
 

PROGRAMACIÓ MIG ANY 2023 

 

 

Diumenge, 5 de febrer: 

 Mig any infantil. 

 Hora: de 10 a 15 h. 

 Lloc: Llunàtics Dénia, per a xiquetes i xiquets de 0 a 12 anys. 

 

Dilluns, 6 de febrer: 

 Inauguració de l’exposició històrica i cultural de trages festers. 

 Hora: 19 h. 

 Lloc: Casa de la Marquesa Valero de Palma. 

 Nota: L’exposició tindrà lloc del 6 al 15 de febrer en l’horari següent: 

De dimarts a dissabtes de 10.30 a 13 h i de 16 a 19 h. 

Diumenges: de 10.30 a 13 h. 

 

Dissabte, 11 de febrer: 

 Inauguració de l’exposició de dibuix infantil. 

 Hora: 11 h. 

 Lloc: Mercat Municipal de Dénia. 

 Nota: Els dibuixos romandran exposats fins al dia 20 de febrer, en horari de  

dilluns a dissabte, de 8 a 15 h. 

 

Dijous, 16 i divendres, 17 de febrer: 

 Conferències culturals i xarrada-col·loqui “Maldinat Daniya, 40 anys d’arqueologia 

urbana i la nostra festa, la nostra història”. 

 Hora: 20 h. 

 Lloc: Saló d’actes de la Casa Municipal de Cultura de Dénia. 

 

 

 



 

Dissabte, 18 de febrer: Gala de presentació de càrrecs, entradeta festera i recepció de 

capitanies 

 Gala de presentació de càrrecs. 

 Hora: 11.30 h.  

 Lloc: Auditori del Centre Social de Dénia. 

 

 Entradeta festera. 

 Hora: A la finalització de l’acte de presentació de càrrecs. 

 Itinerari: Creu Roja, Marqués de Campo, carrer de Diana, carrer de la Via i finalització 

en el Museu del Joguet. 

 

 Recepció de capitanies. 

 Hora: 14 h. 

 Lloc: Pàrquing enfront de l’estació del tren. 

 

Divendres, 24 de febrer: Missa en honor a les festeres i festers que han faltat i nit de les 

filaes. 

 

 Missa en honor a les festeres i festers que han faltat. 

 Hora: 20 h.  

 Lloc: Església de Sant Miguel Arcàngel. 

 

 Nit de les filaes. 

 Hora: 21.30 h. 

 Lloc: Carpa en l’esplanada de Torrecremada. 

 

Dissabte, 25 de febrer: Desfilada oficial i retreta fi de festa 

 Desfilada oficial del Mig Any. 

 Hora: 12 h.   

 Itinerari: Carrer de la Via, carrer de Diana, Marqués de Campo i finalització en la Creu 

Roja. 

 

 Retreta fi de festa. 

 Hora: 20 h (el mateix itinerari que la desfilada oficial del matí). 

 


