
CALENDARI FESTES ESTIU 2015 
 
CORPUS DEL CONVENT    5, 6 i 7 de juny 
PLA DELS MOLINS    13 i 14 de juny 
CARRER SANT SEBASTIÀ   13 de juny  
SOPAR DE MOROS    20 de juny 
NIT DE SANT JOAN    23 de juny 
MOROS I CRISTIANS    26 al 29 de juny 
BARRI SANT ANTONI     10, 11 i 12 de juliol 
PARTIDA PEDRAMALA    17, 18 i 19 de juliol 
PARTIDA BENIMARCO    23 a 29 de juliol 
PARTIDA SANTA ANNA    26 de juliol 
PARTIDA LLEUS     24, 25 i 26 de juliol  
PARTIDA PINOS     31 de juliol, 1 i 2 d'agost 
PLATJA LA FUSTERA    13, 14 i 15 d'agost  
PARTIDA COLLAO    22 d'agost 
PARTIDA BENIMARRAIG   22 i 23 d'agost  
PARTIDA BENIMALLUNT   28, 29 i 30  d'agost  
PARTIDA CANOR     4, 5 i 6 de setembre 
ELECCIÓ REINES 2016    12 de setembre 
 
 
 
Nota: Les diverses Comissions de Festes es reserven el dret de canviar o modificar 
qualsevol  acte descrit en aquest programa. 



 
CORPUS DEL CONVENT  

 
Del 5 al 7 de juny 

 
DIMECRES 20 i DIJOUS 21 de maig 
  Visita als veïns. 
 
DISSABTE 30 de maig 
  Ronda a les persones impedides.  
 

DIVENDRES  5 
21.30 h Sopar popular a la Plaça del Convent. Es repartirà coca Maria i mistela 
  Revetla amenitzada pel DUO GOLDEN 
 
DISSABTE 6    
09.30 h Despertada i esmorzar per als xiquets. 
11.00 h Jocs tradicionals infantils. 
16.30 h Jocs de taula  i concurs de brisca. 
20:30 h Actuació de la Banda Musical Juvenil de la Societat Lírica i Musical de 

Benissa. 
21.30 h Sopar a la Plaça del Convent. Preparació de botifarres a la brasa per la 

comissió. 
23.00 h Revetla nocturna amenitzada pel DUO ACUARIO.  
 
DIUMENGE 7 
09.30 h Despertada i esmorzar per als xiquets. 
14.00 h Paelles fetes per les distintes comissions. L'arròs serà entregat per la 

comissió de festes per gentilesa de COCA SUPERMERCAT. 
19.30 h Durant la processó, el grup l'Esbart Dansaire ballarà danses populars de 

la Marina. 
  En acabar la processó, actuació de la Rondalla Cultural de Benissa. 
 
Actes religiosos  
Dimarts 2, dimecres 3 i dijous 4.  Tridu eucarístic.  
Dissabte 6  19.30 h Santa Missa 
Diumenge 7   9.00 h Santa Missa 
  19.00 h Missa en la Parròquia i, després, processó. 
Dilluns 8 19.30 h Missa pels difunts del Barri del Convent 
 
  
 
 
 
 
 



 
PLA dels MOLINS  

 
Dies 13 i 14 de juny 

 
 
DISSABTE 13 
21.00 h Sopar de germanor amenitzat per duo musical. 
  (Es repartirà cervesa i degustació de tapes oferides per gentilesa de la Comissió. En el 

descans, xocolate i bambes.). 
 
DIUMENGE 14 
 9.50 h Despertada del veïnat a càrrec dels festers. 
11.30 h Jocs infantils i premis per a tots els concursants. 
14.00 h Dinar de veïnat oferit per la comissió a tots els assistents. 
 A continuació, XXXII Trofeu de brisca Pla dels Molins. 
 Patrocinat per SERVEI OFICIAL CITROEN BENISSA.- La inscripció es podrà realitzar a 

la Tapisseria i Decoració SENDRA. 
A continuació es procedirà a l'entrega de trofeus del Concurs de Brisca. 

Finalitzaran les festes amb el nomenament de la pròxima comissió de festers i gran 
“Agranada” de l'esplanada. 

 
 



 
CARRER SANT SEBASTIÀ  

 
Dia 13 de juny 

 
 
 
 

DISSABTE 13 
 
22.00 h Sopar de germanor dels veïns. 
 
 
 



 
NIT DE SANT JOAN  

 
23 de juny 

 
 
 

DIMARTS 23 
 
20.00 h Actuació musical. 
21.00 h Sopar de germanor. 
23.45 h Crema de la tradicional foguera. 
24.00 h Bany purificador a la platja. 
24.15 h  Continua l'actuació musical. 
 



 
BARRI DE SANT ANTONI  

 
De l'11 al 13 de juliol 

 
 
DIVENDRES 10 
22.00 h Sopar popular, per a tots els veïns del Barri, acompanyats per duo 

musical.  
  En l'intermedi, castell focs artificials. 
 
DISSABTE 11 

12.00 h Entrada de la “murta" i volteig de campanes.  
16.00 h Jocs tradicionals i campionat infantil de carreres de galls i de sacs. 

Concurs de brisca i parxís per a adults. 
22.00 h Sopar de cabasset. 
23.00 h Revetla musical amenitzada per gran orquestra. 
 En el descans s'anomenaran els festers de l'any 2016 i es tirarà una traca. 

 
DIUMENGE 12 

09:00 h Volteig de campanes i despertada per tot el barri. 
10.30 h Tradicional processó  amb la imatge de Sant Antoni. 
11:00 h Missa solemne en honor de Sant Antoni de Pàdua i benedicció dels 

rotllets. 
 En finalitzar visita a la Residència d'Ancians de Benissa. Durant la 

cercavila es realitzarà el canvi del rotllet a la casa de Teresa Ortolá. 
14.00 h Paella gegant per a tot el barri, a càrrec de l'empresa “GALBIS”. 
 En finalitzar, se servirà café i aigua-llima. 
  
 A mitjan vesprada, tanc d'aigua per a refrescar-se. 
 
DILLUNS 13 

20.30 h Missa en sufragi dels difunts del barri. 
 
 
NOTA. La Comissió de festes es reserva el dret de modificar qualsevol acte de la 
            programació. 
 

 



 
PARTIDA DE PEDRAMALA  

 
Del 17 al 19 de juliol 

 
 
DIVENDRES 17  
 
21.30 h Sopar  de germanor. 
 
 
DISSABTE 18 
 
08.30 h Decoració i neteja de l'era. Esmorzar per als participants. 
18.00 h XXX Campionat de Brisca. Inscripcions al matí. 
21.00 h Gran ball amb orquestra.  
 
 
DIUMENGE 19 
 
08.00 h Despertada  
10.30 h Missa solemne i processó en honor a Sant Vicent Ferrer.  
13.00 h Carreres pedestres i jocs infantils. 
20.30 h Revetla musical i sopar popular. 



 
PARTIDA BENIMARCO – SANT JAUME  

 
Del 23 AL 29 DE juliol   

 
DIJOUS 23 
19.30 h Tradicional partida de pilota. 
22.30 h Sopar popular de cabasset per a tots els veïns a l'era de l'Ermita. 
 
DIVENDRES 24 
10.00 h Tradicional “Plantà” del pi. 
12.00 h Entrada de la “murta" i volteig de la campana. 
 Tir de les salves d'ordenança i cercavila amb dolçaina i tabalet. 
20.00 h Cercavila amb dolçaina i tabalet. Ofrena de “jardins” al patró. 
23.30 H Gran revetla amenitzada per extraordinària orquestra.  
 
DISSABTE 25.- Dia de Sant Jaume 
08.00 h Despertada amb dolçaina i tabalet. 
11.00 h  Missa solemne i processó del sant Patró per la plaça de l'ermita.  
   Després de la processó es cantaran els “gojos”. 
13.30 h Tradicionals carreres de gall. 
18.30 H Cercavila humorística. 
23.30 h Gran ball amenitzat per grup musical . 
 
DIUMENGE 26 
08.00 h Despertada amb tronadors i xaranga. 
12.00 h Cercavila acompanyats per xaranga. 
13.00 h Concurs de paelles. La Comissió facilitarà els ingredients. 
18.30 h Santa Missa en honor als difunts de la partida. 
23.30 h Revetla musical amenitzada per gran orquestra . 
 
DILLUNS 27, DILLUNS 28 I DIMARTS 29 
19.00 h Vesprades populars de vaquetes i berenars a l'aire lliure.  
23.00 h Revetles nocturnes de Bous al Carrer 



 
 

PARTIDA DE SANTA ANNA  
 

26 DE juliol 
 
 
 
DIUMENGE 26 
 
10.00 h Despertada amb coets i dolçaina. 
11.00 h Missa solemne en honor a Santa Anna. 
12.00 h Processó amb dolçaina i tabalet. 
 En finalitzar se servirà aigua-llima i coca Maria per a tots els assistents. 
18.00 h Romeria a l'ermita i berenar popular. 
20.00 h Ball amenitzat amb orquestra. 
 
 



PARTIDA LLEUS  
 

Del 24 al 26 de juliol 
 

 
DIVENDRES 24 DE juliol 
 
21:00 h.  Sopar de cabasset 
22:30 h.  Pregó de festes 
23:00 h.  Actuació musical en directe del DUO VALENTINOS. 
 
DISSABTE 25 DE juliol 
 
09:00 h. Reunió de festers i veïns voluntaris, per a netejar la plaça i preparació i 

col·locació dels arcs. 
13:00 h. Entrada de la “Murta” 
22:30 h.  Revetla musical amenitzada per l'orquestra MONDUBER. 
 S'obsequiarà els assistents amb coques i salmorra, i continuarà la música i 

la festa fins a la matinada. 
 
DIUMENGE 26 DE juliol 
 
10:00 h. Entrada del pa beneit acompanyada de dolçaina i tabalet. 
10:30 h. Solemne missa en honor als Sants de la Pedra, Abdón i Senén. 
 A continuació, tradicionals carreres de galls. 
 En finalitzar, refrescos i aperitius per a tots els assistents. 
16:00 h.  Tanc d'aigua. 
18:00 h.  Matalassets inflables per a xiquets i majors 
20:00 h.  Actuació musical de l'orquestra IRIS. 
 Sopar de cabasset, es repartiran salmorres. 

Seguirà l'actuació fins avançada la nit, amenitzada pel mateix grup.  
  



 
PARTIDA DE PINOS 

 
Del 31 de juliol, 1 i 2 d'agost 

 

DIVENDRES  31 DE juliol 
21.00 h Sopar de germanor. 

23.00 h Ball amb Francisco Escoda.  

DISSABTE 1 D'agost 
 
20.00 h Missa en memòria de tots els difunts de la partida. 
22.00 h Sopar de germanor. 
23.30 h Ball amenitzat per l'orquestra JEM del grup Montecarlo. 

 
DIUMENGE 2 D'agost 
 
  9.00 h Despertada, arreplega de festers i entrada del pa beneit. 
10.30 h Missa en honor a Santa Bàrbara. A continuació, la processó i cant dels 

“Gojos”. 
12.00 h Carreres de gall i refrescos per a tots. 
17:00 H Concurs de Brisca 
20.30 h Danses populars. 
21.30 h Ball amenitzat per duo musical. 
22.30 h Sopar popular, focs artificials. 
  Continua la revetla musical. 
 
 



 
PLATJA DE LA FUSTERA  

 
DIES 8 i 9 d'agost 

 
 
 
DISSABTE 8 
 
21.00 h Sopar de cabasset a la platja i al passeig. 
23.00 h Actuació de l'orquestra DAKAR fins a la matinada. 
 
 
DIUMENGE 9 
 
10.00 h Missa a l'ermita en honor a la Patrona. Benedicció del pa. 
20.00 h Sopar a la platja i passeig annex.  
  Actuació musical a càrrec de la gran orquestra MONDÚBER fins a la 

matinada. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 Hi haurà servei d'entrepans i de begudes refrescants a preus populars. 
 Programa detallat a banda. 
 



 
POUET DE BERDICA 

 
Del 13 al 15 d'agost 

 
 

DIJOUS 13 
21.45 h Sopar de germanor per a tots els veïns de la partida . 
 
DIVENDRES 14 
21.30 h Sopar de cabasset. Cervesa i postres a càrrec de la Comissió. 
23.00 h Revetla amenitzada per conjunt musical. 
 
DISSABTE 15 
7.45 h Despertada a càrrec dels festers. 

10.30 h Missa de campanya a la placeta del Pouet. 
A continuació, s'obsequiarà els assistents amb el pa beneit, coca Maria i 
refrigeri. 

12,00 h Carreres pedestres per a totes les edats. Cucanyes i jocs populars. 
13.30 h Concurs de paelles. Premi per als tres primers classificats. 
17,00 h Concurs de brisca i parxís. Trofeus per als dos primers classificats. 
21.30 h Actuació musical a càrrec de gran orquestra. 

En el descans se serviran coques i refrescos per als assistents i 
s'entregaran els trofeus i premis. 

 



 
 

COLLAO  
 
 
 

22 d'agost 
 
 
DISSABTE 22 
 
20.00 h Santa Missa en la zona comuna de la Partida junt a la capella de la imatge 

de la Mare de Déu de la Paz. 
 
21.00 h Berenar-sopar de cabasset. 
  Ball amenitzat per grup musical. 
  Concursos amb regals per a grans i xicotets. 
  Coca maria i mistela. 
 



 
 

 
PARTIDA DE BENIMARRAIG  

Dies 22 i 23 d'agost 
 
 
 
 
DISSABTE 22 
 
21.30 h Sopar de germanor amb tots els veïns i amics de la partida. 
22.30 h Ball amenitzat per grup musical . 
 
 
DIUMENGE 23 
 
9.00 h Tradicional esmorzar per a tots els veïns i amics de la partida, 

acompanyats de dolçaina i tabalet.  
10.30 h Celebració de la Santa Missa en honor a Santa Teresa de Jesús.  
  Pa beneit 
 Processó amb la patrona. 
 En finalitzar s'obsequiarà els assistents amb orxata, aigua-llima i coca 

Maria . 
11.00 h Tradicionals carreres i pinyates per als més xicotets. 
 
 



 
 
 

PARTIDA BENIMALLUNT  
 

Del 28 al 30 d'agost 
 
DIVENDRES 28 
 
21.30 h Sopar de cabasset. 
 
DISSABTE 29 
 
21.30 h Sopar de cabasset 
22.30 h Actuació gran orquestra. 
 
DIUMENGE 30 
 
10.30 h Santa Missa. 
11.30 h  Coca Maria i aigua-llima.   
12.00 h Carreres de galls per a xiquets i adults. 
13.00 h Baralla de globus d'aigua. 
14.00 h Concurs de paelles. 
17.00 h Concurs de brisca. 
20.00 h Actuació de la Rondalla Cultural de Benissa. 
21.30 h Sopar de cabasset. 
22.00 h Entrega de premis de tots els concursos, carreres i sortejos realitzats 

durant el dia. 
 Tir de gran traca. 
 Continuarà la revetla musical.  
 Es repartirà cervesa, vi, etc. amb cacauets, olives, tramussos, salmorra, 

etc. 
   
 
 

 



 
 

PARTIDA CANOR  
 

Dies 4, 5 i 6 de SETEMBRE 
 
 
 
 

DIVENDRES 4 
21:00 h Muntatge de la festa i sopar de cabasset dels veïns. 
 
DISSABTE 5 
21:00 h Sopar popular amenitzat amb música ambiental 
 
DIUMENGE 6 
14.00 h Dinar popular, paelles elaborades per a tots els veïns i col·laboradors. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


