PROGRAMACIÓ DE FESTES PURíSSIMA XIQUETA 2013
Dissabte 20 d'abril
Dia del Pregó
A les 20:00 h.

Cercavila dels festers acompanyats per les bandes de

música i la Colla de Xirimiters.
A les 21:15 h.

Pregó de Festes a l'Església Parroquial a càrrec del

Pare Àngel Talens.
A continuació, cant de l'Himne a 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.
A les 23:30 h. Actuació a la plaça Rei Jaume I de l'orquestra LA PATO.
Dijous 25 d'abril
Premis "25 d'abril" i Certamen de Pintura “Salvador Soria – Vila de
Benissa” 2013.
A les 20:00 h. Lliurament dels Premis Literaris “25 d'abril” i del
“Certamen de Pintura Salvador Soria – Vila de Benissa” 2013.
Presentació de les obres guanyadores de narrativa curta i poesia de
2012. Al saló d'actes del Centre d'Art Taller d'Ivars.
A continuació, a la sala d'exposicions del Centre d'Art Taller d'Ivars,
inauguració de l'exposició del Certamen de Pintura “Salvador Soria –
Vila de Benissa” 2013.
A les 22:00 h. La Comissió de Festes visitarà els carrers engalanats,
acompanyats per la xaranga L'Espardenya, i es repartirà a tots els
participants, coca Maria i mistela.

Divendres 26 d'abril
Dia de la Coronació
A les 21:00 h.

Cercavila dels festers acompanyats per les bandes de

música i de la Colla de Xirimiters.
A les 22:00 h.

Concentració d'autoritats i reines de festes de pobles

veïns a la plaça del Portal.
A les 22:30 h. Acte de presentació de festers i coronació de la Reina
Infantil de 2013, Maria Crespo Oltra, presentat per Mar Muñoz, Maria
Roselló i Teresa Ribes, i de la Reina Major de 2013, Alba Capó
Soliveres, presentat per Ximo Ribes i Tere Ibáñez, al passeig Dolors
Piera.
En finalitzar la coronació, continuarà la festa amb l'actuació de
l'orquestra LÍMITE, a la plaça Rei Jaume I.
Dissabte 27 d'abril
Dia de l'Ofrena
A les 8:30 h. Acte litúrgic de salutació a la nostra patrona Puríssima
Xiqueta.
A les 10:30 h. Macroparc infantil al passeig Dolors Piera.
A les 13:00 h. Entrada de la murta amb la col·laboració de l'associació
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 19:00 h. Missa vespertina i volteig de campanes.
A les 19:00 h.

Concentració dels participants en l'ofrena de flors a la

Puríssima Xiqueta a la plaça del Convent, per a iniciar la cercavila fins a
l'Església Parroquial, acompanyats per la dolçaina i el tabalet, Associació
de Tambors i Cornetes, banda de música i del grup de danses L'Esbart
Dansaire.

A

continuació,

actuació

del

grup

de

danses

L'Esbart

Dansaire

acompanyats per dolçaina i tabalet a la plaça Rei Jaume I.
A les 19:30 h.

Ofrena de flors a la Puríssima Xiqueta i imposició de

medalles als festers.
A les 00:30 h. Castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia RICASA
(Ricardo Caballer ).
A la 01:00 h.

Actuació de l'orquestra MONTECARLO al passeig Dolors

Piera.
Diumenge 28 d'abril
Dia de la Puríssima
A les 08:00 h. Despertà, volteig de campanes i cercavila de bandes de
música.
A les 08:30 h. Missa resada.
A

les

10:00

h.

Cercavila

de

festers,

majorals

i

clavariesses

acompanyats per les bandes de música i la Colla de Xirimiters.
A les 11:00 h. Concentració de festers i autoritats a la plaça del Portal.
A les 11:30 h. Missa solemne i sermó en honor a la Puríssima Xiqueta,
presidida per Rvd. Sr. Javier Grande Ballesteros, rector del Seminari
Menor de València. La Coral Benissenca, acompanyada per l'organista
Josep Ortolà, i sota la direcció de Javier Santacreu, interpretarà part de
la “Missa brevis en do major, K259” de W. A. Mozart i la “Missa brevis
núm. 3 en fa major” de F. X. Schimd, juntament amb motets de
Gounod, Mozart, Handel i Rutter.
En finalitzar la missa, es visitarà la Residència de Sant Joaquim i Santa
Anna.
A les 14:00 h.

Mascletada a càrrec de la pirotècnia RICASA (Ricardo

Caballer) al passeig Dolors Piera.
A les 19:00 h. 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, castell de focs d'artifici a càrrec de la pirotècnia RICASA
(Ricardo Caballer).
A la 01:00 h. Actuació de l'orquestra EUFORIA.
Dilluns 29 d'abril
Dia del Riberer
A les 08:00 h. Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes
de música.
A les 08:30 h. Missa resada.
A

les

10:00

h.

Cercavila

de

festers,

majorals

i

clavariesses

acompanyats per les bandes de música.
A les 11:00 h. Concentració de festers i autoritats a la plaça del Portal.
A les 11:30 h. Missa solemne i sermó en honor a la Puríssima Xiqueta,
presidida per Fra Ángel Ramón Serrano García, mestre de novicis. La
Coral Benissenca, acompanyada per l'organista Josep Ortolà, i sota la
direcció de Javier Santacreu, interpretarà part de la “Missa brevis en si
major" de Charles Gounod i diversos motets de Bach, Victoria, Schubert
i Saïnt-Saëns.
A continuació, homenatge als riberers i pregó en l'Església.
A les 13:30 h. Ofrena de flors al monument del Riberer.
A les 14:00 h.

Mascletada a càrrec de la pirotècnia RICASA (Ricardo

Caballer) al passeig Dolors Piera.
A les 18.30 h. Cavalcada de carrosses amb animació infantil a càrrec de
SCURAPLATS i acompanyament de xarangues i colla de xirimiters. En
acabar la cavalcada, xocolatada per a tots els presents, patrocinada per
la Comissió de Festes del 2013, l'AECC de Benissa serà l'encarregada del
repartiment.

A continuació, es lliuraran els

premis als carrers i a les

carrosses guanyadores.
A les 20:00 h. Gran espectacle infantil a càrrec de SCURAPLATS.

A les 20:30 h. Missa resada.
A les 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 . A
continuació, es dispararà la tradicional traca.
A les 12:30 h. Mascletada nocturna al Parc Dolors Piera a càrrec de la
pirotècnia RICASA (Ricardo Caballer).
A la 01:00 h. Actuació de l'orquestra LA TRIBU al passeig Dolors Piera.
A les 02:00 h. Lliurament de la vara de comandament a l'alcalde dels
Fadrins 2013, Alex Llobell Mata.
Després continuarà l'actuació de l'orquestra LA TRIBU.
Dimarts 30 d'abril
Dia dels fadrins
A les 08:30 h. Missa resada.
A les 09:00 h. Despertada a càrrec de les dones, acompanyades per les
xarangues.
A les 10.30 h. Parc infantil al parc Dolors Piera.
A les 12:00 h. 7é Festival Pere Bigot al Parc Dolors Piera.
A les 14:00 h. La comissió de festes convida a tot el poble de Benissa a
una "Cocà popular", que tindrà lloc a la plaça Rei Jaume I, amenitzada
per la música de les xarangues.
A les 18:30 h. Gran cavalcada humorística acompanyada per la música
de xarangues i la Colla de Xirimiters.
La concentració dels participants es farà a la plaça del Centre Social
Bèrnia.
En finalitzar la cavalcada, es lliuraran els premis de les disfresses a la
plaça dels Germans Ivars.
A les 21:00 h. Solta de vaques a càrrec de la ramaderia Ifach.
A les 23:30 h. Solta de vaques a càrrec de la ramaderia Benavent.

A les 01:30 h. Nit Jove. Actuació dels grups musicals BELICAL,
ALEVOSIA , IRATXO i LA RAÍZ, a la plaça dels Germans Ivars.
Dimecres 1 de maig
08:30 h. Missa resada
A les 10:00 h. Solta de vaques a càrrec de la ramaderia Ifach.
A les 12:00 h. Carretons per als més menuts a càrrec d'Arte
Mediterráneo.
A les 14:00 h.

Dinar de germanor. La Comissió de Festes donarà vi,

cacauets, tramussos i olives.
A les 16:00 h. Parc infantil a la plaça Germans Ivars.
A les 16:30 h. Els festers visitaran la Residència Sant Joaquim i Santa
Anna. Tindrà lloc l'actuació de Francisco Escoda.
A les 19:00 h. Solta de vaques a càrrec de la ramaderia La Paloma.
A les 23:00 h. Solta de vaques a càrrec de la ramaderia Ifach i bou
embolat patrocinat per Pedro Ivars Bertomeu.
Dijous 2 de maig
Bous al carrer
A les 08:30 h. Missa resada
A les 18:30 h. Entrada de vaques a càrrec de la ramaderia Ifach.
A les 19:00 h. Solta de vaques a càrrec de la ramaderia Benavent.
A les 23:00 h. Solta de vaques i bou embolat a càrrec de la ramaderia
La Paloma.
Divendres 3 de maig
Bous al carrer
A les 08:30 h. Missa resada
A les 18:30 h. Entrada de vaques a càrrec de la ramaderia Benavent.
A les 19:00 h. Solta de vaques a càrrec de la ramaderia La Paloma.

A les 23:00 h. Entrada de vaques a càrrec de la ramaderia La Paloma.
A les 23:30 h. Solta de vaques i bou embolat a càrrec de la ramaderia
Benavent.
A les 01:30 h. Disco mòbil a la plaça dels Germans Ivars.
Dissabte 4 de maig
Dia de les Anyades
A les 08:30 h. Missa resada
A les 11:00 h. Globotada amb 4.000 globus i mascletada de caramels.
A les 12:00 h. Concentració de totes les anyades a la plaça del Portal i
cercavila fins al passeig Dolors Piera, acompanyats per diverses
xarangues.
A les 14:00 h. Paella gegant al parc Dolors Piera, preparada per Galbis i
patrocinada pel Supermercat Mas y Mas i la Comissió de Festes 2013,
amenitzat per les xarangues.
A les 16:00 h. Actuació de l'orquestra CRASH

i, a continuació, disco

mòbil amb Santi Bertomeu patrocinada per Disco Pub EXIT.
A les 20:30 h. Missa de la novena a la Puríssima Xiqueta.
Diumenge 5 de maig
Dia de la Huitada
A les 08:00 h. Despertada, volteig de campanes i cercavila de bandes
de música.
A les 08:30 h. Missa resada.
A

les

10:00

h.

Cercavila

de

festers,

majorals

i

clavariesses

acompanyats per les bandes de música i la colla de xirimiters.
A les 11:00 h. Concentració de festers i autoritats a la plaça del Portal.
A les 11:30 h. Missa solemne en honor a la Puríssima Xiqueta, cantada
per la Coral Tabaquera Alicantina, patrocinada
Provincial d'Alacant.

per l'Excma. Diputació

A les 13:30 h. Cercavila de festers.
A les 14:00 h. Mascletada a càrrec de la pirotècnia RICASA (Ricardo
Caballer) al passeig Dolors Piera.
A les 19:30 h. Missa de la novena.
A les 20:00 h. Concert Fi de festa "Precs amb ritmes del segle XX" a
càrrec del Cor de Cambra "Discantus" de Cocentaina, a l'Església
Parroquial, patrocinat per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.
Dies 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de maig
A les 08:30 Missa resada.
A les 20:00 Missa i sermó de la novena.
Nota: La comissió de festers de la Puríssima Xiqueta 2013 es reserva el
dret d'anul·lar o modificar qualsevol dels actes.
La Comissió de Festes de la Puríssima Xiqueta 2013 agraeix al poble de
Benissa la seua col·laboració durant tot l'any i especialment durant els
dies de les Festes Patronals.

