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SALUTACIÓ

del President de la
Junta de Majorals
de Sant Agustí

Quan aquest programeta arribe a les seues mans, les Festes d’Estiu en honor al pare Sant
Agustí 2022 ja seran una realitat i hauran donat el tret d’eixida.
Han sigut uns anys difícils, hem viscut una situació molt complicada i a la vegada també
inesperada que ha afectat la quotidianitat de la nostra vida, i com no, a les nostres benvolgudes
festes. S’ha fet llarg, massa, i per moments no sabíem si arribaríem a aquest punt. Però per
fi podem dir que ha arribat el moment de tornar, de reviure experiències inoblidables, de
demostrar-nos la il·lusió, aquell anhel que no hem perdut en tot aquest temps i que ens ha
permés mantindre’ns ferms i no decaure ni en els moments més durs, i de celebrar gaudint.
Encara no està tot fet i com a societat no hem tornat a una normalitat total com la d’abans, per
això hem de tenir responsabilitat i prudència. Però alhora sí que hem aprés que hem de valorar
totes i cadascuna de les vivències que conformen el trencaclosques de les nostres vides i que
abans quasi no ens paràvem ni a pensar, i ací les festes tenen rellevant importància.
Des de la Junta de Majorals hem estat treballant incansablement perquè aquestes siguen unes
festes a l’alçada del que mereixem després del que hem patit i les puguem gaudir completament
a tots els nivells. Segur que seran especials per dos motius.
En primer lloc, perquè tindrem l’honor d’estrenar tots els “Cabolos” fets amb materials nous de
fibra de vidre. Tant des d’aquesta junta com les anteriors, hem treballat molt dur perquè era una
necessitat que havíem de solucionar i finalment s’ha pogut dur a terme.
En segon lloc, perquè no hem pogut celebrar la declaració de les Danses com a Bé d’Interés
Cultural Immaterial (BICI). Ha sigut un dur treball de molta gent que va culminar en aquesta
resolució i crec que és un motiu d’enhorabona tant per a les persones que participem en la
festa com per a tot el poble de Bocairent.
Enguany serà Mª Amparo Molina i Molina la jove que representarà totes les xiques i les dones
bocairentines. Sols veure l’emoció amb la qual has estat preparant-ho i tota l’alegria que
desprens ens fa presagiar que serà un estiu i un any que no oblidaràs mai. I és que no és per
a menys, després de l’espera i la paciència que has tingut, tot pagarà la pena. Al costat estarà
la teua Cort d’Honor, la família, les amigues i els amics i viureu unes setmanes intenses però
úniques, així que l’enhorabona i que gaudiu al màxim d’aquesta experiència!
També aprofite aquestes línies per agrair i felicitar totes 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 xirimiters, bandes de música, veïnes i veïns... Vosaltres sou
l’essència de la festa, contribuïu a fer-la gran i manteniu encesa la flama d’un poble viu i
compromés.
Tampoc vull deixar de reiterar l’enorme agraïment a totes les entitats, associacions i empreses
que d’una manera o una altra col·laboren per a 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 tots els estius tinguem l’oportunitat d’organitzar unes Festes d’Estiu a Sant Agustí cada
vegada més esplendoroses i molt importants dins de la idiosincràsia 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 Joan Fuster que “Entre el bé i el mal, podríem aspirar a l’alegria”.
Doncs fem dels nostres carrers, de la nostra manera de ser i de les nostres festes una alegria i
contribuïm, si cap, a fer d’aquest món, un món millor!
Bones Festes i ens veiem al Rogle!

SANT
AGUSTÍ
2022

Quique
Reig i Jorge

4

SALUTACIÓ
Batle
Xavi
Molina
Martí

Canta el goig de retornada
la il·lusió que et fa niu
i el neguit que sempre viu.
MARIA IBARS

Aquests versos d’una de les poetesses valencianes destacades contenen tres substantius que sintetitzen bé el que sentim les bocairentines i els bocairentins a les portes de les Festes d’Estiu a Sant
Agustí 2022: goig, il·lusió i neguit. El goig de tornar a compartir plenament les nostres tradicions al
carrer, la il·lusió de poder celebrar públicament la declaració de les Danses com a Bé d’Interés Cultural
i el neguit (en aquest cas, sinònim d’impaciència) per la retornada a què també al·ludeix l’extracte
del poema d’Ibars.
I és que els dos anys d’espera se’ns han fet llargs –massa llargs. Amb tot, cal reconéixer, una vegada
més, la tasca de la Junta de Majorals de Sant Agustí (amb el president Quique Reig Jorge al capdavant) perquè el parèntesi no suposara un silenci complet per a la festa. En 2020 i 2021, va estar
present a través d’imatges, actes solidaris, cicles de xarrades, celebracions religioses… Però sobretot
es va mantindre al cor de tot el veïnat de Bocairent. Aquesta és, doncs, la garantia principal perquè
enguany, que per fortuna la situació sanitària és ben diferent, puga estar més viva que mai.
Intuïm que tornar a vore els xiquets i les xiquetes córrer davant dels Cabolos, gaudir de les nits de
Danses amb una plaça plena de balladores i balladors o escoltar les melodies del tabal i la dolçaina
tindran un component emocional afegit. Perquè aquesta vegada, a més de celebrar tradicions, les
circumstàncies que hem passat ens obligaran a celebrar la vida. Una vida que va alterar la normalitat
que coneixíem fins al març de 2020 i que malauradament ens va privar de molts moments i –el que
és més de dur– de moltes persones arreu del món.
Afortunadament, l’esforç de tota la societat ens ha permés superar els contextos més complexos i
recuperar una part important del que havíem perdut. És hora, doncs, que la festa torne a omplir els
carrers i que aquesta siga el que sempre ha estat: motiu d’alegria i celebració compartida. Serà fàcil
aconseguir-ho tenint com a referent principal la jove M. Amparo Molina Molina, que desprén energia i
vitalitat en tot el que fa. Estem convençuts que també serà així en el càrrec de Clavariessa Major, que
cedeix Celia Ferre Martínez després d’haver-nos fet vibrar juntament amb Clàudia Vanyó Vanyó en
el Sant Agustí de 2019. A M. Amparo i a tota la seua Cort d’Honor, així com a les respectives famílies,
no només cal donar-los l’enhorabona sinó també agrair-los enormement haver conservat la il·lusió
durant tot aquest temps.
Un temps de pausa que ens ha obligat a ajornar el reconeixement de les Danses com a Bé d’Interés
Cultural Immaterial (BICI): el setembre de 2019, la Generalitat atorgava aquesta distinció fruit d’un
llarg procés de treball col·lectiu tant en l’àmbit local com autonòmic. És, per tant, un èxit de totes i de
tots, amb el qual aconseguim una figura de màxima rellevància per a la protecció dels nostres balls
més singulars i de tot el que porten associats: música, indumentària, rituals… Però sobretot és un gran
homenatge als nostres avantpassats, que ens van llegar una manifestació cultural de primer ordre
que tenim el deure de mantindre i engrandir.
Estem convençuts que balladores i balladors, caps de dansa, majorals, músics i públic sabrem bastir
una simbiosi especial enguany al voltant del rogle. Un rogle que, a més, estrenarà la reurbanització de
la plaça de l’Ajuntament després d’anys d’irregularitats en el paviment que dificultaven els moviments.
Per això, volem fer una crida a la màxima participació possible en cada acte i, de manera especial, en
les nits de Danses. Serà la millor manera de celebrar conjuntament un BICI que ens enorgulleix com a
poble i que volem seguir oferint a qualsevol persona, vinga d’on vinga, que decidisca acompanyar-nos.
Per últim, no podem acabar aquestes línies sense agrair públicament la dedicació de tots els agents
de la festa, començant per la de la Junta de Majorals de Sant Agustí (amb components de trajectòria
tan dilatada com la dels vint-i-cinc anys de Vicent Ramon Pascual) i seguint pels Xirimiters i Tabaleters de Sant Agustí. Però també la d’aquelles altres persones que tenen un paper discret però fonamental perquè tot es desenvolupe correctament: plantilla municipal, servei de neteja viària, Protecció
Civil, Policia Local, Guàrdia Civil, Bombers… Vore treballar de prop als uns i als altres fa indefugible
l’agraïment, ben sincer i ben merescut.
Bocairentines i bocairentins, ara sí: des del goig, la il·lusió i el neguit, bones Festes de Sant Agustí!
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Prevere de la Parròquia
Assumpció de Nostra Senyora
«Senyor Déu, ens creàreu per a Vós i el nostre
cor estarà inquiet fins a descansar en Vós»
(Sant Agustí, Confessions)

Estimats fills i filles de Bocairent, amics, visitants:
És per a mi una gran alegria poder adreçar-vos aquestes paraules com a Rector del nostre
poble amb motiu de les festes en honor al Pare Sant Agustí, després d’aquest parèntesi de
dos anys. Unes festes que per a mi tenen també un gran significat, ja que són les primeres
festes d’estiu que podré compartir amb vosaltres.
Unes festes en què, de nou, posarem la nostra mirada i el nostre cor en el Sant Bisbe d’Hipona,
una figura de gran actualitat i que té molt a dir-nos a tots els homes i dones, als creients i
no creients del segle XXI.
La vida del Pare Sant Agustí es caracteritza per una recerca constant de la veritat, del sentit
de la vida. Després de donar moltes voltes, de buscar en molts llocs, Sant Agustí es va trobar
amb aquell que és la Veritat en majúscules, amb Jesucrist, i aquest encontre va transformar
completament la seua existència.
També la nostra vida es caracteritza per una recerca constant de sentit, de veritat, bellesa i
bondat. Com ens diu el mateix Pare Sant Agustí, tots nosaltres hem siguts creats per Déu i
per a Déu i el nostre cor estarà inquiet fins a descansar en ell. Tots en major o menor mesura
estem en eixe camí de recerca.
Per això, que aquestes festes que celebrarem siguen motiu de tornar a eixir al carrer, de
revifar tradicions, de trobar-nos amb les persones que estimem... Però que també siguen
una ocasió perquè amb la intercessió del Pare Sant Agustí puguem trobar resposta als grans
interrogants de la nostra vida, que ens puguem preguntar en quines fonts anem a assaciar
la nostra set de felicitat. I que el Sant Bisbe ens mostre que la font de la vertadera vida, del
vertader sentit, de la vertadera felicitat no és altra que nostre Senyor Jesucrist.
Han arribat per fi els dies de la festa. Demanem al Pare Sant Agustí que puguen ser dies de
pau, dies d’alegria, dies de retrobaments, dies de família, dies de fe, dies de pregària. Que
puguem disfrutar de nou de tots els actes, de les dansetes, de la cavalcada, de les danses,
dels cabolos... Però que sobretot siguen dies de reviure la nostra devoció i adhesió al gran
Pare Sant Agustí, amb la participació en el Solemne Novenari i els actes litúrgics del dia de
la festa. Ell des del cel no deixa de cuidar el seu poble, al qual vull convidar d’una manera
especial a demanar per les vocacions a la vida consagrada i pel prompte restabliment de la
vida religiosa al nostre estimat Monestir.
Enhorabona a tots: a la Junta de Majorals, a la Clavariessa Major i a la seua Cort d’Honor, a
tots els devots de Sant Agustí i a tot el poble de Bocairent.
Bones festes a tots!
El vostre Rector.

Vicent
Femenia
Ribes

Els Majorals
de Sant Agustí
vos desitgen

Foto: Juanjo Alcaide

BONES
FESTES
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Junta de Majorals de
Sant Agustí
President:
Vicepresident:
Secretari:
Vicesecretari:
Tresorer:
Vicetresorer:
Vocals:

Cronista:

Quique Reig i Jorge
Xavi Francés i Beneyto
Jordi Molina i Peidro
Víctor Cabanes i Ferre
Josep Vicent Francés i Beneyto
Manel Santonja i Francés
Josep A. Rodríguez i Pascual

Sergi Beneyto i Beneyto

Rafel Vañó i Ferre
Vicent Ramon Pascual i Giner

Jordi Llobregat i Vidal
Santi Beneyto i Gisbert

Rafa Molina i Beneyto
Toni Belda i Martínez
Llorenç Vañó i Asensio
David Beneyto i Gisbert

Carles Nàjar i Francés
Xavi Silvestre i Cantó
Llorenç Santonja i Beneyto

Xavi Pascual i Soler

Comissió de Festes a
Sant Agustí 2022
Batle:

Regidora de Festes:

En Xavi Molina i Martí

Na Mª Luz Pascual i Soler

Pare Rector:

President de la
Junta de Majorals:

En Vicent Femenia Ribes

Xirimiters:
Eva Castelló i Bernal
Xavi Puertes i Puerto

Tabaleters:
Joaquim Silvestre i Puerto
Antoni M. Colomina i Beneyto
Leandre Santonja i Llinares
Jaume Martínez i Belda

En Quique Reig i Jorge

Caps de Dansa:
1a Nit: Mª Amparo Molina i Molina
2a Nit: Mónica Molina i Carbonell
3a Nit: Mª Nieves García i García
4a Nit: Mª Josep Vañó i Beneyto
5a Nit: Anna Francés i Mira

8

CAPS DE
DANSA 2022

PROGRAMA

Primera nit

Mª Amparo Molina i Molina
S’inicià en la dansa en 2016.
És Cap de Dansa per primera vegada.

Segona nit

Tercera nit

Mónica Molina i Carbonell

Mª Nieves García i García

S’inicià en la dansa en 1997.
És Cap de Dansa per primera vegada.

S’inicià en la dansa en 1997.
És Cap de Dansa per primera vegada.

Quarta nit

Cinquena nit

Mª Josep Vañó i Beneyto

Anna Francés i Mira

S’inicià en la dansa en 1987.
És Cap de Dansa per primera vegada.

S’inicià en la dansa en 1999.
Va ser Clavariessa Major l’any 2010.
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CORT
D’HONOR
2022

PROGRAMA

Mireia Micó i Blasco

Neus Espinós i Bodí

Clara Vañó i Francés

11
SANT
AGUSTÍ
2022

Carla Esteve i Ferre

Bàrbara Colomina i Belda

Alba Asensio i Vañó

Clara Perigüell i Silvestre

Elena Silvestre i Asensio

Jezabel Blasco i Santos

Irene Vañó i Beneyto

Natalia Gisbert i Vañó

Sara Vañó i Ortega
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Mª AMPARO

MOLINA I MOLINA
Clavariessa
Major 2022
LA PRINCESA
És tan dolça i entusiasta
de família i bressol balladora.
El seu somriure, com el color del marfil
és com les pedres blanques del peix corbí.
Uns ulls d’ametla a punt de menjar i la teua boqueta
que fa una rialla al despertar.
Et cantaré una nana rodejada d’àngels querubins
i tu has de somiar que eres una princesa
vestida de puntilles i brials, faldellins i fils de seda
de color dorat i platejat.
Mentrestant, va anar passant el temps.
Aquella xiqueta és hui una jovençola, una dona adulta i dreta.
Bonica! Seràs el que tu vulgues, amb les ganes de viure que tens!

PROGRAMA

Lluiràs aquells vestits que tant somiaves, de puntilles i brials
faldellins de seda plens de brodats, platejats i daurats.
L’Arc et dona pas a les teues nits, on les postisses faran algaravies.
La Font i L’Aranya, t’esperen plenes de goig i estima
al soroll de les teues notes musicals,
com també s’uneixen la dolçaina i el tabal.
I Sant Agustí et diu: Vine, cardadora dolceta i xarrem,
fem festa a l’ombra fresca de la Mariola.
“A Maria Amparo quan somiava que era una princesa…”

XELO FERRE
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PROGRAMA
oficial d’actes

JULIOL “Curset de Danses”

DISSABTE 16 DE JULIOL

Dilluns i dimecres, de 19.30 a 20.30 hores al Poliesportiu Municipal (pista de frontó). Per a Majors
de 14 anys.

A les 20.00 hores, passacarrer des de la plaça de
Joan de Joanes fins a la plaça de bous.

Organitza: Grup de Danses Cardaors.

A les 20.30 hores, a la plaça de bous:

DIUMENGE 3 DE JULIOL
“La Demanà”

A les 12.30 hores, eixiran des de la Plaça de l’Ajuntament els majorals de Sant Agustí acompanyats
de les autoritats en passacarrer fins la casa de la
pròxima Clavariessa Mª Amparo Molina i Molina.

DIVENDRES 8 DE JULIOL

Presentació del Programa i Cartell i
inauguració de l’Exposició “Bocairent,
al color de les danses”

“Nit de la Proclamació”

Gran Proclamació de la Clavariessa Major la Srta.
Mª Amparo Molina i Molina i de la seua Cort d’Honor.
Actuarà com a Mantenidor de l’acte, En Damián
Molina i Beneyto.
A continuació, l’Associació Uniò Musical 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: Actuació de la cantautora
valenciana “La Maria”, emmarcada en la seua gira
“El que està per vindre”.
Venda d’entrades des de les 18.30 hores a les
taquilles de la plaça de bous.

Seguidament, en comitiva i amb acompanyament
de tabal i dolçaina, ens dirigirem al Museu Antonio
Ferri on tindrà lloc la inauguració de l’exposició
“Bocairent, al color de les danses”.
Al finalitzar, s’oferirà un vi d’honor als assistents.

DISSABTE 9 DE JULIOL “l’Acapte”
A les 9.30 hores, començarà l’Acapte per tot el
poble acompanyada pels Xirimiters i Tabaleters
de Sant Agustí, tot finalitzant a migdia.

Foto: Andrea Alonso

PROGRAMA

A les 19.30 hores, Presentació oficial del ProgramaRevista i cartell anunciador de les Festes de 2022;
(obra de l’il·lustrador Jorge Lawerta), al Teatre
Avenida. L’acte estarà presentat per Xavi Pascual
i el Programa-Revista de festes el presentarà la
periodista María Reig Belda.
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DISSABTE 23 DE JULIOL

DEL 18 AL 26 D’AGOST

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 la
Clavariessa Major i la Cort d’Honor.

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

“Festa de la Flor”

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

“Solemne Novenari”

DIJOUS 18 D’AGOST
“Dansetes”

DILLUNS 15 D’AGOST
“Dansetes”

A les 23.00 hores, a l’Ermita de Santa Bàrbara.
Durant el descans hi haurà cucanyes per als xiquets i xiquetes, dolços i timó granissat.

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

DEL 16 AL 18 D’AGOST

DIVENDRES 19 D’AGOST
“Dansetes”

“Xarrades a la fresca”

A les 23.00 hores, al Parc dels Vilars.
A les 20.00 hores, a la Placeta de Sant Vicent.
Organitza: Ajuntament de Bocairent (Regidoria de
Cultura).

DIMARTS 16 D’AGOST
“Dansetes”

A les 23.00 hores, al Carrer Santa Àgueda (darrere
del Centre de Salut).

DIMECRES 17 D’AGOST
“Dansetes”

A les 23.00 hores, al Carrer Mestre Serrano.

Després de les Dansetes Gran Nit de Festa al Parc
dels Vilars.

Foto: Andrea Alonso
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DISSABTE 20 D’AGOST

DILLUNS 22 D’AGOST

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

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.

“Dansetes”

“Cavalcada”

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

A les 20.30 hores, des de la Residència, fins la
Plaça de l’Ajuntament, començarà la “CAVALCADA”, amb ELS CABOLOS DE BOCAIRENT, que
estaran acompanyats pels Xirimiters i Tabaleters
de Sant Agustí.
Serà presidida per la carrossa de la Clavariessa
Major i la seua Cort 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).

Foto: Juan Sanz

PROGRAMA

Al finalitzar les dansetes, XXV 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.

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

Foto: Juanjo Alcaide

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa
des del Carrer Santa Àgueda.

DIMECRES 24 D’AGOST “Danses”
A les 09.30 hores, a la Plaça de l’Ajuntament,
començarà la “XXIII EIXIDA POPULAR AMB BICICLETA”. 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: Regidoria d’Esports Ajuntament
de Bocairent.

A les 10.30 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, començarà la “XIII CARRERA DE LA DONA” (Les quotes 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 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, començaran les “DANSES”.

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

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa
des del Carrer Tribunal de les Aigües.

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa
des de la Placeta dels Olmets.

DIJOUS 25 D’AGOST “Danses”
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DIVENDRES 26 D’AGOST “Danses”
“Sant Agustí solidari” d’11.00 a 13.00 hores i de 17.00
a 20.00 hores al local social de la Junta de Majorals
(carrer Santa Àgueda) recollida d’aliments de llarga duració per a Creu Roja de Banyeres de Mariola.
S’entregarà a qui col·labore un detall dels Cabolos.
Organitza: Junta de Majorals de Sant Agustí. Col·labora: Creu Roja de Banyeres de Mariola.
A les 23.00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, començaran les “DANSES”.
Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa
des del Carrer Bisbe Mahiques.

DISSABTE 27 D’AGOST “Danses”
A les 9.30 hores, XIII CAMPIONAT DE RASPALL
Festes de Sant Agustí, al carrer Azorín. A les 12.30
hores tindrà lloc la Final.
A les 12.00 hores, Volteig General de Campanes,
amb Disparà de Coets, i actuació del tabalet i
dolçaina, 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, començarà l’última nit de “DANSES”.

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.

Foto: Juanjo Alcaide

PROGRAMA

Foto: Andrea Alonso

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa
des del Carrer Mossen Hilari.
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DIUMENGE 28 D’AGOST
Foto: Andrea Alonso

“Festivitat del Pare Sant Agustí”

A les 7.30 hores, GRAN DIANA.
Amenitzada per l’Associació Unió Musical de Bocairent, amb la participació dels Cabolos i disparà
de coets i tronadors, iniciant-se al Carrer 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
a l’Església del Monestir de Nostra Senyora dels
Dolors i dels Sants Reis Mags.

Foto: Juanjo Alcaide

Finalitzada la Missa, acompanyats pel Grup de Xirimiters i Tabaleters L’Aljub, la Clavariessa Major i
la seua Cort 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, XXVIII CONCERT EXTRAORDINARI DEL DIA DE SANT AGUSTÍ “SANT AGUSTÍ
MUSICAL”, a càrrec del Grup de Cambra “SoBRASSada quintet”, Àngel Castelló i German Jimenez (Trompeta), Pablo Solbes (Trombó), Marina
Mudoy (Trompa) i Victor Pàfila (Tuba) a l’Església
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.

Foto: Andrea Alonso

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.

2 I 3 DE SETEMBRE
Foto: Andrea Alonso

“Campionat de Pàdel”

CAMPIONAT DE PÀDEL “Festes a Sant Agustí”, a
la pista del Club de Tennis Bocairent.
Col·labora: Club de Tennis Bocairent.

