L'últim dia per a retirar els tiquets per als àpats de festes serà el dimarts 10 d'abril de 2018.
El tratge haurà d'estar en perfecte estat de revista a l'hora de realitzar els actes.

Dimarts 17 d'abril. Processó del Trasllat
19:45 Concentració de magenters al cantó de Sant Tomàs amb Sant Blai.

Diumenge 1 d'abril. Glòria Major

20:00 Processó del Trasllat de la imatge de Sant Jordi “El Xicotet” des del seu temple fins a la parròquia de
Santa Maria.

7:00 Recepció a casa del Glorier, Kico Oriola Segura (Carrer Casa la Bassa, 10).

Dissabte 21 d'abril. Dia dels músics

8:00 Esmorzar en la filà.

14:00 Dinar en la filà. Mínim 30 assistents. Preu 15€.

8:45 Maquillatge dels dos Gloriers al rober.

21:30 Olleta. Sopar fins a les 22:45 hores. A partir d'esta hora s'intentarà eixir pel País Valencià.
Preu convidat olla i entraeta: 60€ (qualsevol convidat).

9:20 Eixida des de la filà i acompanyament dels Gloriers.
11:45 Refrigeri del Glorier al local de l'AAVV El Partidor. (Balcó des d'on es realitza la presentació de
l'Entrada).
14:00 Concentració entre el carrers Sant Llorenç i Sant Francesc (Antiga CAM).
14:15 Dinar en la filà. Es prega la màxima assistència i s'agrairà que ningú sega a les taules fins que arribe
el Glorier. Tiquets en consergeria. Preus: Adults 23€/ Xiquets 8€.

Diumenge 22 d'abril. Entrada
6:00 Concentració de dianers en la filà per a recollida d'armes.
6:45 Concentració de dianers d'arrancada i la resta de magenters al carrer Sant Llorenç a l'alçada del Café
Blau. FORMACIÓ DIANA ARRANCADA: TAULER D'ANUNCIS DE LA FILÀ.
7:45 Concentració de dianers del Partidor a l’encreuament de Sant Mateu i Sant Doménec.
FORMACIÓ DIANA PARTIDOR: TAULER D'ANUNCIS DE LA FILÀ.

Dissabte 7 d'abril. Entraeta Oficial
9:00 Esmorzar en la filà.
23:00 Entraeta oficial per Sant Nicolau. A les 20:30 sopar en la Filà, preu 18€. Possibilitat d'aixelleta
(sobaquillo).

15:00 Dinar en la filà. Els esquadrers tindran una taula reservada. Preu: 24€.
FORMACIÓ ESQUADRES: TAULER D'ANUNCIS DE LA FILÀ.

Diumenge 8 d'abril. Glòria Infantil
16:30 Comença el torn de maquillatge (primer els que no tenen barba).
7:15 Recepció a casa del Glorieret, Àlvaro Javaloyes Araño (Carrer La Salle, 6).
8:00 Eixida del Glorieret cap a la missa.

Tots els esquadrers han d'estar formats a les 18:00 en el Col·legi Sant Vicent per a passar revista.

8:30 Missa de Gloriers infantils en l'Església de Santa Maria.

19:00 Concentració de la resta de filà en el col·legi Sant Vicent. Al finalitzar l'entrada sopar en la filà Bascos
o Navarros (encara per confirmar). Tiquets junta directiva. Preu: 20€. Només boato i filà, sense convidats.
Hi haurà xaranga i discomòbil.

9:45 Eixida de l'església, concentració en la Plaça d'Espanya davant de Santa Maria (el Glorieret eixirà pel
Carrer Major) i acompanyament fins a la filà.

Dilluns 23 d'abril. Sant Jordi

10:00 Esmorzar en la filà. S'agrairà que ningú sega a les taules fins que arribe el Glorier infantil.
11:20 Acompanyament al Partidor.

8:30 Segona Diana des de la Font Redona (segons en eixir), dedicada a la infància festera, en la que podran
participar tots els magenters. S'haurà de portar barret i guants. Es prega que els pares porten als xiquets a
este acte.

14:00 Concentració entre les cantonades de Sant Jaume i Sant Tomàs. Acompanyament del Glorier infantil
fins a la filà.

10:00 Esmorzar en la filà al finalitzar la Diana. Preguem intentar desallotjar la filà el més prompte possible
per a la preparació del dinar del migdia.

14:15 Dinar en la filà. Es prega la màxima assistència i s'agrairà que ningú sega a les taules fins que arribe
el Glorieret. Tiquets en consergeria. Preus: Adult 20€/ Xiquets: 8€.

10:15 Acompanyament amb banda i recollida de l'Alferes al seu domicili per a dirigir-se a la Processó de la
Relíquia.
13:00 Concentració magentera en la Plaça Mossén Josep (Salesians) per a posterior cercavila i refrigeri en
la Filà Vella dels Creuats (Plaça del Fossar).

14:00 Foto de família Creuats- Magenta i posterior cercavila fins al lloc del dinar (Carpa en Carrer La Torre
de les Maçanes).
14:30 Dinar servit pel Càtering Sabors Casolans. Tiquets junta directiva. Llistes de taules en el tauler
d'anuncis. Preu: Adults 45€/ Xiquets 12€. POSSIBILITAT DE PORTAR CONVIDATS FINS A COMPLETAR
AFORAMENT.
18:30 Cercavila d'acompanyament de l'Alferes a la Processó General.
19:15 Processó General. Recollida d'armes als voltants de la font de la Plaça de la Verge Maria (prop del
Casal). Disseny complet. Es prega màxima assistència i es recorda que és obligatori per als esquadrers de
l'any que ve, es passarà llista. LLISTAT AL TAULER D'ANUNCIS DE LA FILÀ.
22:00 Concentració de magenters al finalitzar la processó junt a l’Església de Sant Jordi per a realitzar
cercavila junt amb l'Alferes fins al lloc del sopar (Carpa en Carrer La Torre de les Maçanes).
22:30 Sopar de Sant Jordi servit pel Càtering Sabors Casolans, amb xaranga i discomòbil. Preu: 28€
POSSIBILITAT DE PORTAR CONVIDATS FINS A COMPLETAR AFORAMENT.

Dimarts 24 d'abril. Dia de l'Alardo
10:00 Esmorzar en la filà.
11:00 Acompanyament amb banda i recollida de l'Alferes en el seu domicili per a dirigir-se a l'Avinguda
País Valencià on es realitzarà “l'encaro” i començarà l’Alardo. Primers en l'ordre.
11:30 Tir matutí. Concentració a l’Avinguda País Valencià. Es passarà llista.
12:45 Els magenters participants en la contesa acompanyaran a l’Alferes en cercavila fins a la filà des del
MasyMas del centre.
13:30 Dinar en la filà.
15:30 Acompanyament de l'Alferes cap a l'Estafeta.
17:15 Tir vespertí des de les esquenes del castell. Es passarà llista. Al finalitzar es disposarà la furgona al
Carrer Sant Jaume. A continuació concentració en la Plaça del Fossar per a realitzar la processó d'acció de
gràcies junt amb l'Alferes i els Cavallers.
És convenient adquirir els tiquets de tots els actes als quals es pensa assistir per a facilitar la tasca de junta
i consergeria, i al mateix temps col·laborar el màxim possible en tots els actes que realitze la filà. TOT
FESTER QUE ASSISTISCA A QUALSEVOL ÀPAT ON S'HAJA D'ENTREGAR TIQUET I NO L’HAJA RETIRAT,
S'ESPERARÀ QUE LI DIGUEN ON HA DE SEURE.
LA JUNTA DIRECTIVA VOS DESITJA UNES BONES FESTES A TOTS I TOTES, QUEDANT A LA VOSTRA
DISPOSICIÓ PER A QUALSEVOL DUBTE QUE VOS PUGA SORGIR.
Visca l’Alferes! Visca la Magenta! Visca Sant Jordi!
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