DIVENDRES 26 DE MARÇ
-A les 20.00 h: Inauguració de l’exposició Picasso. El contemplador actiu.
Estampes 27.08.1966-15.01.1968. Col·lecció Bancaixa. Organitza la Fundació
Bancaixa, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i la Comissió de Festes
Puríssima Xiqueta 2010. Al Centre d’Art Taller d’Ivars, fins el 23 d’abril.
DISSABTE 17
DIA DEL PREGÓ
-A les 08.30 h: Missa resada.
-A les 19.00 h: Cercavila de festers acompanyats per la banda de la Societat
Lírica i Musical de Benissa i la Colla de Xirimiters Pere Bigot.
-A les 20.30 h: Pregó de festes a l’església parroquial a càrrec d’En Josep Xavier
Esplugues i Pellicer, doctor i professor d’Història de la Ciència a la Universitat
d’Alacant.
A continuació, cant de l’Himne de Benissa a càrrec de la banda de la Societat
Lírica i Musical de Benissa i de la Coral Benissenca.
-A les 23.30 h: Actuació a la Rei Jaume I de l’orquestra PATO DANIEL.
DIJOUS 22
PREMIS LITERARIS 25 D’ABRIL-VILA DE BENISSA
-A les 20.30 h: Acte de lliurament dels Premis Literaris 25 d’Abril-Vila de
Benissa 2010, al Centre d’Art Taller d’Ivars.
-A les 22.00 h: Visita als diferents carrers decorats per part del jurat encarregat
del concurs de decoració de carrers.
DIVENDRES 23
DIA DE LA CORONACIÓ
-A les 21.00 h: Cercavila de festers acompanyats per la banda de la Societat
Lírico i Musical de Benissa i la Colla de Xirimiters Pere Bigot.
-A les 22.00 h: Concentració d’autoritats i regines de festes de pobles veïns a la
Plaça del Portal.
-A les 22.30 h: Acte de coronació de la Regina Infantil 2010, Maria Roselló
Meló, i de la Regina Major 2010, Rocío Ivars Sánchez, al Passeig de Dolors Piera.
L’acte estarà presentat pels festers Álvaro Cabrera Ivars Xalefa i Carlos Sierra Vallés.
En finalitzar la coronació continuarà la festa amb l’actuació de l’orquestra
CRASH al pàrquing de Dolors Piera.
DISSABTE 24
DIA DE L’OFRENA
-A les 08.30 h: Acte litúrgic de salutació a la nostra patrona, la PURÍSSIMA
XIQUETA.
-A les 10.30 h: Parc infantil a la Plaça Rei Jaume I.
-A les 13.00 h: Entrada de la murta amb la col·laboració de l’Associació de
Cavallistes i Carreters de Benissa, acompanyats per la Societat Lírico i Musical de
Benissa i la Colla de Xirimiters Pere Bigot.

-A les 19.00 h: Missa vespertina i volteig de campanes.
-A les 19.15 h: Concentració a la Plaça del Convent dels participants en l’ofrena
de flors, a fi d’iniciar la cercavila fins a l’església parroquial.
-A les 19.30 h: Ofrena de flors a la Puríssima Xiqueta i imposició de medalles
als festers.
-A les 00.30 h: Castell de focs d’arfifici a càrrec de la Pirotècnica Vicente
Caballer.
-A les 01.00 h: Actuació del cantant MELENDI al Passeig de Dolors Piera. En
finalitzar es farà l’actuació de l’orquestra MATRIX.
DIUMENGE 25
DIA DE LA PURÍSSIMA XIQUETA
-A les 08.00 h: Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes de
música.
-A les 08.30 h: Missa resada.
-A les 10.00 h: Cercavila de festers, majorals i clavariesses amb bandes de
música i la Colla de Xirimiters Pere Bigot.
-A les 11.30 h: Missa solemne i sermó en honor a la Puríssima Xiqueta presidida
per l’Arquebisbe de València, Carlos Osoro. La Coral Benissenca, sota la direcció de
Javier Santacreu, cantarà la missa acompanyada per l’organista Jaume Ortolà i Font.
Interpretaran la Missa en Do Major KV 259 de Mozart.
En finalitzar la missa es farà la visita a la Residencia de Sant Joaquim i Santa
Anna.
-A les 14.00 h: Mascletada a càrrec de la Pirotècnia Vicente Caballer en el
Passeig Dolors Piera.
-A les 19.00 h: Missa resada i baixada de la imatge de la patrona. A continuació,
solemne processó en honor a la Puríssima Xiqueta. En finalitzar es farà un gran castell
de focs d’artifici a càrrec de la Pirotècnia Vicente Caballer.
-A les 00.30 h: Actuació de l’Orquestra YING-YANG al Passeig de Dolors
Piera.
DILLUNS 26
DIA DEL RIBERERS
-A les 08.00 h: Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes de
música.
-A les 08.30 h: Missa resada.
-A les 10.00 h: Cercavila de festers, majorals i clavariesses amb bandes de
música i la Colla de Xirimiters Pere Bigot.
-A les 11.00 h: Concentració dels festers a la Plaça del Portal.
-A les 11.30 h: Missa solemne i sermó en honor de la Puríssima Xiqueta
presidida per Frai Fernando Hueso, del Convent Franciscà dels Àngels de València. La
missa estarà cantada per la Coral Benissenca, sota la direcció de Javier Santacreu,
acompanyada per l’organista Jaume Ortolà i Font. Interpretaran la Missa en Sï Bemoll
Major de Gounod.
-A les 13.30 h: Ofrena de flors al Monument del Riberer. Homenatge als riberers
Juan Bautista Cabrera Ivars, Silvestre Ivars Crespo i Antonio Martínez Bertomeu.
-A les 14.00 h: Gran mascletada a càrrec de la Pirotècnia Vicente Caballer.

-A les 18.30 h: Cavalcada de carrosses amb la música de xarangues i la Colla de
Xirimiters Pere Bigot.
-A les 19.30 h: Gran espectacle infantil de Disney. A continuació es lliuraran els
premis als carrers i a les carrosses.
-A les 20.30 h: Missa resada.
-A les 00.00 h: Tradicional Cant de la Salve a la Puríssima Xiqueta a l’antiga
casa de Joan Vives, al carrer de la Puríssima.
-A les 00.30 h: Castell de focs d’artifici a càrrec de la Pirotècnia Vicente
Caballer.
-A la 01.00 h: Actuació del grup SECOND a la Plaça de Dolors Piera.
-A les 02.00 h: Lliurament de la vara de comandament a l’alcalde dels fadrins,
Benjamin Pineda Serrat.
-A les 02.30 h: Actuació de l’orquestra LA TRIBU a la Plaça de Dolors Piera.
DIMARTS 27
DIA DELS FADRINS
-A les 08.30 h: Missa resada.
-A les 10.00 h: Parc infantil al Passeig Dolors Piera.
-A les 11.00 h: Jocs tradicionals.
-A les 12.00 h: Quart Festival Pere Bigot a la Glorieta de Dolors Piera.
-A les 14.00 h: Mascletada a càrrec de la Pirotècnia Vicente Caballer, al Parc de
Dolors Piera.
-A les 18.30 h: Gran cavalcada humorística amb música de xarangues i la Colla
de Xirimiters Pere Bigot. La concentració de participants es farà davant de Cellers
Crespo.
-A les 23.30 h: Nit jove. Hi actuaran el grup guanyador del Concurs de Rock
Aborigen, BETAGARRI i la KINKY BEAT.
DIMECRES 28
BOUS AL CARRER I BERENAR POPULAR
-A les 08.30 h: Missa resada.
-A les 18.30 h: Entrada de bous per la ramaderia Benavent.
-A les 19.00 h: Solta de vaquetes a càrrec de la ramaderia Carlos Doménech.
-A les 23.30 h: Solta de vaquetes de la ramaderia Ifach.
DIJOUS 29
BOUS AL CARRER I BERENAR POPULAR
-A les 08.30 h: Missa resada.
-A les 11.30 h: Solta de vaquetes per la ramaderia Carlos Doménech.
-A les 19.00 h: Solta de vaquetes a càrrec de la ramaderia Ifach.
-A les 23.00 h: Entrada de bous per la ramaderia Benavent.
-A les 23.30 h: Solta de vaquetes de la ramaderia Carlos Doménech.
DIVENDRES 30
BOUS AL CARRER I BERENAR POPULAR
-A les 08.30 h: Missa resada.

-A les 11.30 h: Solta de vaquetes per la ramaderia Ifach.
-A les 19.00 h: Solta de vaquetes a càrrec de la ramaderia La Paloma.
-A les 23.00 h: Entrada de bous per la ramaderia La Paloma.
-A les 23.30 h: Solta de vaquetes de la ramaderia Benavent. Bou embolat de la
ramaderia La Paloma patrocinat per Bar La Raspa.
DISSABTE 1
DIA DE LES ANYADES
-A les 08.30 h: Missa resada.
-A les 12.00 h: Degustació de polp i cervesa a càrrec de la Confraria de
Pescadors de Calp, al Parc de Dolors Piera.
-A les 14.00 h: Dinar de germanor al Parc de Dolors Piera patrocinat pel
Supermercat Masymas.
-A les 17.00 h: Gran cavalcada de totes les anyades amb punt d’eixida des del
Parc de Dolors Piera.
A continuació, actuació de l’orquestra VALENTINO.
-A les 19.00 h: Solta de vaquetes a càrrec de la ramaderia Benavent.
-A les 20.30 h: Missa de la Novena a la patrona, la Puríssima Xiqueta.
-A les 23.30 h: Solta de vaquetes de la ramaderia La Paloma.
DIUMENGE 2
DIA DE LA VUITÀ
-A les 08.00 h: Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes de
música.
-A les 08.30 h: Missa resada.
-A les 10.00 h: Cercavila de festers acompanyats per la banda de la Societat
Lírico i Musical de Benissa i la Colla de Xirimiters Pere Bigot.
-A les 11.00 h: Concentració de festers i autoritats a la Plaça del Portal.
-A les 11.30 h: Missa solemne cantada per un orfeó patrocinat per
l’Excelentíssima Diputació d’Alacant.
-A les 13.30 h: Cercavila dels festers.
-A les 14.00 h: Espectacular mascletada a càrrec de la Pirotècnia Vicente
Caballer.
-A les 19.00 h: Espectacle cultural patrocinat per la Caixa d’Estalvis del
Mediterrani (CAM).
-A les 20.30 h: Missa de la Novena.
-A les 22.00 h: Fi de festa amb un espectacle pirotècnic, a càrrec de Vicente
Caballer, patrocinat per l’Ajuntament de Benissa.
DIES 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 DE MAIG
-A les 08.30 h: Missa.
-A les 20.30 h: Missa i sermó de la Novena.
NOTA
La Comissió de Festes Puríssima Xiqueta 2010 es reserva el dret d’anul·lar o modificar
qualsevol dels actes.

