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20é Trofeu Esportiu  
Infantil Festa del Panellet
Aquest any, degut a la pandèmia de la Covid-19, 
s’ha decidit suspendre el que deuria ser el 20é 
trofeu esportiu infantil del panellet. 

Com a mesura excepcional, l’any vinent s’am-
pliarà l’edat de participació en 1 any. D’aquesta 
manera, les xiquetes i xiquets que no han po-
gut jugar aquest any encara podran participar 
per última vegada.

Dilluns, 3 d’agost 
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 
panellet, la qual, tindrà lloc a les 20:00h.

Caldrà complir amb totes les mesures de segure-
tat establertes en el moment de la celebració, així 
com amb l’aforament del temple.

Degut a la situació actual, aquest any no es 
podrà fer la tradicional “picaeta” a la baixada 
de missa, així com la desfilada del panellet, les 
paelles, el concert fester ni el corre-bar. 

Dissabte, 26 de setembre 
Presentació de llibre 
A les 19.30h se celebrarà, al Teatre Avenida, la 
presentació del llibre “Les ambaixades de Moros 

i Cristians de Bocairent. Del manuscrit de 1865 a 
l’actualitat”, escrit per Josep-Vicent Ferre Domín-
guez i publicat per l’Ajuntament de Bocairent.

Al mateix acte es farà la presentació del ma-
nuscrit de l’ambaixada de Moros i Cristians de 
les festes de 1865 a Bocairent. 

Caldrà complir amb totes les mesures de segure-
tat establertes en el moment de la celebració, així 
com amb l’aforament del teatre.

Dissabte, 10 d’octubre

Exposició conjunta
Exposició de dibuix i pintura escolar 2020

Exposició de fotografia de Moros i Cristians 2020
Dissabte 10 d’octubre, a les 18.00 h, al maset de 
la Filà Terç de Suavos, tindrà lloc la inauguració 
conjunta de les exposicions i el lliurament de 
premis dels treballs presentats al 38é Concurs 
de dibuix i pintura escolar. 

A les 19.00h es lliuraran els premis del 8é Con-
curs de fotografia de Moros i Cristians. L’expo-
sició romandrà oberta el dissabte 10 i 17 d’oc-
tubre, de 18.00 a 20.00 h, i el diumenge 11 i 18 
d’octubre, de 11.00 a 13.00 h.

Caldrà complir amb totes les mesures de segure-
tat establertes en el moment de la celebració, així 
com amb l’aforament del maset

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