
ROMERÍA
A SANT PASQUAL

19 i 20 de maig • 2017



GUIO D'ACTES

Divendres, 19 de maig

20'30h. Cercavila amb la Unió Musical d'lbi i vi d'honor al Barri

de Sant Pasqual.

21'00h. Concentració a la porta de l'Ajuntament i marxa
nocturna fins a l'Ermita, on hi haurá servici de bar i es
realitzará el tradicional sopar de romería.

QUI AL CAMP VA, EL QUE PORTE MENJARA

Dissabte, 20 de maig -Dia de Sant Pasqual

08'30h. Cercavila i concentració a la porta de l'Ajuntament per a pujar a l'Ermita i
passeig al Sant en processó.

10'00h. Santa Missa i cant deis Gojos. Després, el tipie esmorzaret.

10'30h. Eixida des de l'Ajuntament del 16é Cross Pujada a Sant Pasqual.

12'00h. Cucanya i passatemps: carreres de sacs i viga ensaboná. El guanyador será
obsequiat amb un pemil. A continuado, i fins l'hora del diñar, actuació de la Unió
Musical d'lbi.

**L'ús deis paelleros i graelles queda supeditat a la normativa que en eixos moments
marque Conselleria.

16'00h. Balls amb el so de la Unió Musical d'lbi.

19'00h. Tornada oficial de la Romería.



ECOLOGÍA

Conserva este paratge. A tots ens agrada arribar i trobar-ho net i
tots el seus servicis en condicions, per la qual cosa hem de respectar
les següents normes d'ús i gaudiment.

1- Respecta els arbres i la vegetació en general.

2- Baixa el fem i deposita'l en els contenidors de la zona de la font.

3- Encara que dalt hi ha xicotets contenidors, utilitza'Is només per a

papers, plástics, pots i coses que no pesen i no puguen causar pudor;

la seua baixada és problemática. Facilita el treball.

4- Utilitza els servicis, fonts, etc. correctament. Pensa en els altres.

5- Queda prohibit tirar cohets, excepte peí personal autoritzat.

DEIXEM NET EL PARATGE

HI HAURA SERVICI DE BUS AMB EIXIDA DES DE L'AJUNTAMENT
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Dissabte, 20 de maig

XVI CROSS PUJADA
A SANT PASQUAL

:'<KJr

EIXIDA: Ajuntament d'lbi , a les ll'OOh. • TROFEUS: ais tres primers de cada categoría.

REGLAMENT:

1.- Carrera oberta a tots els que vulguen participar, sense cap tipus de distinció.

2- Recorregut: 4.100 metres i 120 metres de desnivell +.

3- Inscripció: Gratuita, a partir de les 09'30h en la porta de l'Ajuntament.

4- L'entrega de dorsals es fará amb l'inscripció.

5- Hi haurá obsequi, entrepá i beguda per a tots els participants.

6- L'Organització declina tota responsabilitat pels danys que els participants puguen

causar a ells mateix o a tercers.

7- L'EIXIDA s'efectuará en la porta de l'Ajuntament a les 11'00h i la META estará

en l'explanada de l'Ermita.

Organitza: sj¡
4

IBI

CoMabora:

Ajunl.'imcnl d'lbi

Vos esperem per passar junts un mati festiu, a la vegada que esportiu. en este paratge del nostre entorn i
en una festa tan assenyalada en el nostre poblé ¡ comarca que segur que será del vostre grat.


