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Exposició fotogràfica de   
Moros i Cristians 2019
Divendres, 19 de juliol, a les 20:30 h, al museu fes-
ter, tindrà lloc la inauguració de l’exposició de les 
obres presentades al 7é Concurs de fotografia de 
Moros i Cristians. L’exposició romandrà oberta els 
dissabtes 20 i 27 de juliol de 19:00 a 21:00 h.

Els premis s’entregaran en el Concert Fester del 
dia 26 de juliol.

81é Concert fester  
‘Retrobem la Nostra Música’
Divendres 26 de juliol a les 22:30h, Concert Fester 
“Retrobem la nostra música” a càrrec de la Socie-
tat Musical Vila de Bocairent, a la plaça de bous.

19é  Trofeu Esportiu Infantil  
Festa del Panellet 
Diumenge 30 de juny, pel matí, a les instal·lacions 
del Camp de futbol de Bocairent, tindran lloc les 
preliminars del 19é Trofeu de futbol. Els horaris es 
faran públics amb anterioritat.

Al finalitzar el torneig, es procedirà a l’entrega dels 
trofeus per als guanyadors i per a tots els partici-
pants.

Col·labora: Ajuntament de Bocairent

Exposició de Dibuix i Pintura Escolar
Divendres, 5 de juliol, a les 20.00 h, a la Sala d’ex-
posicions de l’Associació, tindrà lloc la inauguració 
de l’exposició dels treballs presentats al 37é Con-
curs de dibuix i pintura escolar. L’exposició roman-
drà oberta el dissabte 6 de juliol, de 19.00 a 21.00 
h, i el diumenge 7 de juliol, de 11.00 a 13.00 h.

Col·laboren: Ajuntament de Bocairent, Papereria Mariola, 
Papereria D-paper, Infopaper i les associacions de pares i de 
mares del CEIP Lluís Vives i de l’IES Bocairent.

23é Sopar de les paelles 
El dissabte 27 de juliol, tindrà lloc el 2n CorreBar 
a partir de les 19:00h. Una xaranga ens acompa-
nyarà per diversos bars del poble fins la plaça de 
l’Ajuntament.

A les 22.00 h, al carrer Dorotea i Margarida Joanes 
(abans Dr. Fleming), tindrà lloc el 23é Sopar de 
les paelles.

Panellet de l’Associació

A les 19:30 h, a la seu de l’Associació, es reuniran 
la Junta de festes i les juntes de les filaes per a 
eixir cap a l’església parroquial de l’Assumpció de 
Nostra Senyora per a assistir a la missa del pane-
llet, la qual, tindrà lloc a les 20:00h.

Finalitzada la missa, ens dirigirem de nou a la seu 
de l’Associació.

Després de celebrar cada filà el sopar al seu ma-
set, a les 23:30 h arrancarà la desfilada del pane-
llet des del pont de Sant Blai. Obrirà la desfilada 
la filà de Moros Marins.

Quan acabe la desfilada, a la plaça de l’Ajunta-
ment, hi haurà una discomòbil organitzada per 
l’Ajuntament de Bocairent.
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