Dijous 25 d’agost:
Nit de l’Olla
Divendres 19 d’agost:
Presentació festers/festeres
2020

Dijous 11 d’agost:
Ruta de les Carrasques
21:00h
Ruta de les Carrasques i sopar en
La Penyeta. Cal dur sopar, aigua,
llanterna, roba i calçat adequat.
S’eixirà des de la plaça de l’Església.

Divendres 12
d’agost:
Contes a la fresca
20:00h
Contes a la fresca amb la narradora oral Almudena Francés al parc del Convent

Dissabte 13
d’agost:
Proclamació
festers i
festeres 2022
20:00h
Cercavila des de la
plaça de l’Església al
parc Carles Canut.
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20.30h
Proclamació dels festers i festeres de
l’any 2022 i del capità cristià de les
Festes 2022.
22.30h
Sopar del capità cristià a la plaça de
l’església. A continuació, actuarà el dj.
Miguel.

Diumenge 14 d’agost:
V Ruta de les tapes
19.00h
La parada de la Conga a càrrec de la
capitania.
20.00h
V Ruta de les Tapes de Festes acompanyada per la Banda Jove de la Pobla
del Duc pels bars adherits.
23.00h
Discomòbil a càrrec de l’Ajuntament
de la Pobla del Duc.

Dijous 18 d’agost:
Presentació novela
22:30h
al parc del Convent, presentació de la
novel·la Al-Azraq. El malson de Jaume
I a càrrec de Just I. Sellés escriptor de
Beniarrés, el qual abandonà la seua
professió per dedicar-se a l’escriptura.

23.00h
Nit de l’Olla a càrrec de les comparses de
moros i cristians des de l’avinguda la Constitució, passant pel c/ Ausiàs March, Plaça
Lluís Guarner, c/ Sant Francesc, plaça de la
independència, c/Sorriano, plaça Vila i arribada a la plaça de l’Església.

20:30h
Cercavila en què els festers arrepleguen a les
festeres.

00.00h
Actuació del grup musical Jotajayber a càrrec de la Junta de moros i cristians.

23.00h
Presentació de la Regina Marta Lattur Valero
i President Sergio MoscardóBravo i la seua
Cort d’honor. Mantenidor:Dani Martí Fayos

Divendres 26 d’agost:
Presentació
festers i festeres 2021

01.30h
Orquestra Seven Crasher i discomòbil en el
c/pintor Carles Canut.

20:30h
Cercavila en què els festers arrepleguen a les
festeres.

Dissabte 20 d’agost
XVIIa Volta a peu
19:00h
Volta a peu infantil a la Pobla del Duc. El recorregut s’iniciarà en el C/Carles Canut.

23.00h
Presentació de la Regina Vicky Ferrer Fayos
i President Salva Fabra Rocher i la seua Cort
d’honor. Mantenidora: Empar Giménez Oñate.

20.00h
Volta a Peu d’adults a la Pobla del Duc. Circuit
de Carreres de la Vall d’Albaida.

01.30h
Orquestra Twister i discomòbil en el c/ pintor
Carles Canut.

Diumenge 21 d’agost:
Farolets i contacontes

Dissabte 27 d’agost:
Entrada de moros i cristians

22:15h.

19:00h
Entrada de bandes de música i abanderats

El farolet pels carrers habituals. Eixida des
de la Plaça de l’Església. Entrega d’obsequis
als xiquets/es participants.

19.30h
Entrada de Moros i Cristians pels carrers de
costum.

23.00 h.
Contacontes al carrer Convent.

01.00h
Orquestra Scream i discomòbil.
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Diumenge 28 d’agost:
VI concurs carrosses i paelles
17.30h
Concentració de carrosses participants al c/
Sant Cristòfol i c/Nou.
18.00h
VI Concurs de carrosses a plaça de l’Església.

00.30h
Cordà a càrrec de l’associació “Amics del
Coet” de la Pobla del Duc en la Ronda Nord.

20.30h
Ofrena i processó a la Divina Aurora.

Dijous 1 de setembre:
Festa cívica, concert i
correfocs

23.30h
Trio musical a la plaça l’església.

11.00-14.00h i 16.30-18.00h.
Parc infantil de Mundolàndia a la Plaça Lluís
Guarner i carrers dels voltant.

21.30h
Concurs de paelles en el parc Carles Canut.
Les paelles que entren en concurs deuran
estar fetes a les 22.30h. En el sopar es farà
entrega dels premis de les carrosses a càrrec
de l’Ajuntament i de les paelles a càrrec dels
festers/es.

19.00h
Festa cívica del raïm. Concentració en la
plaça de l’Església i exida fins a la plaça del
Doctor Gomar acompanyats pels dolçainers/eres i tabaleters/eres.

23.00h
Discomòbil a càrrec de l’Ajuntament de la
Pobla del Duc.

Dilluns 29 d’agost:
Bous al carrer
23.45-02.00h Bous al carrer Ausiàs March.

17.00h Beer Pong a càrrec de la comparsa
Àl- Jaleum.
18.00h Partida juvenil de Pilota Valenciana al
carrer Óscar Durich.

21.30-02.00h
Bous al carrer Ausiàs March.

12:00h. Missa en honor a la patrona de la joventut, la Divina Aurora, cantada per la Coral
Parroquial. Al finalitzar, homenatge als nostres majors. A continuació Ambaixada mora
al Parc del Convent.

21.00-00.00h
Bous al carrer Ausiàs March.
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12:00h. Missa en honor al Santíssim Crist de l’Empar cantada per la Coral Parroquial. A continuació Ambaixada cristiana al parc del Convent.

20.30h Processó en honor al santíssim Crist de l’Empar.

08.30h Diana a càrrec dels moros i cristians.

Dimecres 31 d’agost:
Bous al carrer i cordà

08.00h Missa primera en honor al Santíssim Crist de l’Empar.

20.30h
Entrega de premis i refrigeris per a tots els
assistents en el c/Ausiàs March a càrrec de
l’Ajuntament.

Divendres 2 de setembre:
Festa Divina Aurora

19.00h Partida d’adults de Pilota Valenciana
al carrer Óscar Durich.

Dissabte 3 de Setembre:
Festa Santíssim Crist de l’Empar

18.30h Cercavila en què les festeres arrepleguen als festers i al president Salva
Fabra Rocher.

00.30h
Correfocs a càrrec d’ARMIDAN amb la col·laboració de l’associació “Amics del Coet” de la
Pobla del Duc. Es realitzarà al carrer Ausiàs
March finalitzant en la plaça Lluís Guarner i
no es permetrà la participació d’aquells/es
que no formen part de l’associació

11.00-13.00h i de 17.00 – 19.00h
Aqualàndia en el parc Carles Canut.

01.00h
Orquestra Euforia i discomòbil al parc Carles Canut.

20.00h
Xafada del raïm i actuació del grup de Danses
“Espart i Veta”.

23.00h.
Concert de festes a càrrec de la Unió Musical
de la Pobla del Duc en la plaça de l’Església.

Dimarts 30 d’agost:
Bous al carrer

22.00h
Castell de focs artificials a càrrec del festers del 2022 a la Ronda Nord.

23.30h Espectacle de Carlos Barfi i Lucia Molina a la plaça de l’Esglèsia.
01.00h Carnavalia on tour al parc Carles Canut.

Diumenge 4 de Setembre:
Festa de Sant Blai
12.00h. Missa en honor al nostre patró, San Blai, cantada per la Coral Parroquial a càrrec de
l’Ajuntament.
18.30h Cercavila en què les festeres arrepleguen als festers i al president
Sergio Moscardó Bravo.
21.00h.
Processó en honor a Sant Blai.
22.30h.
Castell de focs artificials a càrrec de l’Ajuntament
en el parc del Calvari.

Bones Festes
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