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Programació DEL MIG ANY 2018
Divendres, 16 de febrer de 2018

Dimarts, 20 de febrer de 2018

20.00 h, al saló d’actes de El Trabajo

19.00 h, al saló d’actes de El Trabajo presen-

presentació del llibre del Mig Any
Orà s’escriu amb N de Naima de Maria
Dolores Galiana Soler i inauguració
de l’exposició del concurs de cartell
anunciador i fotografia festera.

tació de la nova pàgina web de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià.
19.30 h, al saló d’actes de El Trabajo les

fotos de festes 2.0, retrospectiva del
arxiu fotogràfic de la Federació de Sant
Bartomeu i Sant Sebastià.

Del dissabte 17 al diumenge 25
de febrer de 2018

Dijous, 22 de febrer de 2018
Al saló d’actes de la societat El Trabajo,
exposició del concurs cartell anunciador i fotografia festera.

18.30 h, al saló d’actes de El Trabajo repro-

Horari: De dilluns a divendres: 18.30 a
20.30 h; caps de setmana: de 11.00 a
13.00 h i de 18.00 a 21.00 h.

Divendres, 23 de febrer de 2018

ducció del video oficial de Festes del
2017.

20.30 h, al Cine de Dalt, concert del Mig

Any a càrrec de l’Agrupació Artisticomusical El Trabajo de Xixona dirigida per David Gonzalez Tormo. Durant
l’intermedi es lliuraran els premis als
guanyadors dels tornejos de futbol sala,
frontennis per parelles, basquet, petanca i cotos de 2017, i als premiats del V
Concurs de Fotografia Festera per Twitter, XXIII Concurs del Cartell Anunciador de Festes, del XXIII Concurs de
Fotografia Festera, II Concurs de Relats
i Concurs de Retreta 2017.

Diumenge, 18 de febrer de 2018
12.00 h, al Cine de Dalt, concert fester a

càrrec de la banda juvenil de l’Agrupació
Artisticomusical El Trabajo de Xixona
dirigida per Alberto Garcia Izquierdo.
Durant l’intermedi es lliuraran els
premis del concurs de dibuix infantil,
concurs de caps d’esquadra infantil de
2016 i els títols de llicenciats de l’Escola de Festes.

L’entrada és lliure amb la presentació d’una
invitació que es podrà arreplegar al mateix
cine una hora abans del concert. Cada
persona rebrà un màxim de dues entrades.
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Dissabte, 24 de febrer de 2018

I N ST R U C C I O N S

12.00 h, desfilada de la Federació, amb

els delegats de cada filà portant la seua
bandera, membres de la Junta Directiva de la Federació, capitana i banderera de festes del bàndol cristià i capitana
i banderera de festes del bàndol moro
de 2018 i acompanyats per la banda de
la filà La Canyeta. Al aplegar a l’Ajuntament es dispararà una traca.

 Les desfilades hauran de començar a l’hora indicada i les eixides de
les bandes coincidiran quan la filà
anterior estiga desfilant a l’altura
del carrer de la Pescateria.
 Les bandes de música portaran el
seu uniforme oficial i no podran
desfilar amb gel·labes.

Seguidament desfilaran les filaes amb l’ordre següent:

 Els festers hauran d’anar uniformats amb el vestit oficial de la seua
filà per al Mig Any i no es permetrà
desfilar a persones que no complisquen este requisit, ja que l’incompliment d’esta norma serà motiu de
sanció a la filà.

Bàndol moro: Kaimans, Moros Verds,
Marrocs, Moros Vermells, Moros Grocs
(Capitania Mora).
Bàndol cristià: Cavallers del Cid, PiratesMarinos, Llauraors, Contrabandistes, La
Canyeta (Capitania Cristiana).

 Si alguna filà perd l’ordre d’eixida,
sense motiu justificat, no participarà en la desfilada.

19.00 h, desfilada del Mig Any, amb l’or-

dre següent:

 Les bandes de música hauran de
trobar-se a l’hora prevista perquè
els actes comencen a l’hora exacta.

Bàndol moro: Kaimans, Moros Verds,
Marrocs, Moros Vermells, Moros Grocs
(Capitania Mora).
Bàndol cristià: Cavallers del Cid, PiratesMarinos, Llauraors, Contrabandistes, La
Canyeta (Capitania Cristiana).
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