
PROGRAMA D'ACTES 

 

DISSABTE 30 DE JULIOL: 

23h.- Imposició de Bandes a les Dames d'Honor 2016 a la Plaça de l'Ermita 

amenitzada amb l'orquestra MiSSISSIPI. 

 

DIUMENGE 14 D'AGOST 

12h.- Volteig general de campanes anunciant l'inici de les festes 2016. 

13h.- Concentració de Penyes a l'Ajuntament, lliurament de mocadors i inici 

oficial de les Festes amb la interpretació, per part de totes les Bandes de 

música, del pasdoble "Polop de la Marina". 

15h.- Aperitiu a la Plaça de la Pista. 

20h.-Tradicional Desfilada de l'Humor amb la participació de Penyes i 

Dames. El recorregut serà des de l'Av. Ponoig fins a la Plaça Puríssima. 

23h.-Revetlla a la Plaça dels Xorros amenitzada amb l'orquestra FUSIÓN. 

2h.- Ball de Penyes a la Plaça de la Pista organitzat per l'Associació de 

Penyes "el Porrat". 

 

DILLUNS 15 D'AGOST 

8,30h.- Despertà pels carrers del poble. 

11,30h.- Ofrena floral a la Mare de Déu de l'Assumpció. El recorregut serà 

des de l'Ajuntament fins a l'Església. 

12h.- Missa solemne en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció. 

14h.- Aperitiu a la Plaça de la Pista. 

17h.- Desfilada infantil pels carrers del poble. 

17,15h.- Parc Aquàtic a la Plaça de l'Ermita patrocinat per Centre Comercial 

La Alberca. 

20h.- Espectacle de màgia a la plaça de l'Ermita organitzat per l'Associació 

de penyes "El Porrat". 

23h.-Revetlla a la Plaça dels Xorros amenitzada amb l'orquestra COSTA. 

2h.- Ball de Penyes a la Plaça de la Pista organitzat per l'Associació de 

Penyes "el Porrat". 

 

 

 



 

DIMARTS 16 D'AGOST 

8,30h.- Despertà pels carrers del poble. 

11,30h.-Recorregut de les Dames i Corporació Municipal des de 

l'Ajuntament fins a l'Església Parroquial. 

12h.- Missa solemne en honor a Sant Roc. 

12,15h.- Tallers infantils a la plaça de la Pista. 

20h.-Romeria en honor a Sant Roc des de la Plaça de l'Ermita fins a 

l'Església parroquial. 

23h.-Revetlla a la Plaça dels Xorros amenitzada amb l'orquestra BULEVAR. 

2h.- Ball de penyes a la plaça de la Pista organitzat per l'Associació de 

Penyes "El Porrat". 

 

DIMECRES 17 D'AGOST 

8,30h.- Despertà pels carrers del poble. 

11,30h.-Recorregut de les Dames i Corporació Municipal des de 

l'Ajuntament fins a l'Església Parroquial. 

12h.- Missa solemne en honor als difunts de Polop. 

16h.- Cafè fester a la plaça de la Pista. 

19h.- Carrera Solidària de llits a benefici de l'Associació INTEGRA. 

20h.- En finalitzar la carrera hi haurà festa a la Plaça Puríssima amb el grup 

LUCKY STAR BAND. 

23h.-Revetlla a la Plaça dels Xorros amenitzada per l'orquestra SUAVECITO. 

24h.- Lliurament de premis i Acomiadament de Bandes de Música. 

 

 

  DEL 27 AL 31 D'AGOST ES CELEBRARAN AL CASERIU DE XIRLES 

LES FESTES EN HONOR A SANT RAMON. 

 

 

 

  Nota: L'organització es reserva el dret d'alterar o modificar qualsevol acte. 


