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Quan aquest programeta ja estiga a les seues mans 
i comencen a llegir aquestes línies, les festes d’estiu 
en honor al pare Sant Agustí 2019 ja hauran donat 
el seu tret d’eixida.

Primerament amb la “Demanà”, un acte més familiar 
però sempre emotiu, on les senyoretes i xiquetes que 
seran Clavariesses en eixe any reafirmen al batle, 
en representació de tot el poble, la seua voluntat i 
compromís de ser-ho davant la seua família, cort i 
amics. Veure les seues cares de nerviosisme i il·lusió 
per l’estiu que s’aproxima sempre és molt especial.

Seguidament, haurà tingut lloc la presentació del 
cartell i programa-revista de les festes. Tot un referent 
cultural del nostre poble que cada any es consolida 
amb més força gràcies a la dedicació de molta gent, 
però sobretot al nivell i professionalitat tant d’artistes 
com narradors que hi participen, motiu pel qual fa 
que siguem uns privilegiats.

I com no, l’Acapte pels carrers de Bocairent, on 
haurem fet arribar l’esmentat programeta a totes les 
cases per fer-los partícips d’aquestes festes. Des d’ací 
agrair-los els seus donatius sempre tan essencials en 
el bon desenvolupament de la festa.

Per davant unes setmanes frenètiques on s’esbrinaran 
tot una sèrie d’actes i activitats tant festives, 
religioses, lúdiques com esportives. Una agenda 
plena preparada amb la major il·lusió i alegria per a 
totes i tots, xiquetes, xiquets, jóvens, majors..., i que 
aprofitem per convidar-los a participar.

Enguany seran unes festes, crec, un tant especials 
per diferents circumstàncies. Amb les obres de 
condicionament i millora de la plaça de l’ajuntament 
tindrem, segurament, alguns impediments i/o 
inconvenients. Treballem tots conjuntament perquè 
siguen els mínims i tot transcórrega amb una relativa 
normalitat. Per això, demane una mica de paciència 
i comprenssió, perquè tot per millorar sempre serà 
benvingut entre els que estimem el nostre poble. Així, 
poder gaudir pròximament d’un entorn immillorable 
-del qual algunes generacions no tenim altre record 
que l’actual- per ballar les nostres estimades danses 
tan reconegudes a tots els nivells.

No puc oblidar-me, d’una circumstància molt impor-
tant, si no la que més: aquestes festes tornarem a 
tenir el plaer de comptar amb Clavariessa Major i In-
fantil després de tretze anys que no ocorria aquest fet. 
L’any 2006, sense saber-ho i per última vegada fins 
aquest any, vam tenir el gust de poder gaudir de dos 
Clavariesses, ja han passat massa anys, però hem 
intentat adaptar-se a les circumstàncies i mai hem 
perdut l’esperança, així que estem tots molt contents i 
d’enhorabona. Esperem que servisca d’alé i motivació 
per a tantes xiques i xiquetes bocairentines que algun 
dia s’han despertat amb aquest sommi. Animeu-vos 

a fer-lo possible i realitzar-lo perquè tindreu tot el 
nostre recolzament i segur que serà inoblidable. Però, 
Cèlia i Claudia, vos toca a vosaltres, enguany tindreu 
el privilegi de representar a totes les bocairentines 
al llarg de l’any i en aquestes festes, i segur que la 
incertesa, els pensaments, els preparatius,..., donen 
pas a la emoció, la diversió, la felicitat i la brillantor 
que desprendreu allà per on aneu els pròxims mesos. 
Junt a la vostra cort, família, amigues i amics viureu 
uns dies intensos però únics, així que sols em queda 
donar-vos l’enhorabona, que disfruteu al màxim de 
cada moment i que aquesta experiència la recordeu 
per sempre.

També aprofite aquestes línies per agrair i felicitar to-
tes les persones que fan possible que les festes a Sant 
Agustí siguen una realitat cada any, Caps de Dansa, 
balladores i balladors, xiquetes i xiquets, tabaleters i 
dolçainers, veïnes i veïns... Vosaltres sou l’essència de 
la festa, contribuiu en fer-la gran i manteniu encesa la 
flama d’un poble viu i compromés.

No puc oblidar-me dels 25 anys que compleix 
enguany l’Aljub de Bocairent, associació que ha 
sabut fer-se un nom molt important en la cultura i 
la música del nostre poble alhora que traspassa 
les fronteres de la nostra terra fent sonar amb tant 
d’encant i mestratge els tan característics dolçaina i 
tabalet. Tindrem el plaer de compartir amb vosaltres 
aquesta fita celebrant-ho junts en les dansetes del dia 
19 davant la vostra seu social. Així que per aquests 
anys i molts més que vos queden per davant, moltes 
felicitats i enhorabona!

Tampoc vull deixar de reiterar l’enorme agraïment a 
totes les entitats, associacions i empreses que d’una 
manera o altra col·laboren per fer possible el bon 
desenvolupament d’aquestes festes; i per suposat, a 
l’Ajuntament de Bocairent que amb la seua implicació 
i suport, permeten que cada estiu tinguem l’oportuni-
tat d’organitzar unes Festes d’Estiu a Sant Agustí molt 
importants dins de la idiosincràcia del nostre poble.

M’agradaria acomiadar aquestes paraules donant la 
benvinguda a totes i tots els que ens visitaran, que 
el seu pas durant aquests dies per Bocairent siga un 
viatge únic, diferent, amable i enriquidor. Deia el gran 
Vicent Andrés Estellés “Qui va a un lloc a veure’l i 
després se’n torna sense haver-hi viscut o patit 
determinats moments d’especial intensitat humana, 
en té, del lloc, un record banal, de targeta postal”.Fem 
que siga tot el contrari, ja que la bellesa de l’entorn la 
posseïm afortunadament, contribuïm en mostrar la 
calidesa, l’alegria i el bon ambient que portem dins 
com a trets distintius de la nostra població. D’això 
tenim totes i tots una gran responsabilitat.

Bones festes i ens veiem al rogle!
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El pròxim agost les cames de les balladores i dels balladors tornaran a «trenar» el «joiós ball» 
amb què totes les generacions de bocairentines i bocairentins ens identifiquem. Així, tindrem de 
nou l’oportunitat de retrobar-nos amb aquella suma màgica d’elements que fan tan especials 
les nits de Danses: la cadència amb què es va formant el rogle, la vistositat de la indumentària, 
l’acompanyament de la xirimita i del tabalet, la connexió de mirades entre els participants i el públic, 
els bots juganers dels més menuts…

Aquesta manifestació global de cultura popular mereix, sens dubte, la més alta consideració, una 
consideració que combine l’estima amb les garanties de protecció. És, per això, que l’any 2015 es va 
encetar el procés per a la declaració de les Danses com a Bé d’Interés Cultural Immaterial: ha estat 
un procés llarg i treballat tant en l’àmbit local com en l’autonòmic. Però, després que quatre entitats 
de prestigi hagen emés el preceptiu informe favorable, confiem que ben prompte la Generalitat 
Valenciana faça efectiva la declaració. Serà un èxit col·lectiu que haurem de celebrar totes i tots.

Protegir i respectar una manifestació cultural no pot impedir mai que evolucione o que s’hi 
introduïsquen canvis necessaris. Així, cal posar en valor el fet que, des d’enguany, la figura de la Cap 
de Dansa es vincularà únicament a l’experiència i es deslligarà de l’estat civil: Cèlia Ferre, Mª Rosario 
Vañó, Amparo Vañó, Amparo Ferre i Mariola Conesa seran les encarregades d’encapçalar el rogle; 
enhorabona! Val a dir que la reflexió que hi ha darrere d’aquest nou criteri –adaptar la tradició sense 
alterar-ne els elements substancials– és la que ha de guiar altres canvis que puguen vindre en el futur.

Si bé les Danses són el puntal fonamental de les Festes d’Estiu a Sant Agustí, la capacitat organitzativa 
de la Junta de Majorals ha aconseguit consolidar, al llarg dels anys, un programa d’actes que va 
molt més enllà. I és que tot un seguit d’activitats lúdiques, esportives, culturals, religioses… doten 
aquests mesos de calor d’un dinamisme extraordinari. Ens agradaria, per tant, que la participació i 
l’assistència als actes fóra també un exercici d’agraïment a la constància dels Majorals. En aquest 
sentit, volem reconéixer la tasca de Manel Santonja Francés, que va completar en 2018 el seu 
mandat com a president, al temps que no podem desaprofitar aquestes línies per a reiterar la 
voluntat de col·laboració a Quique Reig Jorge, que va agafar el testimoni de la responsabilitat.

Entre les persones que viuran de manera especial l’extens programa d’actes es troben en una posició 
destacada Cèlia Ferre Martínez i Claudia Vañó Vanyó, que prenen el relleu de Natalia Gisbert Vañó i 
de Celia Sanchis Beneyto. Felicitats! A elles i a les seues famílies cal agrair-los enormement l’esforç 
que comporta assumir el càrrec: un esforç gran; potser, fins i tot, massa gran, tal com demostra 
el llarg parèntesi en què no hem tingut simultàniament Clavariessa Major i Clavariessa Infantil. 
Desitgem de tot cor que Cèlia i Claudia, com també les respectives Corts d’Honor, guarden per 
sempre en el record aquest estiu de 2019 i que cada moment el visquen amb tanta intensitat que 
passe a formar part d’aquella geografia íntima que queda per sempre.

Bocairentines i bocairentins, acompanyem les nostres Clavariesses, fem costat als nostres balladors i 
balladores (algunes amb tanta trajectòria com la dels cinquanta anys de Carmen Doménech Boscà), 
emocionem-nos en escoltar els nostres xirimiters i tabaleters, gaudim dels nostres Cabolos… En 
definitiva, participem activament de de les Festes d’Estiu a Sant Agustí: aquelles que constitueixen 
una part importantíssima de la nostra personalitat com a poble, aquelles que ens fan retrobar-nos 
amb els avantpassats i amb la tradició, aquelles que volem que continuen formant part de les 
experiències més profundes de les generacions venidores.

Bones festes per a totes i per a tots!

Xavi
Molina 
Martí
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Cenyiu-vos al bust amb gràcia
el mocador florejat
i la calça acolorida
que perfile en joiós ball
els bots del compàs joliu
que les cames trenaran.

Joan Valls



Salutació

A les portes del mes d’agost del 2019, vos salude cordialment a tots: a la Junta de Majorals, que 
prepareu tots els detalls de la festa, als bocairentins que participen en els diversos actes, religiosos 
i festius. I molt especialment als balladors i balladores que manteniu viva la preciosa tradició de 
les danses.

La festa de Sant Agustí afona profundament les seues arrels en la nostra història bocairentina, i 
des del s. XVI és expressió del fons més autèntic i tradicional dels nostres majors, des de fa vora 
cinc-cents anys.

La figura del Pare San Agustí és enormement suggerent, i la inquietut del seu cor, que alça i mostra 
orgullos en la mà, es tot un símbol d’aquells que moguts per la inquietut interior, volen trobar.

El Papa Francisco, visitant el Capítol General de l’Ordre Agustiniana, a Roma, ens recordava en 
aquella ocasió:

“Nos has hecho para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en Ti». Inquietud. Esta 
palabra me conmueve y me hace reflexionar. Quisiera preguntar: ¿qué inquietud fundamental vive 
Agustín en su vida?

La inquietud de la búsqueda espiritual: Agustín vive una experiencia común entre los jóvenes 
de hoy. Ha sido educado por su madre, Mónica, en la fe cristiana, pero creciendo se aleja, 
no encuentra la respuesta a sus preguntas, a los deseos de su corazón, y es atraído por otras 
propuestas.

Entra en el grupo de los maniqueos, se dedica con empeño a sus estudios, no renuncia a la 
diversión despreocupada, conoce el amor intenso y emprende una brillante carrera culminada en 
el éxito. Es verdad que comete errores, toma senderos equivocados, peca, es un pecador; pero no 
pierde la inquietud de la búsqueda espiritual. Y de esta forma descubre que Dios lo esperaba, que 
nunca había dejado de buscarle primero.

Quisiera decir a quien se siente indiferente hacia Dios, hacia la fe, a quien está lejano de Dios o lo 
ha abandonado, y también a nosotros, con nuestros alejamientos y nuestros abandonos de Dios: 
Mira en lo profundo de tu corazón y pregúntate: ¿hay un corazón que desea cosas grandes, o un 
corazón adormecido? ¿Crees que Dios te espera, o para ti sólo son palabras?

Y llegamos a la inquietud del amor. Aquí no puedo no fijarme en la madre, ¡esta Mónica! ¡Cuántas 
lágrimas derramó esta santa mujer por la conversión del hijo! ¡Y cuántas madres también hoy 
derraman lágrimas porque sus hijos regresen a Cristo! ¡No perdáis la esperanza en la gracia de 
Dios!

Agustín es heredero de Mónica, de ella recibe la semilla de la inquietud. He aquí la inquietud del 
amor: buscar siempre, sin descanso, el bien del otro, de la persona amada, con esa intensidad 
que lleva a las lágrimas.

¿Cómo vivimos la inquietud del amor? ¿Creemos en el amor a Dios y a los otros?¡No creer de 
forma abstracta, sólo de palabra, sino creer en el amor al hermano concreto, el que está junto a 
nosotros!” [PAPA FRANCISCO, 28-8-2014]

Que estos dies de festes, que compartirem, ens ajuden a tot açò. 

Bones festes a tots, Benjamín.

Prevere de la Parròquia
Assumpció de Nostra Senyora

Benjamín 
Fayos 

Olivares
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President: Quique Reig i Jorge

Batle:

En Xavi Molina i Martí

Regidora de Festes:

Na Mª Luz Pascual i Soler

President de la
Junta de Majorals:

En Quique Reig i Jorge

Pare Rector:

En Benjamin Fayos Olivares

Xirimiters:

Eva Castelló i Bernal

Xavi Puertes i Puerto

Caps de Dansa:

1a Nit: Cèlia Ferre i Martínez

2a Nit: Maria Rosario Vañó i Reig 

3a Nit: Maria Amparo Vañó i Bacete

4a Nit: Amparo Ferre i Silvestre

5a Nit: Mariola Conesa i López 

Tabaleters:

Joaquim Silvestre i Puerto

Antoni M. Colomina i Beneyto

Leandre Santonja i Llinares

Jaume Martínez i Belda

Vicepresident: Xavi Francés i Beneyto

Secretari: Jordi Molina i Peidro

Vicesecretari: Víctor Cabanes i Ferre

Tresorer: Josep Vicent Francés i Beneyto

Vicetresorer: Manel Santonja i Francés

Cronista: Xavi Pascual i Soler

Vocals: Josep A. Rodríguez i Pascual

Rafel Vañó i Ferre

Vicent Ramon Pascual i Giner

Rafa Molina i Beneyto

Toni Belda i Martínez

Llorenç Vañó i Asensio

David Beneyto i Gisbert

Sergi Beneyto i Beneyto

Jordi Llobregat i Vidal

Santi Beneyto i Gisbert

Carles Nàjar i Francés

Xavi Silvestre i Cantó

Llorenç Santonja i Beneyto

Junta de Majorals de 
Sant Agustí

Comissió de Festes a 
Sant Agustí 2019
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Caps 
de Dansa 
2019

Primera nit

S’inicià en la dansa en 2009.
És Cap de Dansa per primera vegada.

Cèlia Ferre i Martínez
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Quarta nit

S’inicià en la dansa en 1978.
Va ser Clavariessa Major l’any 1984.

Va ser Cap de Dansa l’any 2003.

Mª Amparo Ferre i Silvestre

Cinquena nit

S’inicià en la dansa en 1997.
Va ser Clavariessa Major l’any 2003.

Mariola Conesa i López

Segona nit

S’inicià en la dansa en 1995.
És Cap de Dansa per primera vegada.

Maria Rosario Vañó i Reig 

Tercera nit

S’inicià en la dansa en 1994.
És Cap de Dansa per primera vegada.

Maria Amparo Vañó i Bacete 
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Amaya Amezcua i Torres

Carla Belda i CabanesMaría Alcaraz i Reig

Paula Asensio i Camarasa

Paula Beneyto i Belda

Cort d’Honor 
Infantil 2019
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Clara García i Ferrer Nerea López i Maestre Estela Morant i Silvestre

Elsa Vañó i Gilabert

Daniela Cantó i Cantó África Carpena i Ferre Paula Ferre i Tormo

Celia Sanchis i Beneyto Ana Vañó i Cantó
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TERESA HUERTA I ESTEVE

Claudia
Vañó i Vanyó

Clavariessa Major 
Infantil 2019
Quina xiqueta? Claudia!

Mans de papallones

que repiquen postisses, 

escoltant el batec

del tabal i el dolçainer.

Peus de peixets

que salten a l’aire

dibuixant un cercle

tot ben complet.

Ets l’anella d’una “cadena”,

de cardaores i cardaors

que tornen al “rogle”

al pas de la dansa…

Mirades, “la creu”,

també “d’esqueneta”!

Tres voltes i tres més!

I amb els Cabolos, la Muixeranga

i un Castell de llum…

deixaràs a l’aire

un cant de colors

per sempre més!

Quina xiqueta? Claudia!

d’ulls transparents

de colors d’aigua

plens de moviment!

Sortiràs al carrer

amb espurnes de colors

que arribaran a la gent.

Seràs Clavariessa!

donaràs motius

a tot Bocairent

per eixir de casa

a sentir la música

d’un temps passat

que torna present.

Ser Clavariessa!

Fou un desig

i un gran regal

d’un dia especial

del mes de maig.

Ploraves de sort!

Saltaves de Festa!

Segueix el teu somni…

Ha començat!
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Amaia Martínez i Sanchis

Ana Vañó i Juan

Anna Doménech i Pascual

Cort d’Honor 
2019
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Gloria Tortosa i Martínez Isabel Ferre i Calbo Quica Balaguer i Ferri

Pepa Vañó i Doménech

Clara Ferre i Vidal Elena Belda i Asensio Elsa Ferre i Martínez

Sara Enrique i Belda Sara Francés i Beneyto
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XAVI PASCUAL I SOLER (JUNy 2019)

Cèlia
Ferre i Martínez

Clavariessa Major 2019

Arribarà l’estiu i la calor

arribarà la festa de la Dansa,

de la llum i del color,

dels records i l’enyorança.

D’un ball pla a la plaça

herència i essència

de la iaia Teresa

feta en tu presència.

De les notes de Joan el Dolçainer

que ressonen a la teua memòria,

amb un sempre emotiu i cridaner

enamorament d’una Dansa que és història.

Amb il·lusió, sacrifici i un clar “voler”

el teu cor batega a ritme de dansa,

al poble que t’ha vist créixer

amb un anhel: ser Clavariessa. 

El d’enguany serà un any diferent,

fareu “Pinya” família i Cort d’Honor

al teu sempre estimat Bocairent

en una festa que és un tresor.

Cèlia, la Dansa és en tu poesia

de valenciana, “huertana” o Cardaora

d’un rogle que et retrà pleitesia

i que gaudirà de la teua estirp balladora. 
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DISSABTE 20 DE JULIOL
“Nit de la Proclamació”

JULIOL “Curset de Danses”

Dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 hores al local del 
Grup de Danses (C/ Joan de Joanes - enfront del Bar 
Solbes). Per a Majors de 14 anys.

Organitza: Grup de Danses Cardaors.

DIVENDRES 12 DE JULIOL
“Presentació del Programa i Cartell”

A les 20.00 hores, Presentació oficial del 
programa-revista i cartell anunciador de les Festes 
de 2019; (obra del dissenyador MacDiego), al 
Teatre Avenida. L’acte estarà presentat per Carles 
Nájar i el programa-revista de festes el presentarà la 
periodista Rosella Espinós i Cardona.

DISSABTE 13 DE JULIOL “l’Acapte”

A les 10.00 hores, començarà l’Acapte per tot el 
poble acompanyada pels xirimiters i tabaleters de 
Sant Agustí, tot finalitzant a migdia.

A les 19.30 hores, passacarrer des de la plaça de 
Joan de Joanes fins a la plaça de bous.

A les 20.00 hores, a la plaça de bous: 

Gran Proclamació de la Clavariessa Major la Srta. 
Cèlia Ferre i Martínez i de la Clavariessa Major 
Infantil, la xiqueta Claudia Vañó i Vanyó i de les 
seues Corts d’Honor.

L’acte estarà presentat per Luis Vañó i Asensio i 
actuarà com a Mantenidora de l’acte, la Senyora Na 
Paqui Molina i García.

A continuació, la Societat Musical Vila de Bocairent, 
interpretarà l’Himne a Bocairent d’Àngel Bernat i 
Julián Herrero. 

Durant el descans s’entregaran els premis del concurs 
de dibuix escolar.

Segona part de l’acte: Homenatge a Miguel Cantó 
Castelló i actuació del grup de teatre “L’Arca” que 
representarà el sainet “Una conferència”.

Venda d’entrades des de les 18.30 hores a les 
taquilles de la plaça de bous.

Programa
oficial d’actes
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DIJOUS 15 D’AGOST
“Dansetes”

A les 23.00 hores, a la Plaça de Joan de Joanes.

DIVENDRES 16  D’AGOST
“Dansetes”

A les 23.00 hores, al Carrer Mestre Serrano.

DISSABTE 17  D’AGOST
“Dansetes”

A les 23.00 hores, al Carrer Martí Calabuig.

DEL 13 AL 16 D’AGOST
“Xarrades a la fresca”

A les 20.00 hores, a la Placeta de Sant Vicent.
Organitza: Ajuntament de Bocairent (Regidoria de 
Cultura).

DEL 18 AL 26 D’AGOST
“Solemne Novenari”

A les 19.30 hores, Solemne Novenari al Pare Sant 
Agustí, a l’Església del Monestir. A continuació Missa.

DISSABTE 27 DE JULIOL
“Festa de la Flor”

A les 19.00 hores, començarà des del barri de 
la Santa Creu i fins a la plaça de Joan de Joanes 
la Festa de la Flor amb la participació de les 
Clavariesses Major i Infantil i les Corts d’Honor.

Al finalitzar hi haurà refrigeri per als participants 
gentilesa de la Cafeteria Casa Rosa.

DIUMENGE 18 D’AGOST 
“Dansetes”

A les 23.00 hores, al Carrer Santa Àgueda.

DILLUNS 19 D’AGOST 
“Dansetes”

A les 23.00 hores, a la Plaça de la Dolçaina i del 
Tabalet.

A les 23.00 hores, dansetes a la Placeta de Sant 
Vicent.

Durant el descans es celebrarà l’XII concurs de 
fanalets (elaborats amb meló). Es premiaran els tres 
millors.

DIMARTS 20  D’AGOST
“Dansetes”
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DIJOUS 22 D’AGOST “Cavalcada”

A les 12.00 hores, “DISPARÀ” de coets i actuació 
de xirimiters i tabaleters, al jardí del Monestir i volteig 
general de campanes anunciant el començament de 
la festa.

A les 20.30 hores, des de la Residència, fins la 
Plaça de l’Ajuntament, començarà la “CAVALCA-
DA”, amb ELS CABOLOS DE BOCAIRENT, que 
estaran acompanyats pels xirimiters i tabaleters de 
Sant Agustí. 

Serà presidida per la carrosses de la Clavariessa 
Major Infantil i de la Clavariessa Major i les 
seues Corts d’Honor. Davant, desfilarà la carrossa 
guanyadora del concurs de carrosses i estarà 
amenitzada pel Grup de Xirimiters i Tabaleters 
l’Aljub, la Societat Musical Vila de Bocairent i 
l’Associació Unió Musical Bocairent.

Finalitzarà amb FOCS ARTIFICIALS.

(Preguem puntualitat, estètica i mínima decoració a les 
carrosses. Tots els que desitgen participar al concurs 
de carrosses ho hauran de comunicar als majorals 
abans del dia 20 d’agost. La resta de carrosses 
participant, també hauran de comunicar-ho).

A les 00.30 hores, a la Plaça de Bous, GRAN 
NIT DE FESTA, amb L’ORQUESTRA “LA SEDE” i 
GRAN DISCOMÒBIL (patrocinat per l’Ajuntament 
de Bocairent).

DIVENDRES 23 D’AGOST “Danses”

A les 12.00 hores, “DANSETES”, des de la Plaça de 
l’Ajuntament i pels carrers de costum. 

A les 18.00 hores, “CUCANYES I CORREDORS”, a 
la Placeta de Joan de Joanes.

A les 23.00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, co-
mençaran les “DANSES”.

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa des 
del Carrer Martí Calabuig.
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DISSABTE 24 D’AGOST “Danses”

A les 10.00 hores, XII CAMPIONAT DE RASPALL 
Festes de Sant Agustí, al carrer Azorín. A les 12.00 
tindrà lloc la Final. 

CAMPIONAT DE PÀDEL “Festes a Sant Agustí”, 
Club de Tennis Bocairent.

A les 20.15 hores, a la Plaça Julián Herrero “Sant 
Agustí de Conte”. Contacontes per a les xiquetes i 
xiquets. (Organitza: Ajuntament de Bocairent).

A les 23.00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, co-
mençaran les “DANSES”.

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa des 
del Carrer Dos de Maig.  

DIUMENGE 25 D’AGOST “Danses”

A les 10.30 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, co-
mençarà la “XII CARRERA DE LA DONA” (Les quo-
tes d’inscripció es destinaran a l’Associació AFAB, 
per al Centre de Dia. També hi haurà “fila 0”.

A les 20.15 hores, a la Plaça Julián Herrero “Sant 
Agustí de Conte”. Contacontes per a les xiquetes i 
xiquets. (Organitza: Ajuntament de Bocairent).

A les 23.00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, co-
mençaran les “DANSES”.

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa des 
del Carrer Cervantes.      

DILLUNS 26 D’AGOST “Danses”

A les 09.30 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, co-
mençarà la “XXII EIXIDA POPULAR AMB BICICLE-
TA”. Hi haurà beguda fresca i adobat per esmorzar a 
l’Estació davant del Club Ciclista Bocairent. Després 
hi haurà activitats de bicis, organitzades pel Club 
Ciclista Bocairent, (cal portar casc). Patrocina: Regi-
doria d’Esports Ajuntament de Bocairent.

A les 20.15 hores, a la Plaça Julián Herrero “Sant 
Agustí de Conte”. Contacontes per a les xiquetes i 
xiquets. (Organitza: Ajuntament de Bocairent).

A les 23.00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, co-
mençaran les “DANSES”.

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa des 
del Carrer Joan de Joanes.
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DIMARTS 27 D’AGOST “Danses”

A les 12.00 hores, Volteig General de Campanes, 
amb Disparà de Coets, i actuació del tabalet i la 
xirimita, al jardí del Monestir.

A les 20.00 hores, PRIMERES VESPRES, al Pare 
Sant Agustí, a l’Església del Monestir.

A les 23.00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, co-
mençarà l’última nit de “DANSES”. 

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa des 
del Carrer Batalla de Lepanto. 

Al descans de les danses es repartiran caputxets de 
llepolies als xiquets i xiquetes que vinguen vestits 
de balladors.

Els caputxos són elaborats amb la col·laboració dels 
alumnes del Centre Ocupacional de Bocairent.
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DIMECRES 28 D’AGOST
“Festivitat del Pare Sant Agustí”

A les 7.30 hores, GRAN DIANA.

Amenitzada per l’Associació Unió Musical de Bo-
cairent, amb la participació dels Cabolos i disparà 
de coets i tronadors, iniciant-se al C/. Mossén Hilari 
i finalitzant a la plaça de l’Ajuntament. Col·labora el 
Grup de Xirimiters i Tabaleters L’Aljub.

A les 12.00 hores, SOLEMNE MISSA.

Celebrada en acció de gràcies al Pare Sant Agustí, 
celebrada pel Prevere En Benjamin Fayos Olivares 
i predicarà En Ramón Pascual Garrido a l’Església 
del Monestir de Nostra Senyora dels Dolors i dels 
Sants Reis Mags.

Finalitzada la Missa, acompanyats pel Grup de 
Xirimiters i Tabaleters L’Aljub, les Clavariesses 
Major i Infantil i les seues Corts d’Honor, les Caps 
de Dansa, els Majorals i Autoritats es dirigiran al 
carrer del Pintor Sorolla, on es dispararà una GRAN 
MASCLETÀ a càrrec de la pirotècnia Aitana. (13’15 
hores, aproximadament).

A les 18.30 hores, XXVII CONCERT EXTRAORDI-
NARI DEL DIA DE SANT AGUSTÍ “SANT AGUS-
TÍ MUSICAL”, “Música per a Orgue i Dolçaines” a 
càrrec de Damián Molina Beneyto (Orgue) i Manel 
Delgado i Maria José Llobregat (Dolçaines) a l’Es-
glésia Parroquial l’Assumpció de Nostra Senyora. 
(Patrocinen: Ajuntament de Bocairent, A.U. Musical 
Bocairent i Junta de Majorals de Sant Agustí).

A les 20.30 hores, SOLEMNE PROCESSÓ eixint de 
l’Església del Monestir, amenitzada per l’Associació 
Unió Musical de Bocairent i encapçalada pels 
Cabolos i els Xirimiters i Tabaleters de Sant Agustí.

Finalitzada la processó es dispararà un ramellet de 
focs d’artifici donant pas a L’OFRENA DE FLORS, 
el CANT DELS GOJOS, i el BES DE LA RELÍQUIA 
de Sant Agustí. Després hi haurà un passacarrer i es 
servirà un vi d’honor als participants.   

A les 22.30 hores, “3a Nit de Música Jove en 
valencià” al carrer Pintores Dorotea i Margarida 
Joanes (zona de l’antiga fàbrica de Rasilan).

Organitza: Consell Municipal de la Joventut i Ajun-
tament de Bocairent (Regidoria de Cultura).

Patrocina: Generalitat Valenciana.

DISSABTE 7 DE SETEMBRE
“Correfoc”

A les 12 de la nit, gran Final de les Festes amb 
el XXIV CORREFOC FESTES A SANT AGUSTÍ a 
càrrec dels Dimonis de Darrere la Vila, amenitzat 
pels Xirimiters i Tabaleters de l’Aljub i patrocinat 
per l’Ajuntament de Bocairent, començant des de la 
porta principal de l’Església Parroquial i finalitzant a 
la plaça de l’Ajuntament.
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