PROGRAMACIÓ DE LES FESTES DE LA PURÍSSIMA XIQUETA 2014
Dissabte 12 d’abril
DIA DEL PREGÓ
A les 20.00 hores, cercavila de festers acompanyats per les bandes de música i la
Colla de Xirimiters.
A les 21.00 hores, Pregó de festes a l’Església Parroquial, a càrrec del mestre
benisser En Pere Cabrera i Sendra. A continuació, cantarem tots junts l’Himne a la
Puríssima Xiqueta i l’Himne de Benissa, acompanyats per la banda de la Societat
Lírica i Musical de Benissa i la Coral Benissenca.
En acabant es dispararà un xicotet espectacle pirotècnic a càrrec de la Pirotècnia
Vicent Caballer.
A les 00.00 hores, actuació de l’orquestra Óxido a la plaça Rei Jaume I
Dijous 24 d’abril
PREMIS “25 D’ABRIL” I CERTAMEN DE PINTURA “SALVADOR
SORIA VILA DE
BENISSA” 2014
A les 20.00 hores, lliurament dels Premis Literaris “25 d’abril” i del “Certamen de
Pintura Salvador Soria -Vila de Benissa” 2014. Presentació de les obres guanyadores
de narrativa curta i poesia de 2013, al saló d’actes del Centre d’Art Taller d’Ivars.
A continuació, a la sala d’exposicions, inauguració de l’exposició del Certamen de
Pintura “Salvador Soria – Vila de Benissa” 2014.
A les 22.00 hores, cercavila dels festers pel poble per a visitar els carrers engalanats,
acompanyats per la fabulosa Xaranga l’Espardenya.
Divendres 25 d’abril
DIA DE LA CORONACIÓ
A les 21.00 hores, cercavila dels festers acompanyats per les bandes de música i la
Colla de Xirimiters Pere Bigot.
A les 22.00 hores, concentració d’autoritats i reines de festes dels pobles veïns a la
Plaça del Portal.
A les 22.30 hores, acte de Coronació de les Reines Infantil i Major 2014, Ainoa Ortolà
Mulet i Adela Simó Amorós, al Passeig Dolors Piera.
En finalitzar la Coronació continuarà la festa amb l’espectacular orquestra Montecarlo,
a la Plaça Rei Jaume I.
Dissabte 26 d’abril
DIA DE L’OFRENA
A les 08.30 hores, acte litúrgic de salutació a la nostra patrona la Puríssima Xiqueta.
A les 11.00 hores, parc infantil al passeig Dolors Piera.
A les 13.00 hores, entrada de la murta amb la col·laboració de l’Associació de
Cavallistes i Carreters, i l’Associació amics del Carro, acompanyats per la banda de la
Societat Lírica i Musical de Benissa i la Colla de Xirimiters Pere Bigot.

A les 19.00 hores, missa vespertina i volteig de campanes.
A les 19.15 hores, concentració a la plaça del Convent dels participants en l’Ofrena de
flors per tal de començar la cercavila fins a l’església parroquial, acompanyats per
dolçaina i tabalet i Bandes de música.
A continuació, actuació del grup de danses L’Esbart Dansaire acompanyats per la
dolçaina i tabalet a la plaça Rei Jaume I.
A les 19.45 hores, ofrena de flors a la Puríssima Xiqueta i imposició de medalles als
festers.
A les 00.30 hores, castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia Vicent Caballer.
A les 01.00 hores, nit de festa amb el grup Arrebato al passeig Dolors Piera. En
acabant continuem amb l’orquestra Titànic.
Diumenge 27 d´abril
DIA DE LA PURÍSSIMA
A les 08.00 hores, despertada, volteig de campanes i cercavila de les bandes de
música.
A les 08.30 hores, missa resada.
A les 10.00 hores, cercavila de festers, majorals i clavariesses amb les bandes de
música i la Colla de Xirimiters.
A les 11.00 hores, concentració de festers i autoritats a la plaça del Portal.
A les 11.30 hores, missa solemne i sermó en honor a la Puríssima Xiqueta oficiada pel
M.Il·ltre. Sr. Vicente Pons Alós, Canonge arxiver de la catedral de València. La missa
serà cantada per la Coral Benissenca acompanyada per l’organista Josep Ortolà, que
sota la direcció de Javier Santacreu, interpretaran la Missa núm. 3 en fa major de F.X.
Schmid (1834-1859), a més a més de motets de Telemann, Mozart, Elgar, Beethoven,
Diabelli i Fauré.
En finalitzar la missa, visita a la Residència d’ancians de Sant Joaquim i Santa Anna.
A les 14.00 hores, impressionant mascletada de la Pirotècnia Vicent Caballer, al
Passeig Dolors Piera.
A les 19.00 hores, missa resada i baixada de la imatge de la Patrona acompanyada de
l’organista Pepe Ciudad.
A continuació, solemne processó en honor a la Puríssima Xiqueta. En acabant es
dispararà un gran castell de focs d’artifici a càrrec de la Pirotècnia Vicent Caballer.
A les 00.30 hores, esperada actuació del musical Dancing Las Vegas. Després
continuarem la nit amb Supertruck, la major discomòbil d’Europa, amb l’actuació
estelar del dj Santi Bertomeu.
Dilluns 28 d´abril
DIA DELS RIBERES
A les 08.00 hores, despertada, volteig de campanes i cercavila dels festers
acompanyats per les bandes de música.
A les 10.00 hores, cercavila dels festers, majorals i clavariesses amb les bandes de
música i la Colla de Xirimiters.
A les 11.00 hores, concentració de festers i autoritats a la plaça del Portal.
A les 11.30 hores, missa solemne i sermó en honor a la Puríssima Xiqueta oficiada
pels Pares Franciscans del Convent. La missa estarà cantada per la Coral Benissenca,

sota la direcció de Javier Santacreu, que junt amb l’organista Josep Ortolà
interpretaran obres d’Schmid, Gounod, Mancini, Cherubini, Franck, Saïnt-Saëns i
Bach.
A les 13.30 hores, ofrena de flors al Monument del Riberer i homenatge als riberers
Luís Berenguer Pedrós, Miguel Berenguer Pedrós, Joan Ferrer García i José Crespo
Bertomeu. Pregó a càrrec del fester Lluís Berenguer Moragues.
A les 14.00 hores, espectacular mascletada de la Pirotècnia Vicent Caballer.
A les 18.30 hores, cavalcada de carrosses amb acompanyament de la música de les
xarangues i de la batucada Bunpada. Al llarg de l’itinerari gaudirem de l’Aventura
Pirata del grup d’animació Espectacles David. En acabant, lliurament de premis als
carrers engalanats i a les carrosses guanyadores.
A les 19.30 hores, missa resada.
A les 20.00 hores, actuació del jove grup de moda Sweet California.
A les 00.00 hores, tradicional Cant de la Salve a la Puríssima Xiqueta a l’antiga casa
de Joan Vives, al carrer de la Puríssima, acompanyats per la banda de la Societat
Lírica i Musical de Benissa sota la direcció del mestre Josep Cano Gracià. En acabant,
dispar de la traca quilomètrica.
A les 00.30 hores, gran mascletada nocturna al parc Dolors Piera de la Pirotècnia
Vicent Caballer.
A les 01.00 hores, lliurament per l’Alcalde de Benissa en Juan Bautista Roselló Tent de
la vara de comandament a l’alcalde dels fadrins 2014, en Cristian Diego Pineda. A
continuació, actuació de l’orquestra Crash.
Dimarts 29 d´abril
DIA DELS FADRINS
A les 09.00 hores, missa resada.
A les 09.00 hores, despertada i cercavila dels festers acompanyats per la xaranga
ATMK.
A les 10.30 hores, tradicionals carreres de galls pel carrer Padre Andrés, amb la
col·laboració del Grup d’Atletisme de Benissa.
A les 11.00 hores, parc infantil a càrrec d’espectacles David, al passeig Dolores Piera.
A les 14.00 hores, dinar popular d’entrepans i embotit a la plaça Rei Jaume I.
A les 18.30 hores, cavalcada humorística amb participació popular i música de
xarangues i de la Colla de Xirimiters. La concentració de participants es farà a la plaça
del Centre Social “Bèrnia”. En finalitzar la cavalcada es lliuraran els premis de les
disfresses al passeig Dolors Piera. En acabant, actuació del grup per a xiquets Colors
Band, de la companyia d’Espectacles David.
A les 19.30 hores, missa resada.
A les 22.30 hores, comencem la nit de Rock amb l’actuació del mític Rosendo. A
continuació, concert de l’espectacular grup Mägo de Oz.
Dimecres 30 d’abril
A les 09.00 hores, missa resada
A les 19.00 hores, solta de vaques a càrrec de la Ramaderia La paloma.
A les 23.30 hores, entrada de bous de la Ramaderia Benavent. En acabant solta de
vaques de la mateixa ramaderia.
A les 01.00 hores, bou embolat de la Ramaderia Benavent.

A les 01.30 hores, espectacular macrodiscomòbil amb la presència de dj Toni Arribas i
dj Roberto Sansixto al parc Dolors Piera.
Dijous 1 de maig
A les 09.00 hores, missa resada.
A les 11.00, solta de vaquetes a càrrec de la Ramaderia Ifach.
A les 12.30 carretons per als xiquets a càrrec d’Arte Mediterráneo.
A les 18.30 hores, entrada de bous a càrrec de la Ramaderia La Paloma.
A les 19.00 hores, solta de vaquetes a càrrec de la Ramaderia La Paloma.
A les 23.30 hores, solta de vaquetes de la Ramaderia Ifach.
A les 01.30 hores, discomòbil amb els dj Javi Mas i Pablo Gisbert al parc Dolors Piera
Divendres 2 de maig
A les 09.00 hores, missa resada.
A les 12.00 hores, carretons per als xiquets a càrrec d’Arte Mediterráneo.
A les 19.00 hores, solta de vaquetes de la Ramaderia La Paloma.
A les 23.00 hores, entrada de bous de la Ramaderia La Cova.
A les 23.30 hores, solta de vaquetes de la Ramaderia La Cova. Abans de la solta
farem un homenatge a la “Quadrilla dels Duros”, per la magnífica organització que han
tingut dels espectacles taurins al llarg dels últims anys.
A les 01.00 hores, bou embolat, a càrrec de la Ramaderia La Cova.
En acabar els bous, discomòbil amb la intervenció dels dj José Gómez, Alex Femenia i
Imanol Argudo al parc Dolors Piera.
Dissabte 3 de maig
DIA DE LES ANYADES
A les 08.30 hores, missa resada
A les 11.00 hores, parc infantil a la plaça Rei Jaume I.
A les 12.00 hores, concentració de les anyades al passeig Dolors Piera, repartiment de
cervesa, etc. amenitzat per les xarangues l’Espardenya i la Morralla de Benissa
A les 14.00 hores, paella gegant al parc Dolors Piera, patrocinada pel Supermercat
Boira, i amenitzat per les xarangues.
A les 16.30 hores, vesprada de ball i festa amb les orquestres La Pato i Vértigo.
A les 19.30 hores, missa resada.
Diumenge 4 de maig
DIA DE LA HUITÀ
A les 08.00 hores, despertada, volteig de campanes i cercavila de les bandes de
música acompanyades pels festers.
A les 08.30 hores, missa resada.
A les 10.00 hores, cercavila de festers acompanyats de les bandes de música i la Colla
de Xirimiters.
A les 11.00 hores, concentració de festers i autoritats a la plaça del Portal.
A les 11.30 hores, missa solemne oficiada pel rector de la nostra parròquia el Sr. José
Tomás Sala i cantada per l’Orfeó Cantabile d’Alacant, patrocinat per l’Excel·lentíssima
Diputació provincial d’Alacant.

A les 14.00 hores, espectacular mascletada a càrrec de la Pirotècnia Vicent Caballer.
A les 18.00 hores, gran actuació infantil de l’espectacle Trotamundos, de la companyia
La Unión.
A les 19.30 hores, missa resada.
A les 20.00 hores, actuació del musical de Nino Bravo.
Dies 5, 6, 7, 8 i 9 de maig
SEPTENARI DE LA PURÍSSIMA XIQUETA
A les 09.00 hores, missa resada.
A les 19.30 hores, missa i sermó del septenari.
Dia 10 de Maig
A les 08.30 hores, missa resada
A les 19.00 hores, missa i sermó del septenari
A les 20.00 hores, concert extraordinari de l’Orquesta de Jóvenes de la Provincia de
Alicante amb la intervenció de les sopranos Pepa García-Maciá i María Maciá, sota la
direcció de Francisco Maestre i patrocinat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant,
a l’església Parroquial de la Puríssima Xiqueta.
Dia 11 de maig
A les 19.30 hores, missa i sermó del septenari

