
PROGRAMA	  DE	  FESTES	  PURÍSSIMA	  XIQUETA	  2015	  
	  
	  
Dissabte	  18	  d’abril	  
	  
DIA	  DEL	  PREGÓ	  
	  
20.00	  h	  Cercavila	  de	  festers	  acompanyats	  per	  dolçaina	  i	  tabal	  i	  bandes	  de	  música.	  
	  
21.00	  h	  Pregó	  de	  festes	  a	  l’Església	  Parroquial,	  a	  càrrec	  de	  l’arquitecte	  benisser	  Sr.	  
Pascual	  Giner	  Ginestar.	  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	  finalitzar,	  tindrà	  lloc	  un	  espectacle	  que	  dóna	  la	  benvinguda	  a	  les	  festes	  en	  honor	  
a	  la	  Puríssima	  Xiqueta	  2015.	  
	  
00.00	  h	  Actuació	  de	  la	  fabulosa	  orquestra	  Montecarlo	  al	  passeig	  Dolores	  Piera.	  
	  
	  
Dijous	  23	  d’abril	  
	  
PREMIS	  LITERARIS	  “25	  D’ABRIL”	  I	  CERTAMEN	  DE	  PINTURA	  S.	  SORIA	  -‐	  VILA	  DE	  
BENISSA	  2015	  
	  
20.00	  h	  Lliurament	  dels	  Premis	  Literaris	  “25	  d’abril”	  i	  del	  Certamen	  de	  Pintura	  S.	  
Soria	  -‐	  Vila	  de	  Benissa	  2015.	  Presentació	  de	  les	  obres	  guanyadores	  de	  l’edició	  
2014,	  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	  S.	  Soria	  -‐	  Vila	  de	  
Benissa	  2015.	  
	  
22.00	  h	  Cercavila	  dels	  festers	  pel	  poble	  per	  a	  visitar	  els	  carrers	  engalanats,	  
acompanyats	  per	  la	  Xaranga	  l’Espardenya.	  
	  
Divendres	  24	  d’abril	  
	  
DIA	  DE	  LA	  CORONACIÓ	  
	  
21.00	  h	  Cercavila	  dels	  festers	  acompanyats	  per	  dolçaina	  i	  tabal	  i	  bandes	  de	  música.	  
	  
22.00	  h	  Concentració	  d’autoritats	  i	  regines	  de	  festes	  dels	  pobles	  veïns	  a	  la	  Plaça	  del	  
Portal.	  
	  
22.30	  h	  Acte	  de	  Coronació	  de	  les	  Regines	  Infantil	  i	  Major	  2015,	  Carla	  Gisbert	  Baidal	  
i	  Ángela	  Bertomeu	  Vizuete,	  al	  Passeig	  Dolores	  Piera.	  En	  finalitzar	  la	  Coronació	  
continuarà	  la	  festa	  amb	  la	  magnífica	  orquestra	  Syberia,	  al	  parc	  Dolores	  Piera.	  
	  
	  
	  



Dissabte	  25	  d’abril	  
	  
DIA	  DE	  L’OFRENA	  
	  
08.30	  h	  Acte	  litúrgic	  de	  salutació	  a	  la	  nostra	  patrona,	  la	  Puríssima	  Xiqueta.	  
	  
13.00	  h	  Entrada	  de	  la	  murta	  amb	  la	  col·laboració	  de	  l’Associació	  de	  Cavallistes	  i	  
Carreters	  i	  l’Associació	  Amics	  del	  Carro,	  acompanyats	  per	  dolçaina	  i	  tabal	  i	  la	  
banda	  de	  la	  Societat	  Lírica	  i	  Musical	  de	  Benissa.	  
	  
18.30	  h	  Missa	  vespertina	  i	  volteig	  de	  campanes.	  
	  
19.00	  h	  Concentració	  a	  la	  plaça	  del	  Convent	  dels	  participants	  en	  l’Ofrena	  de	  flors	  
per	  començar	  la	  cercavila	  fins	  a	  l’Església	  Parroquial,	  acompanyats	  per	  la	  dolçaina	  i	  
tabals	  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.	  
	  
19.30	  h	  Ofrena	  de	  flors	  a	  la	  Puríssima	  Xiqueta	  i	  imposició	  de	  medalles	  als	  festers.	  
	  
00.30	  h	  Castell	  de	  focs	  artificials	  a	  càrrec	  de	  la	  Pirotècnia	  Dragón.	  
	  
01.00	  h	  Nit	  dels	  80	  amb	  el	  concert	  de	  La	  Unión	  i	  Rock	  &	  Roll	  Star,	  els	  grans	  èxits	  de	  
la	  nostra	  música	  amb	  els	  cantants	  originals	  de	  La	  Guardia,	  Danza	  Invisible,	  La	  
Frontera	  i	  091	  al	  passeig	  Dolores	  Piera.	  En	  finalitzar,	  discomòbil.	  
	  
	  
Diumenge	  26	  d’abril	  
	  
DIA	  DE	  LA	  PURÍSSIMA	  
	  
08.00	  h	  Despertada,	  volteig	  de	  campanes	  i	  cercavila	  de	  les	  bandes	  de	  música.	  
	  
08.30	  h	  Missa	  resada.	  
	  
10.00	  h	  Cercavila	  de	  festers,	  majorals	  i	  clavariesses	  acompanyats	  per	  dolçaina	  i	  
tabal	  i	  bandes	  de	  música.	  
	  
11.00	  h	  Concentració	  de	  festers	  i	  autoritats	  a	  la	  plaça	  del	  Portal.	  
	  
11.30	  h	  Missa	  solemne	  i	  sermó	  en	  honor	  a	  la	  Puríssima	  Xiqueta	  oficiada	  pel	  
Reverend	  Sr.	  Joaquín	  Mestre	  Ferrer,	  professor	  de	  Sagrada	  Escriptura	  a	  la	  Facultat	  
de	  Teologia	  Sant	  Vicent	  Ferrer	  de	  València.	  La	  missa	  serà	  cantada	  per	  la	  Coral	  
Benissenca	  acompanyada	  per	  l’organista	  Josep	  Ortolà,	  i	  sota	  la	  direcció	  de	  Javier	  
Santacreu.	  En	  finalitzar	  la	  missa,	  visita	  a	  la	  Residència	  d’Ancians	  Sant	  Joaquim	  i	  
Santa	  Anna.	  
	  
14.00	  h	  Mascletada	  de	  la	  Pirotècnia	  Dragón,	  al	  Parc	  Dolores	  Piera.	  
	  



19.00	  h	  Missa	  resada	  i	  baixada	  de	  la	  imatge	  de	  la	  patrona	  acompanyada	  de	  
l’organista	  Josep	  Ortolà.	  A	  continuació,	  solemne	  processó	  en	  honor	  a	  la	  Puríssima	  
Xiqueta.	  En	  acabar	  es	  dispararà	  un	  gran	  castell	  de	  focs	  artificials	  a	  càrrec	  de	  la	  
Pirotècnia	  Dragón.	  
	  
00.30	  h	  Estrena	  nacional	  de	  The	  Show,	  el	  musical.	  Una	  divertida	  història	  amb	  guió	  
del	  conegut	  Jesús	  Manzano	  (guionista	  d’El	  Hormiguero	  i	  humorista	  de	  la	  
Paramount	  Comedy).	  En	  acabar,	  continuarem	  la	  nit	  amb	  l’orquestra	  Matrix.	  
	  
	  
Dilluns	  27	  d’abril	  
	  
DIA	  DELS	  RIBERERS	  
	  
08.00	  h	  Despertada,	  volteig	  de	  campanes	  i	  cercavila	  de	  les	  bandes	  de	  música.	  
	  
10.00	  h	  Cercavila	  dels	  festers,	  majorals	  i	  clavariesses	  acompanyats	  per	  dolçaina	  i	  
tabal	  i	  bandes	  de	  música.	  
	  
11.00	  h	  Concentració	  de	  festers	  i	  autoritats	  a	  la	  plaça	  del	  Portal.	  
	  
11.30	  h	  Missa	  solemne	  i	  sermó	  en	  honor	  a	  la	  Puríssima	  Xiqueta	  oficiat	  per	  Fra	  
Francisco	  Pérez	  Hermoso	  i	  els	  pares	  franciscans	  del	  Convent.	  La	  missa	  estarà	  
cantada	  per	  la	  Coral	  Benissenca,	  sota	  la	  direcció	  de	  Javier	  Santacreu	  i	  per	  
l’organista	  Josep	  Ortolà.	  
	  
13.30	  h	  Ofrena	  de	  flors	  al	  Monument	  del	  Riberer	  i	  homenatge	  als	  riberers,	  Jaime	  
Giner	  Tur,	  José	  Ortolá	  Blanco,	  Jaime	  Tent	  Bertomeu,	  Juan	  José	  Ausina	  Agulló,	  
Francisco	  Tro	  Femenía,	  Vicent	  Martí	  Ortolá,	  Pedro	  Ribes	  Vives,	  Juan	  Bertomeu	  
Cabrera	  i,	  a	  títol	  pòstum,	  a	  José	  Cabrera	  Vila,	  Joaquín	  Baydal	  Bertomeu,	  Luís	  
Roselló	  Crespo,	  Pedro	  Grimalt	  Molines	  i	  Juan	  Bertomeu	  Pineda.	  Pregó	  a	  càrrec	  del	  
fester,	  Francesc	  Xavier	  Tro.	  
	  
14.00	  h	  Espectacular	  mascletada	  de	  la	  Pirotècnia	  Dragón.	  
	  
18.30	  h	  Cavalcada	  de	  carrosses	  acompanyades	  de	  la	  música	  de	  xarangues	  i	  de	  la	  
batucada.	  En	  finalitzar,	  lliurament	  de	  premis	  als	  millors	  carrers	  engalanats	  i	  a	  les	  
carrosses	  guanyadores.	  
	  
19.30	  h	  Missa	  resada.	  
	  
20.00	  h	  Actuació	  musical	  infantil	  Pequelandia.	  
	  
00.00	  h	  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	  acabar,	  dispar	  
de	  la	  traca	  quilomètrica.	  
	  



00.30	  h	  Gran	  mascletada	  nocturna	  al	  parc	  Dolores	  Piera	  de	  la	  Pirotècnia	  Dragón.	  
En	  finalitzar	  la	  mascletada,	  lliurament	  de	  la	  vara	  de	  comandament,	  de	  l’alcalde	  de	  
Benissa,	  Juan	  Bautista	  Roselló	  Tent	  a	  l’alcalde	  dels	  fadrins	  2015,	  Víctor	  Soliveres	  
Soliveres.	  A	  continuació,	  actuació	  de	  l’orquestra	  La	  Pato	  al	  Passeig	  Dolores	  Piera	  
seguit	  de	  discomòbil	  al	  Parc	  Dolores	  Piera.	  
	  
	  
Dimarts	  28	  d’abril	  
	  
DIA	  DELS	  FADRINS	  I	  PRIMERA	  VESPRADA	  DE	  BOUS	  
	  
08.30	  h	  Missa	  resada.	  
	  
09.00	  h	  Despertada	  i	  cercavila	  dels	  festers	  acompanyats	  per	  xaranga.	  
	  
11.00	  h	  Parc	  infantil	  a	  càrrec	  d’Arte	  Mediterraneo	  al	  Parc	  Dolores	  Piera.	  
	  
12.00	  h	  Carreres	  de	  galls	  per	  a	  totes	  les	  edats,	  acompanyades	  de	  dolçaina	  i	  tabalet	  
al	  carrer	  de	  
	  
la	  Puríssima.	  Col·laboren:	  Club	  d'Atletisme	  Benissa	  i	  Atmósfera	  Sport	  Plaza.	  
	  
14.00	  h	  Dinar	  popular	  al	  Parc	  Dolores	  Piera.	  
	  
18.00	  h	  Cavalcada	  humorística	  amb	  la	  participació	  popular	  i	  música	  de	  xarangues	  i	  
batucada.	  La	  concentració	  de	  participants	  es	  farà	  a	  la	  plaça	  del	  Centre	  Social	  
“Bèrnia”	  i	  finalitzarà	  al	  Parc	  Dolores	  Piera,	  on	  hi	  haurà	  un	  berenar	  per	  als	  xiquets	  
participants	  amb	  discomóbil	  infantil	  a	  càrrec	  d’Arte	  Mediterraneo	  i	  es	  donaran	  els	  
premis	  de	  les	  disfresses.	  
	  
NOU	  ITINERARI:	  Placeta	  del	  Rull,	  carrer	  Sant	  Josep,	  carrer	  St.	  Domènec,	  carrer	  
Santa	  Bàrbara,	  Plaça	  Portal,	  carrer	  Dr.	  Fleming,	  carrer	  Dr.	  Asland,	  carrer	  Ramón	  y	  
Cajal,	  carrer	  Alacant,	  carrer	  Pare	  Andreu	  i	  carrer	  Palmera	  per	  finalitzar	  al	  parc	  
Dolores	  Piera.	  
	  
19.30	  h	  Primera	  vesprada	  de	  concurs.	  Solta	  de	  vaques	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  
Fernando	  Machancoses.	  
	  
22.00	  h	  Comencem	  la	  nit	  de	  Rock	  amb	  l’actuació	  de	  Silent	  Shouts,	  Zoo,	  Dremen,	  
Talco	  i	  Plan	  B	  al	  parc	  Dolores	  Piera.	  
	  
23.30	  h	  Solta	  de	  vaques	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Crespo.	  
	  
La	  Comissió	  de	  festes	  es	  reserva	  la	  facultat	  d’endarrerir	  l’horari	  d’inici	  dels	  
espectacles	  taurins	  en	  funció	  de	  l’hora	  en	  què	  acabe	  el	  muntatge	  dels	  cadafals.	  
	  
	  
	  
	  



Dimecres	  29	  d’abril	  
	  
VESPRADA	  DE	  BOUS	  
	  
08.30	  h	  Missa	  resada	  
	  
19.00	  h	  Segona	  vesprada	  de	  concurs.	  Solta	  de	  vaques	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Els	  
Coves.	  
	  
23.30	  h	  Entrada	  nocturna	  de	  bous	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Crespo.	  
	  
00.00	  h	  Solta	  de	  vaques	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Ifach	  
	  
01.15	  h	  Primer	  bou	  embolat	  a	  concurs	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Ifach.	  
	  
	  
Dijous	  30	  d’abril	  
	  
VESPRADA	  DE	  BOUS	  
	  
08.30	  h	  Missa	  resada.	  
	  
12.00	  h	  Carretons	  per	  a	  xiquets	  inclòs	  carretó	  embolat,	  a	  càrrec	  de	  Arte	  
Mediterráneo.	  
	  
18.30	  h	  Entrada	  vespertina	  de	  bous	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  La	  Paloma.	  
	  
19.00	  h	  Tercera	  vesprada	  de	  concurs.	  Solta	  de	  vaques	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  La	  
Paloma.	  
	  
23.30	  h	  Solta	  de	  vaques	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Els	  Coves.	  
	  
00.30	  h	  Segon	  bou	  embolat	  a	  concurs	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Benavent.	  
	  
01.30	  h	  Tercer	  bou	  embolat	  a	  concurs	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Els	  Coves.	  
	  
01.30	  h	  Actuació	  de	  l’orquestra	  Twister.	  
	  
	  
Divendres	  1	  de	  maig	  
	  
VESPRADA	  DE	  BOUS	  
	  
08.30	  h	  Missa	  resada.	  
	  
10.00	  h	  Solta	  de	  vaquetes	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Ifach	  
	  
12.00	  h	  Entrada	  de	  carretons	  embolats.	  En	  acabar	  carretons	  per	  a	  xiquets,	  inclòs	  el	  
carretó	  



	  
embolat,	  a	  càrrec	  d’Arte	  Mediterráneo.	  
	  
18.30	  h	  Entrada	  vespertina	  de	  bous	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Benavent.	  
	  
19.00	  h	  Quarta	  vesprada	  de	  concurs.	  Solta	  de	  vaques	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  
Benavent.	  
	  
20.00	  h	  Missa.	  A	  continuació	  “Nightfever”	  fins	  la	  1.00	  h.	  És	  una	  novedosa	  iniciativa	  
d’evangelització,	  música	  i	  oració.	  
	  
23.30	  h	  Solta	  de	  vaques	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Fernando	  Machancoses.	  
	  
00.30	  h	  Quart	  bou	  embolat	  a	  concurs	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  La	  Paloma.	  
	  
01.30	  h	  Cinqué	  bou	  embolat	  a	  concurs	  a	  càrrec	  de	  la	  Ramaderia	  Fernando	  
Machancoses.	  
	  
En	  acabar	  els	  bous,	  actuació	  dels	  aclamats	  i	  elogiats	  Space	  Elephants.	  
	  
	  
Dissabte	  2	  de	  maig	  
	  
DIA	  DE	  LES	  ANYADES	  
	  
08.30	  h	  Missa	  resada	  
	  
11.00	  h	  Parc	  infantil	  a	  la	  plaça	  Rei	  Jaume	  I.	  
	  
12.30	  h	  Concentració	  de	  les	  anyades	  al	  passeig	  Dolores	  Piera,	  repartiment	  de	  
cervesa,	  etc.	  amenitzat	  per	  xarangues.	  
	  
14.00	  h	  Paella	  gegant	  al	  parc	  Dolors	  Piera,	  patrocinada	  per	  diferents	  comerços	  del	  
municipi	  i	  amenitzada	  per	  les	  xarangues.	  
	  
16.30	  h	  Vesprada	  de	  ball	  i	  festa	  amb	  les	  orquestres	  Scream	  i	  Euforia.	  
	  
20.00	  h	  Missa	  resada.	  
	  
	  
Diumenge	  3	  de	  maig	  
	  
DIA	  DE	  LA	  HUITÀ	  
	  
08.00	  h	  Despertada,	  volteig	  de	  campanes	  i	  cercavila	  de	  les	  bandes	  de	  música.	  
	  
08.30	  h	  Missa	  resada.	  
	  
10.00	  h	  Cercavila	  de	  festers	  acompanyats	  de	  dolçaina	  i	  tabal	  i	  bandes	  de	  música.	  



	  
11.00	  h	  Concentració	  de	  festers	  i	  autoritats	  a	  la	  plaça	  del	  Portal.	  
	  
11.30	  h	  Missa	  solemne	  oficiada	  pel	  nostre	  rector,	  el	  Reverend	  Sr.	  José	  Tomás	  Sala	  i	  
cantada	  per	  l’Orfeó	  Mare	  Nostrum	  d’Alacant,	  patrocinat	  per	  l’Excel·lentíssima	  
Diputació	  Provincial	  d’Alacant.	  
	  
14.00	  h	  Espectacular	  mascletada	  a	  càrrec	  de	  la	  Pirotècnia	  Dragón.	  
	  
19.00	  h	  Missa	  resada.	  
	  
20.00	  h	  Concert	  extraordinari	  de	  la	  Coral	  Tabaquera	  i	  l’Orfeó	  Cantábile	  
acompanyats	  per	  la	  Banda	  Simfònica	  Municipal	  d’Alacant,	  patrocinat	  per	  
l’Excel·lentíssima	  Diputació	  Provincial	  d’Alacant,	  a	  l’Església	  Parroquial	  de	  la	  
Puríssima	  Xiqueta.	  En	  finalitzar,	  acte	  de	  comiat	  de	  les	  festes	  en	  honor	  a	  la	  
Puríssima	  Xiqueta	  2015.	  
	  
Dies	  4,	  5,	  6,	  7,	  8,	  9	  i	  10	  de	  maig	  
	  
SEPTENARI	  DE	  LA	  PURÍSSIMA	  XIQUETA	  
	  
08.30	  h	  Missa	  resada.	  
	  
20.00	  h	  Missa	  i	  sermó	  del	  septenari.	  


