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Dissabte 17 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 12 al 14 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’Asso-
ciació contra el càncer.

Divendres 23 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 2017 .L´eixida será des del parc
Real

Dissabte 24 de juny
A les 23:00 h: Presentació de la reina de les festes 2017 Cheyenne Martí Grau i la seua Cort
d’honor, acompanyades pels festers del Xiquet 2017 la plaça de la Constitució.

Diumenge 25 de juny
A les 20:00 h: Actuació del mentalista Javier Botía a la Plaça de la Constitució patrocinat pels
festers 2017. 

Dissabte 1 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 Sociedad Muaical Santa
Cecilia de Macastre i la nostra banda Unió Musical “Lira Realense”. Prèviament, s’efectuarà la
desfilada des del carrer Sant Pere.

Diumenge 2 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  Voces Solidarias de Yatova i la Coral
Polifònica Vicent Ribes de Toris, a la Plaça Constitució.

PROGRAMA D’ACTES
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Dimecres 5 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 máxima 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. Apun-
teu-vos a l’ajuntament el 29 i 30 de juny  i el 3 de juliol en horarid’oficines: de 8:00 a 13:30 hores
.
El preu per persona és la voluntat (mínim un euro). La recaptació íntegra es donarà a l’agrupa-
ció Càritas de Real.

A les 00.00 h: Hi haurà ball amenitzat l’orquestra Codigo patrocinada per l’Il·lm. Ajuntament
de Real, a la plaça del País Valencià.

Dijous 6 de juliol
FESTIVITAT POPULAR
A les 11:00 h: Jocs infantils aquàtics al poliesportiu. 

A les 20:00h: Teatre Infantil “Aventura espacial”. Teatre de carrer itinerant on un grup d’astro-
nautes intenta salvar el planeta. Espectacle participatiu amb jocs i moltes sorpreses per al pú-
blic. La desfilada baixarà pel carrer Sant Pere fins a la plaça de la Constitució.

A les 22:00 h: Sopar popular, organitzat per l’Ajuntament, a la plaça del País Valencià. Apun-
teu-vos a l’ajuntament el 29 i 30 de juny i el 3 de juliol en horarid’oficines: de 8:00 a 13:30 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. Pa-
trocinada per l’Il·lm. Ajuntament de Real.

Divendres 7 de juliol
FESTIVITAT EN HONOR A L’AURORA
ORGANITZADA PER LES FESTERES 
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 La Divina Aurora, amenitzada per un quintet
de la Unió Musical Lira Realense.

A les 14.00 h: Mascletà a càrrec de la pirotècnia Turis.

A les 21.00 h: Solemne processó presidida per les festeres de l’Aurora, acompanyades per la
nostra la banda de música.
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A les 22.30 h: Extraordinària mascletà nocturna a càrrec de la pirotècnia Turis 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 La Pato. Hi haurà regals per a totes les parelles.

Dissabte 8 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 Turis.

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 Turis, al carrer Pa-
radis.

A les 01.00 h: Gran revetla, a la Plaça del País Valencià, amb concurs de mantons de Manila.
Comptarem entre els membres del jurat a Álvaro Moliner. Amenitzada per l’orquestra Monte-
carlo Hi haurà regals per a totes les parelles. Despres de la revetla hi haurà xocolatada patro-
cinada per els festers i Ajuntament.

Diumenge 9 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 Mu-
sical Lira Realense i amenitzada pel quintet de la Unió Musical Lira Realense.

A les 14.00 h: Mascletà a càrrec de la Pirotècnia Turis. 

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: Extraordinària mascletà nocturna a càrrec de la pirotècnia Turis al carrer Sant
Pere, a l'altura del Parc Real
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DIVENDRES 14 DE JULIOL

• A les 00.10 hores: Alberto Granchel amb 3
vaques i un jònec I David Alfaro amb 3 va-
ques i un jònec. Desprès hi haurà bou em-
bolat.

DISSABTE 15 DE JULIOL 

• A les 13.30 hores: Entrada de vaques.
• A les 18.30 hores: Jocs per als xiquets amb

unflables, carretó i bou embolat
• A les 00.10 hores: Nit desafiament de Mi-

guel Parejo amb 3 vaques I el bou “Soli-
tari”, i David Alfaro amb 3 vaques i el bou
“Caramelo”. Desprès hi haurà bou embo-
lat.

DIUMENGE 16 DE JULIOL

• A les 08:00 hores: Bou en corda organitzat
per la Penya La Porta.

• A les 13.30 hores: Entrada de vaques a cà-
rrec de la ganadería David Alfaro.

• A les 18.30 hores: vots, esquivaments, re-
talls i carretó per als més menuts.

DIVENDRES 21 DE JULIOL

• A les 00.10 hores: Especial Fernando Ma-
chancoses  amb 5 vaques i un jònec. Des-
près hi haurà bou embolat.

DISSABTE 22 DE JULIOL

• A les 08:00 hores: Bou en corda organitzat
per la Penya La Porta.

• A les  13.30 hores: Entrada de vaques a cà-
rrec de la ganadería David Alfaro

• A las 19.00 hores: Concurs de retalls 
• A les 00.10 hores: Especial La Paloma

amb 4 vaques i un bou. Desprès hi haurà
bou embolat

DIUMENGE 23 DE JULIOL

• A les 08:00 hores: Bou en corda organit-
zat per la Penya La Porta.• A les 13.30
hores: Entrada de vaques a càrrec de la
ganadería David Alfaro

• A les 19.00 hores: Vesprada de Alfaro

HI HAURÀ CARRETÓ TOTS ELS DIES PER ALS MÉS
MENUTS. Comptarem amb la presència del bou ano-
menat “Golfo”, amb el que tots podrem gaudir d’ell
fent-se fotografíes i demés activitats.

Setmana bouera
FESTES REAL 2017




