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Dissabte, 30 de juliol
Desfilada del Panellet
Després de celebrar cada filà el sopar al seu 
maset, a les 23.30 h arrancarà la desfilada del 
panellet des del pont de Sant Blai. Obrirà la 
desfilada la filà de Mosqueters.

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

Dimecres, 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 20.00 h.

Finalitzada la missa, ens dirigirem de nou a la 
seu de l’Associació on tindrà lloc la tradicional 
“picaeta”.

Dissabte, 6 d’agost
24é Sopar de les Paelles
El dissabte 6 d’agost, a partir de les 19.30 h, 
un grup de música actuarà en directe al carrer 
Dorotea i Margarida Joanes. A continuació, a les 
22.00 h tindrà lloc el 24é Sopar de les paelles 
amenitzat per una xaranga.

En acabar de sopar, hi haurà discomòbil.

Dissabte, 10 de setembre
21é Trofeu Esportiu Infantil  
Festa del Panellet 
De vesprada, a les instal·lacions del Camp de fut-
bol de Bocairent, tindrà lloc el 21é Trofeu de fut-
bol. Els horaris es faran públics amb anterioritat.

Al finalitzar el torneig, es procedirà a l’entrega dels 
trofeus als guanyadors i a tots els participants.

Podran participar els xiquets i xiquetes nascuts 
des de l’any 2011 fins el 2017 ambdós inclosos. 

Dissabte, 17 de setembre
Homenatge als festers i festeres 
amb 50 i 75 anys de 2023 i  
84é Concert Fester
A les 19:00 h se celebrarà, a la plaça de bous, 
l’homenatge als festers i festeres de 50 i 75 
anys en actiu de l’any 2023.

Al mateix acte es farà el 84é Concert Fester 
a càrrec del Grup de Xirimiters i Tabaleters 
l’Aljub de Bocairent. 

Dimecres, 12 d’octubre
Exposició conjunta Dibuix escolar 
i Fotografia de Moros i Cristians
A les 12.00 h, al maset de la Filà Terç de Suavos, 
tindrà lloc la inauguració i el lliurament de 
premis de l’exposició dels treballs presentats al 
40é Concurs de dibuix i pintura escolar i al 10é 
Concurs de fotografia de Moros i Cristians.

L’exposició romandrà oberta el dissabte 15 
d’octubre, de 18.00 a 20.00 h, i el diumenge 16 
d’octubre, de 11.00 a 13.00 h.
Col·laboren: Ajuntament de Bocairent, Papereria Mariola, 
Papereria D-paper i AMPA CEIP Lluís Vives.Fotos: Manolo Pascual Esplugues i Esteve Castelló Bernal


