PROGRAMA DE FESTES PURÍSSIMA XIQUETA 2012
DISSABTE 14 D'ABRIL – DIA DEL PREGÓ
− A les 20.00h Cercavila de festers acompanyats per les distintes
associacions musicals.
− A les 21.15h Pregó de festes a l'església parroquial a càrrec d'en Antoni
Banyuls i Perez, arquitecte i professor a la Universitat d'Alacant.
− A continuació, cant de l'himne a Benissa a càrrec de la banda de la Societat
lírica i musical de Benissa i de la Coral Benissenca sota la direcció de
Josep Cano Gracià.
− A les 00.00h Actuació a la plaça Rei Jaume I de l'orquestra ‘titanic'.
DIJOUS 19 D'ABRIL – PREMIS 25 D'ABRIL I CERTAMEN DE PINTURA
‘S. SORIA - VILA DE BENISSA' 2012
− A les 20.00h a la sala d'actes del Centre d'art Taller d’Ivars:
− Lliurament dels premis:
Premis literaris ‘'25 d'abril'' i ‘'certamen de pintura ‘s.soria-vila de benissa''
2012.
Presentació de les obres guanyadores de narrativa curta, poesia i investigació
de 2011.
A continuació a la sala d'exposicions del Centre d'art Taller d’Ivars.
− Inauguració de l'exposició del Certamen de pintura ‘‘s. Soria-vila de
benissa'' 2012.
− A les 22.00h La comissió de festes visitarà els diferents carrers engalanats
acompanyats per la xaranga ‘'l'Espardenya''.

DIVENDRES 20 D'ABRIL – DIA DE LA CORONACIÓ
− A les 21.00h Cercavila de festers acompanyats per les distintes
associacions musicals.
− A les 22.00h Concentració d'autoritats i regines de festes de pobles veïns a
la plaça del Portal.
− A les 22.30h Acte de presentació de festers i coronació de la regina infantil
2012, Andrea López Pineda, presentat per Marina Ivars i Julia Santacreu, i
de la regina major 2012, Maria Serra Juan, presentat per Ramon Ivars,
Inma Font, Josefa Roselló i Kiko Llopis al passeig Dolors piera.
En finalitzar la coronació, continuarà la festa amb l'actuació del grup ‘La
dècada prodigiosa'. A continuació espectacular ‘Festa 40 dance'.

DISSABTE 21 D'ABRIL – DIA DE L'OFRENA
− A les 8.30h Acte litúrgic de salutació a la nostra patrona la Puríssima
Xiqueta ‘regina coeli laetare'.
− A les 10.00h Esmorzar infantil a càrrec de la comissió de festes 2012.
− A les 11.00h “macro parc infantil” al passeig Dolors Piera.
− A les 13.00h Entrada de la murta amb la col·laboració de l'Associació de
cavallistes i carreters de benissa i l'associació Amics del carro de Benissa,
acompanyats per la Societat lírica i musical de Benissa i la Colla de
xirimiters ‘Pere Bigot'.
− A les 18.30h Actuació del grup de danses “l'Esbart dansaire” acompanyat
per dolçaina i tabalet a la plaça Rei Jaume I.
− A les 19.00h Missa vespertina i volteig de campanes.
− A les 19.00h Concentració dels participants en l'ofrena de flors a la
Puríssima Xiqueta a la plaça del Convent, per a iniciar la cercavila fins
l'església parroquial, acompanyats per la dolçaina i tabalet, banda de
música i del grup de danses ‘'l'Esbart dansaire''.
− A les 19.30h Ofrena de flors a la Puríssima Xiqueta i imposició de medalles
als festers.
− A les 00.30h Castell de focs d'artifici a càrrec de la pirotècnia Europlà.

− A la 01.00h Gran actuació de “El Pescao” al passeig Dolors Piera. En
finalitzar, actuació de l'orquestra “Matrix”.

DIUMENGE 22 D'ABRIL, DIA DE LA PURÍSSIMA.
− A les 08.00h Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes de
música.
− A les 08.30h Missa resada. Cant del “regina coeli laetare”.
− A les 10.00h Cercavila de festers, majorals i clavariesses acompanyats per
les distintes associacions musicals.
− A les 11.30h Missa solemne i sermó en honor a la Puríssima Xiqueta,
presidida per l'arquebisbe de València, Carlos Osoro. La Coral benissenca,
sota la direcció de Javier Santacreu, cantarà la missa acompanyada per
l'organista Josep Ortolà i Font. Interpretaran la missa, brevis en si bemoll
major, de Charles Gounod. En finalitzar la missa, es visitarà la Residència
de Sant Joaquim i Santa Anna.
− A les 14.00h Mascletada a càrrec de la Pirotècnia Vicente Caballer al
passeig Dolors Piera.
− A les 19.00h Missa resada i baixada de la imatge de la patrona
acompanyada per l'organista Pepe Ciudad. A continuació, solemne
processó en honor a la puríssima xiqueta. En finalitzar es dispararà un gran
castell de focs d'artifici a càrrec de la Pirotècnia Vicente Caballer.
− A la 01.00h Actuació del conegut grup ‘Los Secretos'. En finalitzar,
continuarem la festa amb una disco mòbil al passeig Dolors Piera.

DILLUNS 23 – DIA DELS RIBERERS
− A les 8.00h Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes de
música.
− A les 8.30h Missa resada.
− A les 10.00h Cercavila de festers, majorals i clavariesses acompanyats per
les distintes associacions musicals.
− A les 10.30h Trenet infantil, tallers de manualitats participatius i unflables a
la plaça Rei Jaume I.
− A les 11.00h. Concentració dels festers i autoritats a la plaça del Portal.

− A les11.30h Missa solemne i sermó en honor a la Puríssima Xiqueta
predicada per Fra Fernando Fuertes, del Convent franciscà dels Àngels de
València. La Coral benissenca, sota la direcció de Javier Santacreu i
acompanyada per l'organista Josep Ortolà i Font interpretarà la missa,
messe basse de Gabriel Fauré, versió per a cor mixt de Javier Santacreu.
− A les 13.30h Ofrena de flors al Monument del Riberer. Homenatge als
riberers José Piera Giner, Felipe Ivars Puigcerver i Marcos Torres Sala, i
pregó d'homenatge a les dones dels riberers a càrrec de Pura Planells.
− A les 14.00h Gran mascletada a càrrec de la Pirotècnia Europlà al passeig
Dolors Piera.
− A les 18.30h Cavalcada de carrosses amb acompanyament de la música de
les xarangues i la colla de xirimiters. En acabar la cavalcada, ‘gran
xocolatada' per a tots els presents, patrocinada per la Comissió de festes
del 2012.
− A les 20.00h Gran actuació estel·lar del mag ‘jammes garibo''.
− A les 20.30h Missa resada.
− A les 22.30h Actuació del grup ‘'si fa sol'' al passeig Dolors Piera.
− A les 00.00h 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 de Josep Cano
Gracià. A continuació es disparà la tradicional traca.
− A les 00.30h Mascletada nocturna a càrrec de la Pirotècnia Europlà.
− A la 01.00h Lliurament de la vara de comandament a l'alcalde dels fadrins
2012, Kiko Llopis Ivars. A continuació, actuació de la gran orquestra
‘Montecarlo' al passeig Dolors Piera.
Continuarem fins a la matinada amb les orquestres ‘Syberia' i ‘Montecarlo'.

DIMARTS 24 D'ABRIL – DIA DELS FADRINS
− A les 8.30h Missa resada.
− A les 9.00h Despertada a càrrec de les dones, acompanyades de les
xarangues.
− A les 11.30h Globotada, jocs tradicionals i 6é festival “Pere Bigot'' al
passeig Dolors Piera.
− A les 14.30h Els festers del 2012 conviden a tot el poble de Benissa a un
dinar popular que tindrà lloc al passeig Dolors Piera i que estarà amenitzat
per la música de les xarangues.
− A les 18.30h Gran cercavila humorística amb animació infantil,
acompanyada per la música de les xarangues i la colla de xirimiters.
La concentració dels participants es farà a la plaça del Centre Social Bèrnia.
En finalitzar la cercavila es lliuraran els premis de les disfresses, carrosses i
engalanaments dels carrers.
− A les 22.30h Nit jove.
Actuació dels grups ‘Muyayo riff', ‘Ki sap' i ‘Aspencat'.

DIMECRES 25 D'ABRIL – BOUS AL CARRER I BERENARS.
− A les 8.30h Missa resada.
− A les 18.30h Entrada de la ramaderia “Els coves”.
− A les 19.00h. Solta de vaques i bou encaixonat de la ramaderia “Ifach”
arrossegat per un rossí.
-

A les 23.00h. Solta de vaques de la ramaderia “Els coves”.

-

A la 01.00h. Disco mòbil a la plaça Germans Ivars.

DIJOUS 26 D'ABRIL – BOUS AL CARRER I BERENARS.
− A les 8.30h Missa resada.
− A les 9.30h Esmorzar a càrrec de la comissió de festes 2012.
− A les 10.00h Solta de vaques de la ramaderia “Fernando Machancoses”.
− A les 18.30h Solta de vaques i bou encaixonat de la ramaderia “Els coves”
arrossegat pels festers joves.
−

A les 23.30h Entrada de la ramaderia “Ifach”.

− A les 24.00h Solta de vaques i bou embolat pels emboladors ‘El piló'. Tot
de la ramaderia de “Fernando Machancoses”.
− A la 01.00h. Disco mòbil a la plaça dels Germans Ivars.
DIVENDRES 27 D'ABRIL – BOUS AL CARRER I BERENARS.
− A les 8.30h Missa resada.
− A les 9.30h Esmorzar a càrrec de la comissió de festes 2012.
− A les 10.00h Solta de vaques de la ramaderia “Els coves”.
− A les 10.00h Despertada infantil amb qualsevol objecte que faça soroll.
Podran participar tots els xiquets que vulguen. L'eixida serà des de la
glorieta Dolors Piera.
− A les 12.30h Carretons per als més menuts, a càrrec de “Arte
mediterraneo”.
− A les 18.30h Entrada de jònecs de la ramaderia “Fernando Machancoses”.
− A les 19.00h Solta de vaques de la ramaderia “Fernando Machancoses”.
− A les 23.30h Solta de vaques, vaca embolada i bou embolat, patrocinat per
“Pedro Ivars Bertomeu” i embolats per emboladors ‘el piló'. Tot de la
ramaderia ifach'.
− A la 01.30h. Disco mòbil a la plaça Germans Ivars.

DISSABTE 28 D'ABRIL – DIA DE LES ANYADES
− A les 8.30h. Missa resada.
− A les 12.00h. Concentració de totes les anyades a la plaça del Portal i
cercavila fins al passeig Dolors Piera.
− A les 12.30h. Paella per als majors de la residència Sant Joaquim i Santa
Anna a càrrec de la Comissió dels festers 2012 i actuació de “Francisco
Escoda”.
− A les 14.00h. Dinar de germanor. Paella gegant al parc Dolors Piera
preparada per galvis i patrocinada pel supermercat Mas i Mas i la Comissió
de festes del 2012, amenitzat per les xarangues.
− A les 16.00h. Vesprada de ball per a tot el poble.
A continuació del dinar, ballarem tots junts amb les orquestres “Pato Daniel” i “Ying
Yang”. En acabar, tindrem disco mòbil fins que el cos aguante.
-

A les 20.30h Missa de la novena a la puríssima xiqueta, 1r dia.

DIUMENGE 29 D'ABRIL – DIA DE LA HUITÀ
− A les 8.00h Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes de
música i colla de xirimiters.
− A les 8.30h Missa resada.
− A les 10.00h Cercavila de festers acompanyats per les distintes
associacions musicals.
− A les 11.00h Concentració de festers i autoritats a la plaça del portal.
− A les 11.30h Missa solemne cantada per un orfeó patrocinat per la
Diputació Provincial d'Alacant.
− A les 13.30h Cercavila de festers.
− A les 14.00h Espectacular mascletada a càrrec de la Pirotècnia Vicente
Caballer al passeig Dolors Piera.
− A les 20.30h. Missa de la novena.
− A les 21.00h. Fi de festa.

DIES 30 D'ABRIL I 1,2,3,4,5 I 6 DE MAIG

- A les 8.30h. Missa resada.
- A les 20.00h. Missa i sermó de la novena.

NOTA
LA COMISSIÓ DE FESTES PURÍSSIMA XIQUETA 2012 ES RESERVA EL
DRET D'ANUL·LAR O MODIFICAR QUALSEVOL DELS ACTES.

