PROGRAMA DE FESTES PURÍSSIMA XIQUETA 2011
Divendres 15 d'abril
A les 22.00 hores: Concert del pregó a càrrec de la banda de la Societat Lírica i Musical
de Benissa.
Dissabte 16 d'abril
Dia del pregó
A les 20.00 hores: Cercavila de festers acompanyats per les bandes de música i la colla
de xirimiters.
Missa
A les 21.15 hores: Pregó de festes a l'església parroquial, a càrrec de la Sra. Maruja
Cervera Bañuls.
A continuació, cant de l'Himne de Benissa a càrrec de la banda de la Societat Lírica i
Musical de Benissa i la Coral Benissenca, sota la direcció de Josep Cano Gracià.
Al finalitzar tindrà lloc una apoteòsica disparada de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia
Vicent Caballer.
A les 23.30 hores: Actuació de l'orquestra Ying & Yang al passeig Dolors Piera.
Dijous 28 d'abril
A les 22.00 hores: Visita als diferents carrers decorats, per part dels festers encarregats
dels Concurs de decoració de carrers.
Divendres 29 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.
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 la Regina Infantil 2011, Idoya Pineda Botella,
presentat per Maria Crespo i per Ferran Navarro. Continuarem amb la coronació de la
Regina Major 2011, Verónica Reus Martí, al passeig Dolors Piera, acte presentat per les
festeres Sílvia Mendoza, Mari Cardona i Pasqüi Ivars.
En finalitzar la coronació continuarà la festa amb la inigualable Orquestra Montecarlo, a la
plaça Rei Jaume I.

Dissabte 30 d'abril
Dia de l'ofrena
A les 8.30 hores: Acte litúrgic de salutació a la nostra patrona, la Puríssima Xiqueta.
A les 13.00 hores: Entrada de la murta amb la col·laboració de l'Associació de Cavallistes i
Carreters de Benissa, acompanyats per la banda de la Societat Lírica i Musical de
Benissa i la Colla de xirimiters.
A les 14.00 hores: 1ª Globotada infantil. Novedós entreteniment per a xiquets de totes les
edats en què es rebentaran més de 6.000 globus al passeig Dolores Piera.
A les 18.30 hores: 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 19.00 hores: Missa vespertina i volteig de campanes.
A les 19.30 hores: Ofrena de flors a la Puríssima Xiqueta i imposició de medalles als
festers.
A les 23.00 hores: Actuació de l'Orquestra Código a la placeta del Centre Social "Bèrnia"
perquè els nostres majors ballen tot el que puguen.
A les 0.30 hores: Colorit castell de focs d'artifici a càrrec de la Pirotècnia Vicent Caballer.
A les 1.00 hores: Actuació de la potent Orquestra Vértigo. En finalitzar, ballarem amb la
Discomòbil Impacto.
Diumenge 1 de maig
Dia de la Puríssima Xiqueta
A les 8.00 hores: Despertada, volteig de campanes, cercavila de bandes de música i
disparada de masclets.
A les 8.30 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 11.30 hores: Missa solemne i sermó en honor a la Puríssima Xiqueta. La Coral
Benissenca, sota la direcció de Javier Santacreu, cantarà la Missa brevis de Charles
Gounod, acompanyada per l'organista Josep Ortolà i Font. En finalitzar la missa es farà la
visita a la Residència de Sant Joaquim i Santa Anna.
A les 14.00 hores: Impressionant mascletada a càrrec de la Pirotècnia Vicent Caballer, al
passeig Dolores Piera.
A les 19.00 hores: Missa resada i baixada de la imatge de la patrona acompanyada per
lʼorganista Pepe Ciudad. A continuació, solemne processó en honor a la Puríssima

Xiqueta. En finalitzar es dispararà un aclaparant castell de focs d'artifici a càrrec de la
Pirotècnia Vicent Caballer.
A les 1.00 hores: Esperada actuació del famós artista El Arrebato. En finalitzar,
continuarem el "desfase" amb l'Orquestra Crash.
Dilluns 2 de maig
Dia dels Riberers
A les 8.00 hores: Despertada, volteig de campanes i cercavila dels festers acompanyats
per les bandes de música. Es dispararan masclets.
A les 8.30 hores: Missa resada.
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 a la plaça del Portal.
A les 11.30 hores: Missa solemne i sermó en honor a la Puríssima Xiqueta. La missa
estarà cantada per la Coral Benissenca, sota la direcció de Javier Santacreu.
A les 13.30 hores: Ofrena de flors al Monument al Riberer. Homenatge als riberers i pregó
a càrrec d'Álvaro Pérez Arlandis.
A les 14.00 hores: Atronadora mascletada a càrrec de la Pirotècnia Vicent Caballer.
A les 18.30 hores: Esplendorosa cavalcada de carrosses, amb acompanyament de la
música de les xarangues i de la Colla de xirimiters.
A les 19.30 hores: Gran espectacle infantil “La festa del rei”, a càrrec de la Companyia
Escuraplats.
A continuació es lliuraran els desitjats premis als carrers i a les carrosses.
A les 20.30 hores: Missa resada.
A les 0.00 hores: Tradicional Cant de la Salve a la Puríssima Xiqueta a l'antiga casa de
Joan Vives, al carrer de la Puríssima. Dispararem una traca quilomètrica.
A les 0.30 hores: Apoteòsic castell de focs d'artifici a càrrec de la Pirotècnia Vicent
Caballer.
A les 1.00 hores: Estimulant actuació del grup Salseta del Poble Sec.
A les 2.00 hores: Lliurament de la vara de comandament a l'excel·lentíssim alcalde dels
fadrins, senyor Joan Bolufer Vives. Continuarem amb el grup Salseta del Poble Sec, i en
finalitzar la seua actuació "empalmarem" amb l'actuació de la inigualable Orquestra La
Tribu.

Dimarts 3 de maig
Dia dels Fadrins
A les 8.30 hores: Missa resada.
A les 9.00 hores: Despertada a càrrec de les dones (esperem que enguany acudisquen!),
acompanyades de les xarangues.
Des de les 10.00 fins a les 15.00 hores: Parc infantil al passeig Dolores Piera.
A les 11.00 hores: Jocs tradicionals
A les 12.00 hores: V FESTIVAL Pere Bigot, al passeig Dolores Piera.
A les 14.00 hores: Mascletada fadrina a càrrec de la Pirotècnia Vicent Caballer, a la
Glorieta Dolores Piera.
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"
A les 23.00 hores: "L'acabose, el màxim, el més esperat ..." pels joves festers: la NIT DE
ROCK. Actuaran els endimoniats grups locals Skapats i Alevosia, i a continuació els
electritzants Habeas Corpus. "Si resisteixes açò, ja pots dir que eres un home"
Al finalitzar l'actuació... s'ha acabat!. A preparar els bous! Si sou bons per a la festa, sou
bons per a treballar!. Ah!!! I demà no teniu examen...
Dimecres 4 de maig
Novetat!... Dia del xiquet
A les 8.30 hores: Missa resada
De 11.00 a 14.00 hores: Colorit parc infantil a la Glorieta. Comptarem amb la presència en
exclusiva del personatges Miki, Minnie, Pluto i Sully (de Monstruos SA.), per a disfrutar i
fer-se fotos amb ells.
A les 16.00 hores: Continuarem amb el parc infantil.
A les 16.30 hores: Novetat!!!... Els festers visitaran la Residència Sant Joaquim i Santa
Anna per a oferir orxata i coca maria als més majors. Tindrà lloc l'actuació de Francisco
Escoda.
A les 18.30 hores: Entrada de bous de la Ramaderia La Paloma.
A les 19.00 hores: Solta de bous a càrrec de la Ramaderia Benavent.
A les 23.30 hores: Solta de bous de la Ramaderia La Paloma.

Dijous 5 de maig
A les 8.30 hores: Missa resada
A les 18.30 hores: Entrada de bous a càrrec de la Ramaderia Benavent.
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 Benavent.
A les 1.30 hores: Bou embolat, a càrrec de la Ramaderia Benavent. Patrocinat per un
admirador de La Puríssima Xiqueta.
A les 1.30 hores: Actuació de la "marxosa" Orquestra Módena a la plaça dels Germans
Ivars.
Divendres 6 de maig
A les 8.30 hores: Missa resada.
A les 19.00 hores: Solta de les àgils vaquetes de la Ramaderia Benavent.
A les 23.00 hores: Entrada de bous de la Ramaderia La Paloma.
A les 23.30 hores: Solta de vaquetes de la Ramaderia La Paloma.
A les 1.30 hores: Bou embolat, a càrrec de la Ramaderia Benavent. Patrocinat per la
Comissió de Festes.
A les 1.30 hores: Espectacular concert a càrrec del grup Brothers in Band (tribut a Dire
Straits). No te'l pots perdre!. Serà a la plaça dels Germans Ivars.
Dissabte 7 de maig
Dia de les anyades
A les 8.30 hores: Missa resada
A les 8.30 hores: Solta de les vaquetes més matineres de la Ramaderia La Paloma.
A les 11.00 hores: Entrada de divertits bous de carretó per als nanos.
A les 12.30 hores: Concentració de les anyades a la plaça del Portal.
A les 14.00 hores: Paella gegant a la plaça Dolores Piera, preparada per Galbis i
patrocinada pel Supermercat Masymas i la comissió de festes 2011. Un espectacle sense
parangó en què tornarem a veure a gent disposada a tot per a fer-se amb un plat del
nostre menjar més internacional.
A les 16.00 hores: "Discomòbil" a càrrec de l'espectacular Macrodisco Millenium, a la
plaça dels Germans Ivars. Un atronador espectacle de llum i so, carregat de megawats,

amb pantalla gegant, i on ens delectarem la vista amb impressionants "gogós" lleugerets
de roba.
A les 17.00 hores: Actuació de l'Orquestra Mangani Boys. Concert de reagrupament de la
mítica banda benissera, a la placeta del Centre Social "Bèrnia"
A les 19.00 hores: Solta de vaquetes de la Ramaderia La Paloma.
A les 20.30 hores: Missa de la novena en honor a la Puríssima Xiqueta.
A les 23.30 hores: Solta de vaquetes de la Ramaderia La Paloma.
En acabar tocarà desmuntar-ho tot, que es la Huità.
Diumenge 8 de maig
Dia de la Huità
A les 8.00 hores: Despertada, volteig de campanes i cercavila de les bandes de música
acompanyades pels festers supervivents.
A les 8.30 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. Cantada per lʼOrfeó Mare Nostrum, patrocinat per
lʼExcel·lentíssima Diputació dʼAlacant.
A les 14.00 hores: Espectacular mascletada a càrrec de la Pirotècnia Vicent Caballer.
A les 20.00 hores: Concert de dolçaines i percussio del Grup La Inestable patrocinat per la
CAM, al Taller d'Ivars.
A les 20.30 hores: Missa de la Novena.
A les 22.00 hores: Festa amb espectacle pirotècnic musical acompanyat dels Himnes de
Benissa i del Cant a la Salve. Col·labora Ajuntament de Benissa.
Nota informativa: La Comissió de Festes 2011 es reserva el dret d'anul·lar o modificar
qualsevol dels actes.

