
PROGRAMA DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS 2019 DE BENISSA 
 
 
Dissabte 22 de juny 
 
22.00 h Concentració de les filades a la plaça Jaume I i sopar de germanor. 
24.00 h En la plaça Rei Jaume I actuació musical a càrrec de l’orquestra Syberia 
del Grup Montecarlo. Servei de barra a benefici de les filades capitanes 
2020: Filà Corsàries i Filà Sharquies. 
 
 
Dijous 27 de juny 
 
20.30 h Concert de Música Festera a la Placeta de l’Església Vella, a càrrec de 
la Societat Lírica i Musical de Benissa i la Colla de Xirimiters Pere Bigot, 
patrocinat per l’Ajuntament de Benissa en col·laboració amb l’Associació de 
Moros i Cristians de Benissa. 
 
Divendres 28 de juny 
 
23.00 h Acte de presentació de Banderins, Banderers, Ambaixadors i 
Capitans al recinte del Castell i pregó de festes a càrrec del senyor Lucas 
Vicente Ausina. En finalitzar l’acte, castell de focs artificials a càrrec de Pirotècnia 
Hnos. Caballer. 
A continuació i a la plaça Jaume I, actuació de l’orquestra Twister del Grup 
Montecarlo. 
Servei de barra a càrrec de les filaes capitanes 2020: Filà Corsàries i Filà 
Sharquies. 
 
Dissabte 29 de juny 
 
10.00 h Parc infantil en la Glorieta Dolores Piera, patrocinat per l’Ajuntament de 
Benissa 
12.30 h Recordatori dels festers difunts al Cementeri Municipal. 
19.30 h Entrada de bandes de música. 
20.00 h Gran Entrada des del carrer València fins al final del carrer Nou. 
 
Diumenge 30 de juny 
 
11.00 h Cercavila de totes les filades per a visitar la Residència d’Ancians portant 
la imatge de Sant Pere Apòstol. 
12.00 h Ofrena i Missa en honor al nostre patró Sant Pere Apòstol. 
18.30 h Entrada Infantil i XXIX Concurs de Caps d’Esquadra. 
20.00 h Setge del bàndol moro des de la plaça del Convent fins al recinte del 
Castell. 
21.00 h Ambaixada mora i presa del castell per part de les tropes del bàndol 
moro. 
 
 
 



Dilluns 1 de juliol 
 
10.30 h Setge del bàndol cristià des de la plaça del Portal fins al recinte del 
Castell.  
11.30 h Al recinte del Castell, Ambaixada Cristiana i consegüent reconquesta per 
part de les forces cristianes de la vila de Benissa. 
19.30 h Desfilada informal i humorística de les bandes de música. 
20.00 h Desfilada humorística de totes les filades. 
 
FI DE FESTA 
Ens reservem el dret d’anul·lar o modificar qualsevol acte o horari. 
 


