PROGRAMACIÓ DE FESTES PURÍSSIMA XIQUETA 2016
DISSABTE 16 D’ABRIL
DIA DEL PREGÓ
20.00 h Cercavila de festers acompanyats per dolçaina i tabal i de bandes de música.
21.00 h. Pregó de festes a l’Església Parroquial, a càrrec del metge Francisco Buigues Mengual. 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 pirotècnic a
càrrec de la pirotècnia Dragón que dóna la benvinguda a les festes en honor a la Puríssima Xiqueta 2016
00.00 h. Actuació de la fabulosa orquestra Matrix al passeig Dolors Piera.
DIJOUS 21 D’ABRIL
PREMIS LITERARIS “25 D’ABRIL” I CERTAMEN DE PINTURA S. SORIA-VILA DE BENISSA 2016
20.00 h. Lliurament dels Premis Literaris “25 d’abril” i del Certamen de Pintura S. Soria-Vila de Benissa 2016.
Presentació de les obres guanyadores de l’edició 2015, 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
22.00 h. Cercavila dels festers del poble per visitar els carrers engalanats.
DIVENDRES 22 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 reines de festes dels pobles veïns a la plaça del Portal.
22.30 h. Acte de Coronació de les Reines Infantil i Major, Sara Devesa Cardona i Andrea Estupiñá Cabrera, al
Passeig Dolores Piera. En finalitzar la Coronació, continuarà la festa amb la magnífica Orquestra Pato, al
Passeig Dolors Piera.
DISSABTE 23 D’ABRIL
DIA DE L’OFRENA
08.30 h. Acte litúrgic de salutació a la nostra patrona, la Puríssima Xiqueta.
11.00 h. Parc infantil al Parc Dolores Piera a càrrec d'Arte Mediterraneo.
13.00 h. Volteig de campanes i 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.
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. Actuació de l'Orquestra “La Fiesta” (Oxido)
02.00 h. Actuació del grup “Siniestro Total” en finalitzar continuarà l’Orquestra La Fiesta (Óxido)
DIUMENGE 24 D’ABRIL
DIA DE LA PURÍSSIMA
08.00 h. Despertada, volteig de campanes i cercavila de les bandes de música.
08.30 h. Missa.
10.00 h. Cercavila de festers, majorals i clavariesses acompanyats per les bandes de música i Colla de
Xirimiters.
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. La missa serà cantada per la Coral Benissenca
acompanyada per l’organista Josep Ortolá i Font i sota la direcció de Javier Santacreu. En finalitzar la missa,
visita a la Residència d’Ancians San Joaquín i Santa Ana.
14.00 h. Mascletada de la Pirotècnia Dragón.
19.00 h. Missa i baixada de la imatge de la patrona acompanyada de l’organista Josep Ortolá.

A continuació, solemne processó en honor a la Puríssima Xiqueta i pujada de la imatge. En acabar es dispararà
un gran Castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia Dragón.
00.30 h. Gran Musical Superstar “Eventime”
En acabar continuarem la nit amb Discomòbil Ilumisound de “Carlos Morató”
DILLUNS 25 D’ABRIL
DIA DELS RIBERERS
08:00 h. Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes de música.
10.00 h. Cercavila dels festers, majorals i clavariesses amb les bandes de música i la Colla de Xirimiters.
11.00 h. Concentració dels festers i autoritats a la plaça del Portal.
11.30 h. Missa solemne i sermó en honor a la Puríssima Xiqueta oficiada per…La Coral Benissenca, sota la
direcció de Javier Santacreu i acompanyada per l’organista Josep Ortolà i Font.
13.30 h. Ofrena de flors al monument del Riberer. Homenatge als Riberers i pregó d’homenatge.
14.00 h. Gran mascletada a càrrec de la Pirotècnia Dragón al passeig Dolores Piera.
18.30 h. Cavalcada de carrosses amb animació infantil a càrrec d'Espectacles David acompanyades de
xarangues i batucada.
19.30 h. Missa
20.00 h. Gran espectacle infantil DIVERPEQUES a càrrec Eventime
00.00 h. Tradicional cant de la Salve a la Puríssima Xiqueta a l’antiga casa de Joan Vives, acompanyats per la
banda de la Societat Lírica i Musical de Benissa, sota la direcció de Josep Cano Gracià. En acabar, esclat de la
traca que baixarà del carrer Ample.
00.30 h. Mascletada nocturna a càrrec de la Pirotécnia Dragón. En finalitzar lliurament de la vara de
comandament i banda a l’ Alcalde dels Fadrins Pedro Crespo Soria.
A continuació actuació de la Gran Orquestra Seven Crashers i Titanic a càrrec d’Exelcior.
DIMARTS 26 D’ABRIL
DIA DELS FADRINS
08.30 h. Missa
09.30 h. Despertada a càrrec de les dones, acompanyades de les xarangues
11.00 h. Parc especial Infantil i juvenil a càrrec d’Espectacles David en el Parc Dolors Piera, a més “ Party
Videoconsola” en l’aparcament Dolors Piera.
11.45 h. Tradicionals carreres de Galls per carrer de la Puríssima, amb la col·laboració del Club d'Atletisme
Benissa.
14.00 h. Els festers de 2016 conviden a tot el poble de Benissa a un dinar popular d’entrepans i embotits a
càrrec de “Galan” que tindrà lloc a la Plaça Rei Jaume I.
18.00 h. Cavalcada humorística amb participació popular i música de xarangues i batucada. La concentració de
participants es farà a la plaça del centre social Bèrnia. En finalitzar la cavalcada es lliuraran els premis de les
disfresses, carrosses i carrer engalanats. En acabar berenar popular i actuació musical Pirata de la companyia
d’Espectacles David.
19.30 h. Missa
22.00 h. Nit de Rock. Actuació dels grups: Egalité, Boikot, Itaca Band, Mai Mai i a continuació DJ Son.
DIMECRES 27 D’ABRIL
08.30 h. Missa
12.00 h. Carretons per als xiquets a càrrec d’Arte Mediterraneo
18.30 h. Entrada de vaques de la ramaderia Els Coves de Pedreguer.
19.00 h. Solta de vaques de la ramaderia Els Coves de Pedreguer.
23.30 h. Solta de vaques ramaderia Crespo de Pedreguer. A continuació bou embolat de la ramaderia Crespo.
embolat i patrocinat per l'ACT de Benissa.
00.30 h. Discomòbil Remember Charo Campillos i a continuació Javi Boss al Parc Dolors Piera.
DIJOUS 28 D’ABRIL
08.30 h. Missa
11.30 h Entrada infantil de bous gegants a càrrec de JFM.
12.00 h. Carretons per a xiquets a càrrec d’Arte Mediterraneo
18.30 h Entrada de vaques ramaderia Ifach de Calp
19.00 h. Solta de vaques de la ramaderia Benavent de Quatretonda.

23.30 h. Solta de vaques de la ramaderia Els Coves de Pedreguer. A continuació bou embolat de la ramaderia
Els Coves de Pedreguer. Colla d'emboladors El Piló.
00.30 h. Discomòbil DJ Javi Mas.
DIVENDRES 29 D’ABRIL
09.30 h. Esmorzar popular a càrrec de la comissió de festes de 2016 al Parc Dolors Piera.
10.00 h. Espectacular entrada de bous de la ramaderia Fernando Machancoses de Xest.
10.30 h. Entrada de vaques de la ramaderia Fernando Machancoses de Xest.
18.30 h. Entrada de vaques de la ramaderia Ifach.
19.00 h. Solta de vaques de la ramaderia La Paloma de Xaló
23.30 h. Entrada de vaques de la ramaderia Benavent de Quatretonda
00.00 h. Solta de vaques de la ramaderia de La Paloma de Xaló. A continuació bou embolat de la ramaderia La
Paloma de Xaló. Colla d’emboladors Poco i CIA.
01.00 h. Discomòbil DJS: Cristian Set Roc, Women Beat, The Monkeys
DISSABTE 30 D’ABRIL
DIA DE LES ANYADES
08.30 h. Missa
10.00 h Despertada infantil
10.30 h. Esmorzar infantil a càrrec de la comissió de festes al Parc Dolores Piera.
11.00 h. Parc Infantil i juvenil en el Passeig Dolors Piera a càrrec d’Arte Mediterraneo.
12.00 h. Concentració de bandes de música, xarangues i batucada en la Plaça
14.00 h. Paella gegant al Parc Dolors Piera, patrocinada per Supermercat Casa Boira i amenitzat per les
xarangues.
16.30 h. Vesprada de ball i festa amb l’Orquestra La Tribu al Parc Dolors Piera.
19.00 h. Solta de vaques de la ramaderia Les Coves de Pedreguer.
21.30 h. Disco PIRAMIDE grup La Tribu
23.30 h. Solta de vaques de la ramaderia Crespo de Pedreguer.
DIUMENGE 31 D’ABRIL
DIA DE LA HUITADA
08.00 h. Despertada, volteig de campanes i cercavila de les bandes de música
08.30 h. Missa
10.00 h. Cercavila de festers acompanyats de les bandes de música i la Colla de Xirimiters.
11.00 h. Concentració de festers i autoritats a la plaça del Portal.
11.30 h. Missa solemne oficiada pel Sr. José Tomás Sala i cantada per l’Orfeon Cantábile patrocinat per
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant
13.30 h. Cercavila de festers
14.00 h. Mascletada
19.30 h. Missa
20.00 h. FI DE FESTA
DIES 2,3,4,5,6,7 I 8 DE MAIG
SEPTENARI DE LA PURÍSSIMA XIQUETA
08.30 h. Missa
20.00 h. Missa i sermó del septenari.
NOTA, la comissió de festes del 2016 es reserva el dret d’anul·lar o modificar qualsevol dels actes programats.
La comissió de festes de la Puríssima Xiqueta 2016 agraeix al poble de Benissa la seua col·laboració durant tot
l’any i especialment durant els dies de les Festes Patronals

