
 

ACTES FILÀ REALISTES FESTES 2015

Dates a recordar  

- 31 Març – Presentació Revista

 

- 3 – 4 Abril-  Trofeu “filaes

 

- 5 Abril-  Dia de la Glòria

o 8:15 – Esmorzar en la Filà

o 14:00 – Dinar .

o Berenar. Tot aquell qui

o 21:30 (aproximadament

 

- 12 Abril – Glòria Infantil 

 

- 17  Abril – Entraeta oficial

o 21:00 Sopar en la Filà

o 00:30 Eixida desde la Font Redona.

 

- 19 Abril – Teatre de Titelles i Assaig rapona en la Filà

o 10:00 – Titelles “El Cavallet de Carto, Ay

o Es realitzara un esmorzar entre els dos actes

o 12:00 – Assaig Rapona per a col·laboradores i juvenils.

 

 

- 24 Abril – Dia músics  

o 14:00 Dinar  

o En acabar l'himne, entraeta des del Panterre. En finalitzar ens dirigirem a la Filà per al 

sopar. 

 

- 25 Abril – Dia de l’ entrada

o  Dianers a les 6:

o En acabar la diana ens dirigirem a la Filà per a esmorzar.

o 14:00 Dinar en la Filà

o 17:00 , els escuadreros de

 

- 26 Abril – Dia de Sant Jordi

o La segona diana començarà a les 9:

penúltims. 

o En acabar ens dirigirem a la Filà per a esmorzar.

o Per a tot aquell que desitge participar en la cercavi

de la filá vella. 

o Després d'açò i fins a la mascletà, estarem en Principal amb la banda, esperant fins a 

l'hora de dinar.

o 18:00 Diana del Cavallet des de la Font Redona.

o Processó. Comença a les 19:

 

- 27 Abril – Dia dels trons

o 9:00 Esmorzar en la Filà. En acabar ens dirigirem a la

dispar. 

o 14:00 Dinar en la Filà. En acabar ens dirigirem a 

ACTES FILÀ REALISTES FESTES 2015 

Presentació Revista, Teatre Calderón. 20:15 i cartell. 

filaes” 

Dia de la Glòria  

smorzar en la Filà 

Dinar . 

ot aquell qui ho desitge podrà quedar-se en la Filà a menjar

(aproximadament ) – Entraeta infantil – juvenil desde Parterre.

Glòria Infantil – A les 9:30 esmorzar en la Filà. (Arreplegarem al Glorieret

Entraeta oficial 

en la Filà 

desde la Font Redona. 

Teatre de Titelles i Assaig rapona en la Filà 

telles “El Cavallet de Carto, Aymanet i els seus amics”.  

realitzara un esmorzar entre els dos actes 

Assaig Rapona per a col·laboradores i juvenils.  

 

 

En acabar l'himne, entraeta des del Panterre. En finalitzar ens dirigirem a la Filà per al 

entrada 

s 6:30 Filà. 

En acabar la diana ens dirigirem a la Filà per a esmorzar.. 

en la Filà. 

, els escuadreros deuen estar en el local del c/ Sant Vicent, per a maquillarse

t Jordi 

diana començarà a les 9:00. Enguany eixim des de El Par

En acabar ens dirigirem a la Filà per a esmorzar. 

Per a tot aquell que desitge participar en la cercavila haurà d'acudir a les 12:

de la filá vella.  

d'açò i fins a la mascletà, estarem en Principal amb la banda, esperant fins a 

l'hora de dinar. 

00 Diana del Cavallet des de la Font Redona. 

Processó. Comença a les 19:30. 

Dia dels trons 

00 Esmorzar en la Filà. En acabar ens dirigirem a la Font Redona per a començar 

Dinar en la Filà. En acabar ens dirigirem a la Plaça per a començar el dispar.

se en la Filà a menjar-se la mona 

Parterre. 

Arreplegarem al Glorieret en Sta. María) 

En acabar l'himne, entraeta des del Panterre. En finalitzar ens dirigirem a la Filà per al 

Sant Vicent, per a maquillarse 

eixim des de El Parterre i eixim 

la haurà d'acudir a les 12:00 en el local 

d'açò i fins a la mascletà, estarem en Principal amb la banda, esperant fins a 

nt Redona per a començar el 

la Plaça per a començar el dispar.




