
PROGRAMACIÓ MOROS I CRISTIANS 2005 BENISSA  
 
 
 
 
Dijous 30 de juny 
 

- A les 22 h. Concentració de totes les filades en el recinte del Castell i sopar de germanor  
- 23.30 h. Actuació del Trio Costa Est. 

 
Divendres 1 de juliol 
 

- A las 23 h. Acte de presentació de Banderins, Abanderats, Ambaixadors i  Capitans i 
Pregó de Festes. 

- A continuació, actuació de l’orquestra Pato Daniel. 
 
Dissabte 2 de juliol 
 

- A les 11.00 h. Parc infantil d’aigua 
- A les 18.30 h. Cercavila de les filades, des de la P. Portal fins  l’església. 
- A les 19.30 h. Ofrena i missa en honor a Sant Pere Apòstol en l’església parroquial. 
- A les 20.30 h. Entrà infantil i XV concurs de caps d’esquadra infantils. 
- A les 23.30 h. Setge del Bàndol Moro des del Convent fins la Plaça.  
- Posteriorment, Ambaixada mora i presa del Castell per part del Bàndol Moro. 

“Mascletà” nocturna a càrrec de la Pirotècnia Caballer en el Passeig Dolors Piera. 
  
Diumenge  3 de juliol 
 

- A les 11.00 h. Cercavila i visita a la Residència de la Tercera Edat. 
- A les 20.00 h. Gran Entrada de les Filades des del C/ València fins el C/ Nou.  
CAPITANIA CRISTIANA: CONQUERIDORES 
CAPITANIA MORA: TAIFES ESLAUS 

 
Dilluns 4 de juliol 
 

- A les 10.30 h. Cercavila per diversos carrers del poble de la vila de Benissa. 
- A les 12.00 h. Setge del Bàndol Cristià, Ambaixada cristiana en la Plaça i reconquesta 

del castell per les tropes cristianes. En acabar, es realitzarà  el lliurament dels premis del 
XV Concurs de Caps d’esquadra Infantils. 

- A les 20.00 h. Cercavila de les bandes de música que hagen participat en la festa i 
després cercavila humorística de les filades.  

- A les 21.00 h. Fi de festa.  
 


