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DIVENDRES, 1 DE SETEMBRE

DISSABTE, 2 DE SETEMBRE

CAP DE SETMANA DE BOUS AL CARRER

Concert a càrrec del grup “Versió Original”, organitzat per la Penya “La Sisterna”.
(A partir de les nou de la nit quedarà tallat el carrer Major, des de la plaça del Piano fins 
l’inici del carrer Verge de la Fontcalda).
Festa Remember al Bar La Taverna  d’Aldover. Organitza: Bar La Taverna.

Campanes al vol anunciant l’arribada de les Nostres Festes Majors.
Passacarrers matinal, a càrrec de la Colla de Tabalers i Grallers Aldowayra.
Esmorzar Popular a la plaça de l’Església.
Entrada de bous i prova pels carrers del poble de la Ramaderia Fernando Mansilla.
1a Fase del Concurs de Guinyot, a la terrassa del Bar l’Amagatall.
Organitza: Ajuntament d’Aldover.  
Correbous pels carrers del poble de la Ramaderia Fernando Mansilla. A la mitja part, 
Bingo, organitzat per la Penya Taurina “Lo Pou”. Ens ambientarà la tarda la Xaranga de 
Paüls “Tal Com Sona”.
Bous Embolats pels carrers del poble de la Ramaderia Fernando Mansilla.
Festa Jove a la pista d’estiu amb el grup X-Versions, i, tot seguit, continuarem la gresca 
amb la música del Dj. Kim Sanz. Organitza: Associació de Joves Sant Jordi d’Aldover.  

Entrada de bous i prova pels carrers del poble de la Ramaderia Germans Príncep.
2a Fase del Concurs de Guinyot a la terrassa del Bar la Taverna. Qui guanyarà enguany...?
Organitza: Ajuntament d’Aldover.
Correbous pels carrers del poble a càrrec de la Ramaderia Germans Príncep, i amenit-
zats per la Xaranga “Tal Com Sona” de Paüls. A la mitja part, Gran Bingo, organitzat per 
la Penya Taurina “Lo Pou”.
Bous Embolats, pel recinte tradicional dels nostres carrers, de la Ramaderia Germans 
Príncep.
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DIUMENGE, 3 DE SETEMBRE
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DILLUNS, 4 DE SETEMBRE, DIA DIFERENT

1r Concurs de Rumikub, per a les dones del nostre poble, al Casal Municipal.
Organitza: Associació de Gent Gran d’Aldover. Col•labora: Ajuntament d’Aldover.
Concert, a la terrassa del Bar la Taverna, a càrrec del grup “La Moto del Monaguillo”.
(A partir de les cinc de la tarda quedarà tallat el carrer St. Francesc).
Organitza: Bar la Taverna.
Actuació del Duo “Xala2” a la Terrassa del Bar l’Amagatall.
Organitza: Bar l’Amagatall d’Aldover.
(A partir de les nou de la nit quedarà tallat el carrer Barceloneta, des del tram de la carrete-
ra fins al pou de la plaça de l’Església).
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DIMARTS, 5 DE SETEMBRE, DIA DEL JOVE

DIMECRES, 6 DE SETEMBRE, DIA DE LA PROCLAMACIÓ

Jocs Infantils a la plaça de l’Església.
I, tot seguit, Festa de l’Escuma, per a tot el públic, a la plaça de l’Església.
1a part de la Gimcana Popular i per equips mixtes, a la plaça de l’Església, organitzat per 
l’Associació de Joves Sant Jordi d’Aldover. Què ens faran fer aquest any…?
Gran Concurs de Futbolí a la terrassa del Bar l’Amagatall.
Organitza: Bar l’Amagatall. Col•labora: Ajuntament d’Aldover.
Iniciem la nit, sota la llum del foc, i a ritme de tambors, amb El Correfocs de l’emblemàtica Co-
lla de Diables de Remolins, “Lo Golafre”. Agafem el barret i el mocador, i “a xalar de valent”…! 
(Es recomana no estacionar vehicles durant el recorregut del correfoc als següents carrers:
Av. Catalunya, carrer Venta, Carretera, Major, i plaça de l’Església).
Festa Jove, a la pista d’estiu, per continuar movent el nostre cos fins a la matinada, amb els 
millors temes, de la mà del Dj. Blackjack. Organitza: Associació de Joves Sant Jordi d’Aldover.

NOTA:  Durant el transcurs de les activitats anteriorment esmentades, es procedirà a tallar la circulació de vehicles, i no 
poder estacionar a la plaça de l’església i al carrer Barceloneta (tram des de la carretera fins al pou), disculpin les molèsties.

Concentració, a l’Ajuntament, de totes les Autoritas, Pregoner, Pubilles, Pubilletes, Hereus, i els seus 
respectius acompanyants, per tal d’anar tots junts cap a la pista d’estiu del Casal Municipal. Es reco-
mana deixar lliure de vehicles els carrers: plaça de l’Església, cr. Barceloneta, Carretera, i Av. Catalun-
ya, pels quals es desenvolupa l’esdeveniment.
Pregó de les Nostres Festes Majors 2017, a càrrec del nostre Pregoner Convidat, Don Antonio 
Garcia Carrillo, ex Director del Col•legi Públic Sant Jordi d’Aldover, conegut i estimat pels veïns del 
poble, la majoria dels quals hem tingut ĺhonor de tindre’l com a “Mestre”, i com a director de Teatre 
Infantil i Juvenil.
A continuació, Proclamació de la Pubilla Major, Pubilles, Pubilletes i Hereus del 2017, amenitzada 
per l’Orquestra Platea.
Ball nocturn a càrrec de l’Orquestra Platea. A la mitja part, hi haurà Bingo, organitzat per l’Asso-
ciació de Joves Sant Jordi.
Vals d’ Honor de les Pubilles, Pubilletes i Hereus.
Després de l’orquestra, farem la cloenda de la nit amb la música del nostre Dj Local, Dani Rojas.
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DIJOUS, 7 DE SETEMBRE, DIA EN HONOR A LA GENT GRAN
Missa en Honor a la Gent Gran del nostre poble.
Aperitiu per a la gent gran al Casal Municipal, on podran gaudir d’una estona de les millors 
havaneres a càrrec del grup “Arrels dels Ports”. No oblideu de portar el tiquet que, prèviament, 
haureu adquirit a l’Ajuntament.
Desfilada de Carrosses pels carrers de la vila, acompanyades per la Xaranga “Tal Com Sona” 
de Paüls. Durant el recorregut de les carrosses, s’aconsella no estacionar vehicles als ca-
rrers: Carretera, Venta, St. Jordi, St. Domènech, plaça de l’Església, i carrer Major, disculpin 
les molèsties.
Berenar Solidari a favor de la Delegació de la Lliga Contra el Càncer d’Aldover, a la plaça de 
l’Església, on la Xaranga “Tal Com Sona” ens sorprendrà amb una cantada de jotes.
Ball de nit, a la pista d’estiu, amenitzat per la nostra cantant local, Lucy Curto i Josep Luís 
Bravo, amb el Duo Xala2.
Continuarem la festa amb el grup de Dj’s Kamton, música actual per als més joves i no tan 
joves.
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DIVENDRES, 8 DE SETEMBRE, DIA EN HONOR A LA NOSTRA PATRONA
L’Associació de Gent Gran d’Aldover posarà a la venda, als baixos de l’Ajuntament, els Rams de 
Flors, per a l’ofrena, en honor a la Nostra Patrona.
Cercavila pels carrers del nostre poble a càrrec de la Banda de Música del Mas de Barberans.
Les autoritats d’Aldover, juntament amb la Banda de Música del Mas De Barberans, aniran a 
trobar les Pubilles, Pubilletes, i Hereus..., quin goig!
Missa en Honor a la Patrona d’Aldover, la Nativitat Nostra Senyora.
Ballada de sardanes a la plaça de l’Església..., senyores i senyors, animeu-vos a ballar-les!
7è Concurs de Pòquer al Casal Municipal. T’atreveixes…?
Processó en Honor a la Patrona, la Nativitat Nostra Senyora, pels carrers tradicionals de la 
nostra vila, i acompanyats per la Banda de Música del Mas de Barberans. 
L’Associació de Gent Gran obsequia a les Pubilles, Pubilletes i Hereus amb el Ram de Flors. 
Quedarà prohibit estacionar vehicles als carrers per on transcorre la processó: plaça de l’Església, carrer St. Domènech, 
St. Jordi, Venta, Carretera, Major, plaça Espanya i carrer del Riu, disculpin les molèsties.

Concert de tarda, amb l’actuació de l’ Orquestra Atalaia, a la pista d’estiu.
Ball de nit amenitzat per l’ Orquestra Atalaia. A la mitja part, l’Associació de Joves Sant 
Jordi del nostre poble ens distraurà una estoneta, organitzant un Bingo, no et quedis sense el 
teu cartró i a jugar!
Il•luminem la pista de ball amb el 2n any del Vals del “Farolet”,  el podreu adquirir a la barra del 
ball, i poseu el vostre enginy per guanyar el ball.
Dj Dani farà el tancament de la nit amb les millors versions.
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DISSABTE, 9 DE SETEMBRE, DIA A LA VORA DEL RIU
Inflables per als més petits, al camp de futbol.
2n Concurs d’Allioli, organitzat per les nostres Pubilles 2017, al camp de futbol, i només caldrà 
portar el morter i intentar lligar-lo! El jurat el compondran les Pubilles de les Festes Majors 2017. 
(L’Ajuntament facilitarà els ingredients).
Dinar de Germanor, a l’ombra de la vegetació, on menjarem una bona paella.
Bous a la plaça a càrrec de la Ramaderia d’Eliseo Adell. 
A la mitja part, l’Associació de Joves Sant Jordi organitzarà la 2a part de la Gimcana Popular i 
per equips mixtes, dins a la mateixa plaça de bous. Amb què ens sorprendran…?
3r Correbars, aquest cop anirem Disfressats, i farem disbauxa pels carrers del poble acom-
panyats de la Xaranga “Tal Com Sona” de Paüls. No t’ho pots perdre. Hi haurà premi per a la 
categoria individual i per a la col•lectiva. El jurat estarà format per les nostres Pubilles 2017.
Inici del correbar serà a la placeta del Piano. 
2a Festa Nocturna davant del pou, amb música dels 60, 70, 80, 90 i més! 
Per motius d’organització, a partir de les nou de la nit, quedarà tallada al trànsit, i no es podrà estacionar vehicles, a la 
plaça de l’Església, disculpin les molèsties. 
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DIUMENGE, 10 DE SETEMBRE, DIA DEL SOPAR DEL BOU
Concurs de Ping-Pong al Casal Municipal.
Valoració, per part de les nostres Pubilles, de les Taules Engalanades amb la  temàtica 
“Jocs Tradicionals de taula”, posem imaginació i disfrutem, tots junts, del sopar de germanor 
d’aquestes Festes Majors.
Sopar del Bou a la pista de les escoles. Durant el sopar, les Pubilles 2017 faran entrega del 
Premi a la millor Taula Engalanada amb la temàtica “Jocs Tradicionals de taula”.
Ball Nocturn amenitzat per l’Orquestra Enigma. A la mitja part, les Pubilles anunciaran la 
guanyadora o el guanyador a la millor Selfie realitzada durant aquestes Festes Majors. 
(#fmaenaccio).
Allargarem la nit al ritme de la música de Dj Dani
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