
Programa de Festes de Vistabella 2010

Setmana de les associacions del dilluns 16 fins al 
Dissabte 21 d'agost de 2010.

Cada associació s'encarrega d'organitzar activitats per a eixe dia.
• Dilluns 16; Dia de l’associació de jubilats i pensionistes ‘San Juan de 

Peñagolosa'.
• Dimarts 17; Dia de la societat de caçadors 'La Jabalina'.
• Dimecres 18; Dia de de l'associació 'Tot per la salut'.
• Dijous 19; Dia de l'associació cultural 'Grèvol'.
• Divendres 20; Dia de la 'Comissió de Festes 08-09'

◦ Els cotxes antics es fan a la carpa i s'inaugura la tasca.
◦ VistaRock   a la Carpa del Dau.

Setmana de festes.

Dissabte 21 d’agost.

• 13 h. Excursió del Club de Muntanya Vistabella i en acabar tots a la carpa.
• 17 h. Visita al Casal Jove i muntatge de l'escenari.
• 18 h. Gimcana [Penya Mos - La Kolla]
• 22 h. Presentació de dames Infantils al Casal Jove.
• 24 h. Orquestra CARRUAN'S a la carpa.

Diumenge 22 d'agost.

• 12 h. Concurs de Paelles al carrer major [Embolic].
• 18h.  Cercavila  pel  poble  amb carruatges  i  disfresses.  El  cercavila  s'acaba  al 

Casal  Jove i  tots  els  disfressats  han  de  pujar  a  l'escenari  on  faran  una 
actuacioneta i se'ls donarà un pernil (per cada grup de més de 8 disfressats).

• Xaranga.
• Per la nit orquestra ANAGRAMA a la Carpa.

Dilluns 23. Dia dels majors.

• 14 h. Dinar dels majors al Casal Jove [Pitufos – Destarifo].
• 17 h. Frontennis i Botifarra.
• 18:30 h. Companyia Perifèric, Don Carrot (Mallorca). A la Carpa.
• 22 h. Actuació d’un grup de folklore local al Casal Jove
• 24 h. KARAOKE DISCO MOVIL a la Carpa.
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Dimarts 24. Dia de Sant Bartomeu i homenatge als socis.

• 09 h. Visita a Sant Bartomeu [Pepos].
• 17 h. Frontennis i Botifarra.
• 19 h. Preparació del Sopar del Soci al Casal Jove [Font – Portalet].
• 21 h. Sopar per a soci i acompanyant al Casal Jove. Rifa per al socis. Bingo per 

als socis.
• 23 h. Actuació de 'Juanra el Cancionero' al Casal Jove.
• 24 h. Tots els socis i sòcies cap al Dau, i actuació de l’Orquestra TARÁNTULA a 

la Carpa i Ball del Farolet [Carro].

Dimecres 25. Dia dels xiquets i xiquetes.

• Matí i vesprada actuacions per a xiquetes i xiquets al Casal Jove [Sense Nom].
• 17 h. Finals de frontennis i botifarra.
• 20 h. Encierro infantil.
• 24 h. Bou embolat
• Després disco mòbil DISC PKDO a la Carpa.

Dijous 26.

• Matí i vesprada Vaqueria.
• 13 h. Prova dels dos bous cerrils del poble.
• 18 h. Conferència Grup de Teatre Ramell i actuació de la Rondalla Vistabella, al 

Casal Jove.
• 24 h. Bous embolats.
• Després disco mòbil AQM a la Carpa.

Divendres 27. Dia de la Penya taurina 'Especial 10e aniversari'

• Matí i vesprada Vaqueria de la Ramaderia La Paloma d'Alacant
• 18 h. Prova del bou cerril nº 20 de la ramaderia de 'Carmen Borrero' adquirit a la 

finca de Sanchis-Piquer de La Vall d'Uixó.
• 22 h. Ball Rodat
• 24 h. Exhibició d’emboladors. Amb la participació dels grups d'emboladors de: 

Grupo Rosario,  Cortes de Arenoso,  Puertomingalvo i  Torre Embesora. Quatre 
bous de la ramaderia de Miguel Parejo de Cabanes.

• Després embolà del bou cerril probat a la vesprada.
• Després orquestra ZEUS a la Carpa.

Dissabte 28.

• Matí i vesprada Vaqueria.
• 13 h. Prova de bou cerril.
• 18 h. Conta contes, malabars i activitats al Casal Jove.
• 22 h. Ball Rodat
• 23 h. Bou embolat.
• Després orquestra SARABANDA a la Carpa.
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Diumenge 29. Sant Joan.

• 08 h. Salutació al visitant, Sant Joan. [Trullo Brullo]
• 18 h. Partides de pilota al Frontó
• 21 h. Actuació d'una coral al Casal Jove.
• 22 h. Ball Rodat
• 24 h. Traca fi de festes i castell de foc.
• 24 h. Orquestra 4 NADA MAS a la Carpa.

Barres → Embolats.
Bingo → Rauka.
Repartir carn → Pensat i Fet.
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