PROGRAMA DE FESTES SANTISSIM CRIST DE LA JONQUERA 2017
Dimecres 13
22:30 – Sorteig de cadafals al Teatre Municipal. La inscripció deu fer-se abans del dia
12 a l'Ajuntament.
Dijous 14
22:00 Muntatge de cadafals al recinte taurí.
Divendres 15
22:30 Presentació Regina i Dames 2017 a la Plaça Joan Pau II.
Recepció d'autoritats i cercavila d'arreplegada de la Regina de les festes , Srta. Andrea
Minguet Serra i la seua Cort d'Honor, acompanyats per la Unió Musical Santa
Cecília de Xilxes. Després es servirà un vi d'honor.
Dissabte 16
11:00 Xupinasso començament de festes acompanyats de la Xaranga Els Sensibles.
Començarem de la Plaça Espanya.
12:00 VI Tancament Camper de Cabestres amb cavalls. Els cabestres son de la
ramaderia El Gallo. Entraran al poble pel parking de camions, avinguda Jaume I fins al
recinte de cadafals. Organitza la Asociación Ecuestre de Xilxes.
18:00 Es donarà solta a un bou serril de la ramaderia Moreno de Silva (Saltillo) Nº 70
G 2 de nom Chocolatero.
al finalitzar, es donarà solta a un altre bou serril de la ramaderia Conde de la Maza Nº
24 G1 de nom Albardon.
23:30 Bou embolat de la ramaderia Pedro Peris.
Després del bou embolat, La penya «El Liote» patrocina el ball amb l’ ORQUESTRA
ZEPPELIN BAND al carrer Màrtirs. Després disco-mòbil.
Aquest any 2017 la PENYA LIOTE celebrem el nostre 15 ANIVERSARI. Un grup d’amics, d’ací,
del nostre poble, que es van ajuntar per a celebrar any rere any un esdeveniment molt
important per a nosaltres, les festes del nostre poble. La nostra identitat, la nostra cultura,
la nostra tradició, els nostres amics, els nostres familiars, aquells amb qui sols t’ajuntes en
festes i poden arribar a marcar-les de veritat, les portes obertes dels casals, majors amics
de menuts, menuts de majors, menuts de menuts i majors de majors… en definitiva,
aquesta germanor que ens característica i ens motiva per a fer cada any de la nostra
penya, del nostre casal, una part més de les festes.
Per molt que el nom canvie, la identitat es la mateixa, per això hem volgut agrair a tota la
gent del nostre poble aquest sentiment oferint-vos una nit especial amb nosaltres.
Al finalitzar el bou embolat realitzarem una festa al carrer del nostre casal, CARRER
MARTIRS amb l’actuació de l’ORQUESTRA ZEPPELIN BAND, que tant d’esforç ens ha costat
portar.
Després continuarem la festa amb “disco-mòbil” a càrrec del nostre amic DJ MARC per a
finalitzar un dia al que hem posat molta il·lusió i ganes.

Per últim, voldríem agrair a tots els familiars, amics i comerços que ens han ajudat des del
primer moment, així com a l’Ajuntament de Xilxes per tota la confiança i ajuda.
QUE VISCA XILXES, I QUE VISCA LA PENYA LIOTE!!
Diumenge 17
10:30 Cercavila arreplegada la Regina de festes i la seua Cort d'Honor.
11:30 Solemne Missa en honor al Santíssim Crist de la Jonquera a l'Església de Ntra.
Sra. de la Assumpció.
Al finalitzar la missa, mascletà la Plaça del Santíssim Crist de la Jonquera (jardí) a
càrrec de la Pirotècnia Martí de Burriana.
19:00 Cercavila arreplegada de la Regina de festes i la seua Cort d'Honor.
19:30 Inauguració de la exposició Passat, present i futur de la pirotècnia,
organitzada per la Associació de les Ames de Casa de Xilxes (Exposició oberta de 18
a 23 totes les dies fins el dissabte)
20:00 Ofrena floral al Crist de la Jonquera. Començarà la cercavila de la plaça Stm.
Crist de la Jonquera i acabarà a la església on es farà l'ofrena.
20:30 Solemne Processó del Stm. Crist de la Jonquera pels carrers del poble
acompanyats de la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes.
Al Arribar la processó a la plaça, es dispararà una «tronà multicolor» per la
Pirotècnia Martí de Burriana.
Dilluns 18
11: 00 Parc infantil al pati del Col·legi public Luis Vives
11:00 Missa d'Ànimes a l'Església de Ntra. Senyora de l'Assumpció. Després al
cementeri Municipal, respons pels difunts.
19:00 Inauguració de l'exposició de l’artista Pint-Art organitzada per Xilxes en
Moviment, a la Biblioteca municipal. L'exposició estarà oberta fins al diumenge 24.
20:00 Concert de Pep Gimeno (el Botifarra) amb la Unió Musical Santa Cecília de
Xilxes a la Plaça Joan Pau II.
23:30 Nit de cant d'estil i albaes amb la Rondalla Mundial.
Dimarts 19
16:30 Campionat de guinyot patrocinat pel Bar-restaurant La Marina. Carrer Calvari,
53. Les inscripcions es faran al mateix bar abans de començar el campionat.
18:30 Bou Serril de la ramaderia Arauz de Robles, Nº10 G2 de nom Mensajero
patrocinat per la Penya Aficionades al Bou.
23:00 Bou embolat de la ramaderia Pedro Peris.
Dimecres 20
12:00 Concurs de Paelles a la plaça Joan Pau II. L'Ajuntament posarà llenya cervesa i
latino. Per a apuntar-se n'hi ha temps fins el dia 19 l’ajuntament.
16:30 Campionat de guinyot. (continuació)
17:30 Entrada de caixons al recinte taurí de la Penya els Joves acompanyats per les

festeres i amb música i molta festa i regals.
18:00 Bou serril de la ramaderia Oliveira Irmaos Nº 66 G 3, patrocinat per la Penya
Els Joves.
Al finalitzar, es donarà solta a un altre bou serril de la ramaderia Antonio Bañuelos
Nº 48 G9 patrocinat per la Penya Els Joves.
23:00 Bou embolat de la ramaderia Hermanos San Pedro Nº 12 G 5 patrocinat per la
Penya Els Joves.
Dijous 21
12:00 Cucanyes i jocs populars al Pati del Col·legi Luis Vives.
16:30 Campionat de guinyot. (continuació)
18:30 Bou Serril de la ramaderia Del Montecillo Nº5 G3 de nom Canastero, patrocinat
per la Penya Guateles.
23:00 Passa-carrers de disfresses amb la batucada Batucattack. El Passa-carrers
començarà a la Plaça Espanya i recorrerà els carrers del poble fins arribar a la Plaça
Joan Pau II on continuarem la Orquestra People.
Divendres 22
17:30 Vesprada de vaques de la ramaderia Parejo de Cabanes.
22:00 Sopar de carn de bou a la Plaça Joan Pau II.
Per a poder reservar les places hauran de passar per l'Ajuntament a retirar els tikets.
Només tindran el servei de taula i cadira aquelles persones que tinguen el tiket. Les
inscripcions s'efectuaran abans del dia 21.
Per a replegar la carn s'ha de portar un recipient adequat i el tiket i la beguda també
s'ha d'arreplegar am el recipient oportú.
La vetlada serà amenitzada per l'Orquestra Marengo.
Al Acabar Disco-mòbil.
Dissabte 23
9:30 Esmorzar popular de llonganisses i botifarres a la Plaça Joan Pau II. N'hi ha que
portar el pa.
10:00 Partit de futbol amistós entre el Xilxes CF Benjamín A – CF Fomento Castellón.
10:00 Partit de futbol amistós entre el Xilxes CF Benjamín B – CF Fomento Castellón.
11:00 Partit de futbol amistós entre el Xilxes CF Alevín – Estivella CF.
11:00 Tancament infantil al recinte dels cadafals.
16:00 Partit de futbol amistós entre el Xilxes CF Juvenil – Villareal CF C.
18:00 Es donarà solta a un bou serril de la ramaderia Moreno de Silva (Saltillo) Nº 42
G 2 de nom Cantarito.
al finalitzar, es donarà solta a un altre bou serril de la ramaderia Conde de la Maza Nº
79 G2 de nom Cerrajo.
23:30 Bou embolat de la ramaderia Parejo de Cabanes.
Al Acabar Disco-mòbil al Polifuncional.
Diumenge 24

Desmuntatge de cadafals.
11:00 Missa en honor al Crist de la Jonquera a l'ermita del Crist.
17:00 Presentació Xilxes CF i de l'Escola Municipal de Futbol.
18:00 Partit de Lliga: Xilxes CF – C.D. Independent Albuixech.
19:30 Teatre al Teatre Municipal, a càrrec de la companyia local Amics del Teatre, que
ens representaran les obres:
• Plaça Cànovas
• I...vostè que haguera fet
Al finalitzar, traca final de festes.
La Regidoria de Festes es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol acte
programat.
Més informació en www.xilxes.es on podràs descarregar el programa de festes en PDF.

