


2

Nota: Les diverses ComissioNs de Festes es reserveN eL dret per a CaNviar o modiFiCar 
quaLsevoL aCte desCrit eN aquest programa.
eLs Festejos de moros i CristiaNs i L’eLeCCiÓ reiNes 2020 tiNdraN programa a baNda

Calendari de festes d’estiu 2019

juliol

juny

agost

CARRER SANT SEBASTIÀ  ………………………………………15
CORPUS DEL CONVENT ……………………… 21, 22 i 23
SOPAR DE MOROS I CRISTIANS ………………………22
NIT DE SANT JOAN ……………………………………………………………23
MOROS I CRISTIANS …28 JUNY a l’1 JULIOL

BARRI SANT ANTONI …………………………… 12, 13 i 14 
PARTIDA PEDRAMALA ………………………… 19, 20 i 21 
PARTIDA BENIMARCO ………………………………… 23 a 29 
PARTIDA SANTA ANNA …………………………………………………26 
PARTIDA LLEUS ………………………………………… 26, 27 i 28

PARTIDA PINOS …………………………………………………… 2, 3 i 4
PLATJA LA FUSTERA ………………………………………… 10 i 11
POUET BERDICA ……………………………………… 13, 14 i 15
PARTIDA COLLAO ………………………………………………………………17
PARTIDA BENIMARRAIG …………………… 16, 17 i 18
PARTIDA BENIMALLUNT ……………………………… 24 i 25
PLA DELS MOLINS  31 AGOST i 1 SETEMBRE
 

PARTIDA CANOR  ………………………………………………… 6, 7 i 8
ELECCIÓ REINES 2020 ………………………………………………14

setembre
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CARRER SANT SEBASTIÀ
18.00 h. preparació de taules per al sopar.
19.30 h.  actuació musical acompanyant la vetlada.
22.00 h.  sopar de germanor del veïnat i persones assistents.

CORPUS DEL CONVENT
DIVENDRES 21
21.30 h.  sopar a la placeta del Convent.
 La Comissió repartirà coca maria i mistela.
 a continuació, vetlada musical amenitzada pel duo 
 ZeppeLÍN baNd.
DISSABTE 22
09.30 h.  despertada i esmorzar per a la gent mes menuda.
17.00 h.  tradicional concurs de brisca. premis per a les parelles  

guanyadores.
19.00 h.  Concert de la banda juvenil de benissa, dirigida per javier 

santacreu.
20.30 h.  missa al Convent presidida per Fra Ángel talens. en finalitzar, 

es repartirà pa beneït.
21.30 h.  sopar a la placeta del Convent. servei de tapa i quinto a 2 €.
 a continuació actuació de la discomòbil, eLsa.
DIUMENGE 23
09.30 h.  despertada.
11.30 h.  Carretons i jocs tradicionals.
14.00 h.  tradicionals paelles de les comissions.  

La Comissió de festes obsequiarà les begudes i l’arròs serà 
patrocinat per supermercat Coca.

15
DISSABTE

JUNY

21

23
al

JUNY
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19.00 h.  missa en la parròquia i solemne processó del Corpus Christi.
 itinerari: església parroquial-Convent-església parroquial”
 durant la processó es ballaran danses tradicionals; primer, en 

la pujada al Convent i després, davant de l’església.

NIT DE SANT JOAN
21.00 h  sopar de germanor.
22.30 h  actuació musical.
23.45 h  Crema de la tradicional foguera.
24.00 h  bany purificador a la platja.
 Continuació de la vetlada musical.

BARRI DE SANT ANTONI
DIVENDRES 12
22.00 h  sopar del veïnat amenitzat pel grup triLogY
DISSABTE 13
12.00 h  volteig de campanes i entrada de la murta.
18.00 h  activitats infantils.
22.00 h  sopar de cabasset.
23.00 h  actuació del trio vaLeNtiNo.
DIUMENGE 14
10.30 h tradicional processó amb la imatge de sant antoni.
11.00 h  missa solemne en honor a sant antoni de pàdua i benedicció 

dels tradicionals “rotllets”.
14.00 h.  paella per als veïns del barri.
 per a concloure, camió «cuba» d’aigua per a refrescar-se.

23
DIUMENGE

JUNY

12

14
al

JULIOL
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PARTIDA DE PEDRAMALA
DIVENDRES 19 
21.30 h  sopar de germanor a l’era de l’ermita.
DISSABTE 20 
18.00 h  XXXiv Campionat de brisca a l’era de l’ermita.
22.00 h  vetlada musical.
DIUMENGE 21 
11.00 h  missa solemne i processó en honor a sant vicent Ferrer.
21.00 h  vetlada musical.

PARTIDA BENIMARCO / SANT JAUME
DIMARTS 23
19.30 h  partida de pilota.
22.00 h  sopar popular de cabasset a la plaça de l’ermita, amenitzat pel 

duo La Fiesta.
DIMECRES 24
10.00 h  tradicional “plantà del pi”.
12.00 h  entrada de la murta, volteig de campanes, tret de les salves 

d’ordenança, i cercavila amb dolçaina i tabalet.
20.00 h  Cercavila amb dolçaina i tabalet i tret de tronadors. a continua-

ció, ofrena de jardins al patró sant jaume, per tots el veïnat que 
vulga col·laborar.

23.30 h  gran revetla, amenitzada pel quartet La trampa.

19

21
al

JULIOL

23

29
al

JULIOL
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DIJOUS 25. Dia de Sant Jaume
11.00 h  missa solemne, a la qual seguirà la tradicional processó del 

sant patró, per la plaça de l’ermita. en finalitzar la processó 
es cantaran els gojos.

13.30 h tradicionals carreres populars.
18.30 h  Cercavila humorística. es convida a tot el veïnat a participar.
19.30 h  torneig de brisCa.
22.00 h  repartiment de coques a l’assistència.
23.25 h  tret de castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia 

“dragón”
23.30 h  gran ball amenitzat per l’orquestra avaLaNXa.
DIVENDRES 26
13.00 h  Concurs de paelles.
19.00 h  missa en honor a les persones difuntes de la partida.
23.30 h  vetlada musical a càrrec del grup musical Costa este.
DISSABTE 27, DIUMENGE 28 i DILLUNS 29
19.00 h  vesprades populars de vaquetes a càrrec de la ramaderia 

“Coves”, i berenars a l’aire lliure.

PARTIDA DE SANTA ANNA
DIVENDRES 26
11.00 h  missa solemne en honor a santa anna.
11.30 h  processó.
 en finalitzar, se servirà aigua-llimó i coca maria a totes les 

persones assistents.
18.00 h  romeria a l’ermita i berenar popular.
20.00 h  ball amenitzat amb orquestra.

26
DIVENDRES

JULIOL
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PARTIDA LLEUS
DIVENDRES 26
21.00 h  sopar de cabasset.
22.30 h  pregó de festes.
23.00 h  actuació musical en directe del duo deLoriaN.
DISSABTE 27
09.00 h  reunió de gent voluntària de la comissió de festes i el veïnat, 

per a netejar la plaça i preparació i col·locació dels arcs.
13.00 h  entrada de la murta.
22.30 h  vetlada amenitzada per l’orquestra pompeYa.
 s’obsequiarà a les persones assistents amb coques i  

salmorra.  
música i festa fins a la matinada.

DIUMENGE 28
10.00 h  entrada del pa beneït acompanyada de dolçaina i tabalet.
10.30 h  solemne missa en honor als sants de la pedra, abdó i senén.
 a continuació, tradicionals carreres de galls.
 en finalitzar, refrescos i aperitius per a totes les persones 

assistents.
16.00 h  Camió «cuba» d’aigua.
18.00 h  matalassos inflables per gent menuda i no tant menuda.
20.00 h  actuació musical de l’orquestra paCiFiC bLue.
 sopar de cabasset; es repartiran salmorres.
 Continuarà la festa fins avançada la nit, amenitzada pel 

mateix grup.
 Fi de Festa

26

28
al

JULIOL
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PARTIDA DE PINOS
DIVENDRES 2
21.00 h  sopar de germanor.
23.00 h  ball amb el trio vaLeNtiNos.
DISSABTE 3
08.00 h  diana a càrrec de la comissió de festes.
10.00 h  esmorzar popular a l’ermita, de cabasset.
20.00 h  missa en memòria de les persones difuntes de la partida.
22.00 h  sopar de germanor. La comissió oferirà vi, cervesa, fruits secs 

i meló.
23.30 h  ball amenitzat per l’orquestra CaNeLa.
DIUMENGE 4
09.00 h  diana, recollida de la comissió de festes i entrada del pa 

beneït.
10.30 h  missa en honor a santa bàrbara. a continuació, la processó.
12.00 h  Carreres de gall i refrescos per a les persones assistents.
20.30 h danses populars.
21.30 h  ball amenitzat per duo deLoreaN.
22.30 h  sopar i ball fins a la matinada.

PLATJA DE LA FUSTERA
DISSABTE 10
21.00 h  sopar de cabasset a la platja i al passeig.
22.00 h  vetlada amenitzada per gran orquestra.
DIUMENGE 11
10.30 h  missa a l’ermita de sant josep en honor al patró. benedicció 

del pa.

2

4
al

AGOST

10 i 11AGOST
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20.00 h  sopar a la platja i passeig annex.
22.00 h  actuació de grup musical.
 Hi haurà servei d’entrepans i de begudes refrescants a preus 

populars.
 programa detallat a banda.

POUET DE BERDICA
DIMARTS 13
21.45 h  sopar de germanor per a tot el veïnat de la partida, amb 

música d’ambient.
DIMECRES 14
21.30 h  sopar de cabasset.
22.30 h  revetla amenitzada per diamoNd.
DIJOUS 15
08.45 h  diana a càrrec de la comissió de festes.
10.30 h  missa de campanya a la placeta del pouet.
 a continuació, s’obsequiarà a les persones assistents amb el 

pa beneït, coca maria i refrigeri.
12.00 h Carreres i cucanyes per a totes les edats.
13.30 h  Concurs de paelles. premi per a les tres millors.
17.00 h  Concurs de brisca i parxís. trofeu per a les persones  

guanyadores.
21.00 h  actuació a càrrec de grup musical.
 en el descans se serviran coques i refrescos per a totes les 

persones assistents i s’entregaran els trofeus a les persones 
guanyadores dels concursos.

 Nota: La comissió de festejos es reserva el dret de canviar 
actes i horaris sense previ avís, entenent-se forçats a fer-ho 
per causes majors.

13

15
al

AGOST
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COLLAO
20.00 h  santa missa en la zona comuna de la partida al costat de la 

capella de la imatge de la nostra senyora de la pau.
21.00 h  sopar de cabasset.
 ball amenitzat per grup musical.
 Coca maria i mistela.

PARTIDA DE BENIMARRAIG
DIVENDRES 16
20.00 h  Concurs de paelles. inscripcions en el casal fester.
 La comissió organitzadora repartirà l’arròs i la verdura.  

Hi haurà servei de barra.
DISSABTE 17
19.30 h Campionat de jocs de cartes (brisca i julepe)
21.00 h sopar de germanor amb tot el veïnat i amistats de la partida. 

actuació de la cantant KiKa vega.
DIUMENGE 18
09.00 h despertada i tradicional esmorzar en la plaça de l’ermita amb 

la companyia de dolçaina i tabalet. 
10.30 h Celebració de la santa missa en honor a santa tereseta del 

Nen jesús. 
 pa beneït.
 processó amb la patrona.
 en finalitzar s’obsequiarà a les persones assistents amb 

orxata, aigua-llima i cocamaria.
12.00 h jocs infantils.

17
DISSABTE

AGOST

16

18
al

AGOST



11

PARTIDA BENIMALLUNT
DISSABTE 24
21.30 h  sopar de cabasset.
22.30 h  orquestra “daYamoN”.
DIUMENGE 25
10.30 h  santa missa.
11.30 h  Coca maria i aigua-llima.
12.00 h  Carreres de galls per a tot el personal assistent.
13.00 h  baralla de globus d’aigua.
14.00 h  Concurs de paelles.
17.00 h  Concurs de brisca.
21.30 h  sopar de cabasset.
22.00 h  Lliurament de premis de tots els concursos, carreres i sortejos 

realitzats durant el dia.
 tret d’una gran traca.

 

PLA DELS MOLINS
DISSABTE 31 D’AGOST
21.30 h  sopar de germanor.
23.00 h  actuació musical.
DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
19.00 h  jocs infantils.
 XXXvi trofeu de brisca pla dels molins, organitzat per la 

comissió.
21.00 h  sopar de veïnatge oferit per la comissió a tots els assistents.

24 i 25AGOST

31 i 1
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PARTIDA CANOR

DIVENDRES 6
21.00 h  muntatge de la festa i sopar de germanor de cabasset del 

veïnat de la partida.
DISSABTE 7
21.00 h  sopar popular amenitzat amb música ambiental.
DIUMENGE 8
14.00 h  dinar popular: paella per a tot el veïnat i persones  

col·laboradores.
              Homenatge a les persones majors de la partida.

6

8

SETEMBRE
al


