nostra la banda de música.
A les 22.30 h: Extraordinari castell de focs artificials a càrrec de la
pirotècnia Santiago Grau, al carrer Paradis.
A les 01.00 h: Gran revetla, a la Plaça del País Valencià, amb concurs de
mantons de Manila. Comptarem entre els membres del jurats, entre
d’altres, amb Álvaro Moliner i Julio Tormo. Amenitzada per l’orquestra
MONTECARLO. Hi haurà regals per a totes les parelles. Despres de la
revetla hi haura xocolatada patrocinada per els festers i Ajuntament.

Diumenge 10 juliol
FESTIVITAT EN HONOR A SANT PERE
PATROCINADA PER L’AJUNTAMENT DE REAL

A les 12.00 h: Cercavila pels carrers del poble.
A les 13:00 h: Solemne missa major en honor a Sant Pere, cantada per la
coral de la Unió Musical Lira Realense.
A les 14.00 h: Mascletà a càrrec de la Pirotècnia Arco Iris.
A les 20.00 h: A la plaça de la Constitució, podrem gaudir d’un extraordinari
concert a càrrec de la nostra banda de música Unió Musical Lira Realense
i patrocinat per l’ajuntament.
A les 21.30 h: Solemne processó en honor a Sant Pere, presidida per les
autoritats municipals, Reina de les festes, Cort d'Honor i Festers del Diví
Xiquet.
A les 22.30 h: Extraordinari castell de focs artificials a càrrec de la
Pirotècnia Arco Iris, al carrer Paradis.
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