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XIV APLEC DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE DOLÇAINERS I TABALETERS 

XX ANIVERSARI COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS LO XULAR 

ACTES PREVISTOS: 

Dissabte 1 de juny 

 A les 19:00 h.: Inauguració al edifici CESAL de les exposicions: 

 La dolça eina de la nostra festa 

 20 anys de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Lo Xular 

 A continuació:  

 Concert conjunt de la Associació Musical Santa Cecilia i la Colla de Dolçainers i 

Tabaleters Lo Xular a la Plaça Les Escoles 

 

Del dilluns 3 al divendres 7 de juny 

 

 De 18:00 a 20:00: obertura de les exposicions  

Dissabte 8 de juny XIV Aplec de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters 

 A les 10:00h.: Recepció en la Plaça de les Escoles de les colles participants en el XIV Aplec 

de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters 

 Visites als diferents llocs d’interès d’Alcalà de Xivert 

 A les 11:00 Visita guiada al castell de Xivert (hi ha que pujar en vehicles particulars, 

aquesta visita tindrà lloc segons demanda dels grups) 

 A les 12:00 Taller de danses i balls tradicionals a càrrec dels Germans Caballer, al escenari 

de la Plaça les Escoles 

 A les 17:00, concentració a la Plaça les Escoles per començar la cercavila pels carrers del 

poble. La cercavila conclourà a la Plaça de l’Església, on cada grup participant entrarà a la 

plaça interpretant una peça del seu repertori i un altra al entaulat. Es lliuraran els obsequis 

commemoratius. 

 En finalitzar, tots els grups participants interpretaran una peça creada especialment per a 

l’ocasió, amb la col·laboració del Grup de Bombos i Tambors El Repiquet 

 Tornada en cercavila a la Plaça Les Escoles on es oferirà a les colles un sopar 

 Durant el sopar, actuació de Germans Caballer i Amics 

 Després, disco mòbil fins la matinada 

 


