Programa d’actes dels Moros i Cristians 2017

DISSABTE 5 D’AGOST.
08.00 h. Montà del Castell a la plaça de l’ajuntament.
DIMECRES 9 D’AGOST.
Ambaixada, sopar popular i revetla a càrrec dels moros i cristians.
20:30 h. Concentració del bàndol MORO i CRISTIA al Centro Social al Centre Social.
21:00 h. Eixida del bàndols acompanyats per la colla l’Esclat en direcció a la Plaça del Ajuntament on estarà
ubicat el castell.
A continuació celebració de l’Estafeta, l’ambaixada, i Capitulació Cristiana.
22:00 h. Sopar popular de germanor organitzat pel Consell Moro i Cristià i les Capitanies 2017 “Filà Mora
ABBASSIES” y “Filà Cristiana Cavallers de Segària” a la Plaça Major.
*Les Filaes que vullguen reservar cadires i taula deuran enviar un whatsapp al Grup del Consell Moro,
amb el Nom de la Filà, el número de persones i nom i DNI de la persona responsable de la devolució*
00:30 h. Revetlla a càrrec de l’orquestra “JOTAJAY-BERS” i després el DJ resident JAUJA – PORT DENIA
“PABLO ALEMANY”.

DIUMENGE 13 D’AGOST.
19.30 h. Concentració de moros i cristians i bandes front a la Fàbrica de Sabó.
20.00h. Entrada de moros i cristians pel Carrer Major, segons ordre facilitat en tabla adjunta. Els Festers 2017
desfilaran amb nosaltres, dins del bando cristià.
21.30 H. Alardo i reconquesta del Castell pel bando cristià. Al final, interpretació conjunta per totes les bandes de
les marxes Ximo i Creu Daurada.
22.30 h. Visita a les kàbiles dels Càrrecs:
Abanderats: Almogàvers
Almoràvides
Capitans:
Cavallers de Segària
Abbassies.

Al finalitzar “copeteo” en la càbila de l’últim càrrec visitat a càrrec del Consell Moro i Cristià.

DILLUNS 14 D’AGOST.
12:30 h. “Cercàvila” amenitzada per les Xarangues “Xarangata” i “Xarandunga” per disfrutar de “picadetes” i
degustacions en totes les càbiles, excepte càrrecs per a tots els associats al Consell i acabar en “ barra lliure” i
dolços a la Fàbrica de Sabó.

El recorregut serà: Concentració en plaça de l’Ajuntament, Mercenaris del Cid, Guerrers de la Creu, Mohamed té
Sed, Marrakesch, Pirates del Girona, Dracs Negres, Azahira, Abencerrajes, Templaris, Abbubekers Fabrica de
Sabó.

20:00 h. Ofrena de flors a la nostra patrona la Verge del Roser, en la Plaça de l’Església amb la participació dels
moros i cristians acompanyats per Tocant i Rodant, la “Colleta” i l’Associació Musical El Verger ( es prega a tots
els participants de l’ofrena que es presenten mitja hora abans a la Plaça de L’Ajuntament) Es portarà el tratge
oficial del dia 13.

DIMARTS 15 D’AGOST.
07.00h. Omplida de contenidors d’aigua.
14.00 h. Batalla de l’Aigua al Carrer Major, organitzada pel Consell Moro i Cristià. Es demana que es no tire
aigua abans del coet anunciador.
18:15 h. Entrada de bandes i colles a càrrec de les associacions musicals que prenen part en la desfilada de moros i
cristians. Hi haurà servei de barra a càrrec de les Capitanies 2018 al Carrer Sant Lluís i a la Plaça de
l’Ajuntament.
*Les filaes tindran 2 persones a l’inici de l’acte front l’Ajuntament per portar el seu estandar i el cartell amb el
nom de la banda. Si tenen 2 bandes tindràn 3 persones i així sucesivament*
19:30 h. Espectacular entrada de moros i cristians acompanyats de les seues bandes de música o colles i dels
espectaculars seguicis o “ boatos” que aquest any corren a càrrec de les Capitanies 2017, “ Filà Mora
ABBASSIES” i Filà Cristiana “CAVALLERS DE SEGARIA.”.

Les cadires en tot el recorregut corren a càrrec del Consell Moro i Cristià que agraix la seua comprensió i
col·laboració tant aquest dia com amb la venda anticipada.
*Els moros i cristians que vullguen cadires, han de fer un ingrés en cajamar fins el 9 d’Agost diguent la fila i el
número de cadires a reservar. Com sempre els moros a l’inici del desfile (front Autosegaria aprox i els cristians front
l’Ajuntament)*

DIMECRES 16 D’AGOST.

21:00 h. Processó en honor als Sants Patrons, acompanyats per Tocant i Rodant i l’Associació Musical El Verger,
amb la participació del moros i cristians.

