
20.00 h – Música en viu i sopar de cabasset fins a la 
    matinada.

Divendres 17  – Sopar de cabasset i música en viu.
Dissabte 18   –  Sopar de cabasset i música en viu.
Diumenge 19 – Paelles.

21.00 h – Sopar de germanor, La Fustera.
22.30 h – Música en viu.
23.45 h – Cremada de la tradicional foguera.
24.00 h – Bany purificador a la platja i 
    continuació de la música en viu 
    fins a les 02.00 h.

CARRER SANT SEBASTIÀ – 11 DE JUNY

CORPUS DEL CONVENT – 17 AL 19 DE JUNY

NIT DE SANT JOAN – 23 DE JUNY

Programa
festes de barris i 
partides rurals 
De l’11 de juny al 
16 de setembre

Dissabte 13
21.30 h – Sopar de cabasset de tot el veïnat. (la comissió 
 ofereix als assistents l’aperitiu, la beguda i el postre)
23.00 h – Música en viu.

Diumenge 14
21.30 h – Sopar de cabasset. (L’aperitiu i la beguda va a 
   càrrec de la comissió)
23.00 h – Música en viu.

Dilluns 15
10.30 h – Missa de campanya al Pouet. A continuació, es 
   reparteix als assistents pa beneit, coca maria i un 
   refresc.
12.00 h – Carreres de totes les edats i cucanyes.
13.30 h – Concurs de Paelles. Hi ha premis per als tres 
  primers classificats.
17.00 h – Concurs de Parxís i Brisca. Trofeu per als dos 
  primers classificats.
20.00 h – Música en viu. Seguidament, sopar de cabasset 
   on la comissió ofereix l’aperitiu. A continuació, 
   entrega de trofeus de les paelles i jocs, i ball fins 
   a acabar la festa.

Dissabte 27
20.00 h – Actuació de la Rondalla Cultural de Benissa.
21.30 h – Sopar de cabasset
22.30 h – Música en viu.

Diumenge 28
10.30 h – Missa
12.00 h – Carrera de galls
13.00 h – Batalla 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 – Música en viu

Diumenge 21  – Paelles organitzades pel veïnat.

Dissabte 20
Sopar de germanor i música en viu.

Diumenge 21
Matí – Missa en honor a Santa Teresa del Xiquet Jesús 
             amb processó de la imatge per l’era de l’Ermita, 
             acompanyats per la dolçaina i el tabalet.
             A continuació, es reparteix el pa beneït amb 
             refrigeri de granissat de llima.

Dissabte 03
Vesprada-nit – Sopar de cabasset i, a continuació, 
Discomòbil

Diumenge 04
13.00 hores – Paelles populars.

FESTES POUET DE BERDICA – DEL 13 AL 15 D’AGOST

Dissabte 13
17.00 hores – Matalàs unflable.
21.00 hores – Servei d’entrepans.
22.00 hores – Música en viu.

Diumenge 14
10.30 hores – Missa solemne.
12.30 hores – Castell d’aigua.
17.00 hores – Festa sorpresa.
22.00 hores – Música en viu.

FESTES DE LA PLATJA DE LA FUSTERA –  13 i 14 D’AGOST

FESTES PARTIDA CANOR – 3 i 4 DE SETEMBRE

FESTA BARRI DE SANT NICOLAU – 16 DE SETEMBREFESTES PARTIDA COLLAO – 21 d’AGOST

FESTES PARTIDA BENIMARRAIG – 20 i 21 d’AGOST

FESTES PARTIDA BENIMALLUNT – 27 i 28 D’AGOST



Divendres 05
21.30 h – Sopar de germanor.
23.00 h – Música en viu.

Dissabte 06
20.30 h – Missa en record de tots els difunts de la 
    partida.
22.00 h – Sopar de germanor.
23.30 h – Música en viu.

Diumenge 07
10.30 h – Missa en honor a Santa Bàrbara, a 
    continuació processó.
12.00 h – Carreres de galls i carreres infantils
18.00 h – Concurs de Brisca
20.30 h – Música en viu.
22.30 h – Sopar de germanor i a continuació música en viu.

FESTES DE PINOS – DEL 05 AL 07 D’AGOST

FESTES DE LLEUS – DEL 29 AL 31 DE JULIOL

Divendres 29
21.00 h  –  Sopar de cabasset.
22.30 h – Pregó de Festes.
23.00 h – Música en viu.
Dissabte 30
09.00 h – Concentració del veïnat per a la preparació i 
    col·locació dels arcs.
13.00 h – Entrada de la murta.
22.00 h – Música en viu, on es reparteixen coques i 
    salmorra als assistents.
Diumenge 31
10.00 h – Entrada del Pa Beneit acompanyat per la 
    dolçaina i el tabalet.
10.30 h – Missa solemne en honor als Sants de la 
    Pedra, Abdon i Senén. A continuació, 
    tradicionals carreres de galls. En finalitzar, 
    refrescos i aperitius per als assistents.
16.00 h – Tanc d’aigua.
18.00 h – Botadores per a xiquets i majors.
20.00 h – Música en viu i seguidament, sopar de 
    cabasset on es reparteix salmorra als assistents.

12.00 h – Entrada de la murta i volteig de campanes.
18.00 h – XXXV Campionat de Brisca per parelles.
20.00 h – Concurs de disfresses. (La Comissió de Festes 
   premia els més originals)
23.00 h – Música en viu.
02.00 h – Degustació de coca María i Mistela a 
   càrrec de la Comissió de Festes 2022.
Diumenge 17
08.00 h – Despertada amb dolçaina i tabalet.
11.00 h – Missa solemne en honor a Sant  Vicent Ferrer, 
  seguida de la tradicional processó. En finalitzar 
  la missa, es reparteix pa beneït i orxata, i   
  finalitza el matí amb jocs d’aigua i matalassos  
  unflables.
12.00 h – Concurs de Paelles. La Comissió de Festes 
  subministra l’arròs i l’oli.
22.00 h – Música en viu i degustació de cervesa, 
   salmorra i coca.

PARTIDA PEDRAMALA – DEL 15 AL 17 DE JULIOL

Divendres 15 
“El dia de la Partida” Esperem a tots els veïns a l’era per 
al sopar de germanor amb música en viu i cervesa per 
a tots.

Dissabte 16
09.00 h – Reunió de festers i voluntaris per a esmorzar
   i engalanar el camí per a la festa. Durant el 
   matí es procedeix a la inscripció del XXXV 
   “campionat de Brisca Partida Pedramala” 
   per parelles.

FESTES DE SANT JAUME – BENIMARCO 22 -29 DE JULIOL

FESTES DE SANTA ANNA – 26 DE JULIOL

Divendres 22
19.00 h – Quinto i tapa a 1 €

Dissabte 23
19.30 h – Partida de Pilota.
22.00 h – Sopar popular i música en viu.

Diumenge 24
12.00 h – Entrada de la murta, volteig de campanes amb  
    coets, trons i cercavila amb dolçaina i tabalet.
20.00 h – Ofrena de “jardins” a Sant Jaume. Cercavila   
    amb dolçaina i tabalet, disparament de trons.
23.00 h – Música en viu i ball a l’era de l’Ermita.

Dilluns 25. SANT JAUME
08.00 h – Despertada amb trons i coets, acompanyats 
   per la dolçaina i el tabalet.
11.30 h –  Missa Major, processó i cant dels gojos.
13.00 h – Degustació de vins
13.30  h – Tradicionals carreres de galls.
18.30 h – Cercavila de disfresses.
19.30 h – Actuació del Grup de Danses Font Santa Teulada.
20.30 h – Actuació de l’artista valencià, Toni de l’Hostal.
22.00 h – Repartiment de coques.
22.00 h – Castell de focs d’artifici a càrrec de la pirotècnia  
    Dragón de Novelda.
22.30 h – Música en viu i ball a l’era de l’ermita.

Dimarts 26
08.00 h – Despertada per la partida amb trons i coets, 
    acompanyats de la dolçaina i tabalet.
12.00 h – Discomòbil
13.00 h – Concurs de paelles. Els participants s’han 
 d’apuntar i la Comissió facilita els ingredients.
19.00 h – Missa pels difunts de la partida.
22.30 h – Música en viu i ball.

Dimecres 27, dijous 28 i divendres 29. 
Vesprada i nit de bous de la ramaderia ELS COVES.

Dimarts 26
Matí – Missa i processó per l’ermita.
Vesprada – Berenar popular i música en viu.

13.00 h –  Entrada de la murta.
19.30 h –  Concentració a la casa del Santet, i a les 20.00 
    hores, Missa “Sant Antoni”
20.45 h – Processó pel barri i canvi de rotllet.
21.30 h –  Actuació Mag i pallasso.
22.00 h – Sopar de germanor a càrrec dels festers del barri.
22.30 h – Música en viu.
23.30 h – Degustació de coca María i Mistela a càrrec 
   dels festers.
00.00 h – Castell de focs artificials.

* El dilluns 11 de juliol, se celebra la Missa dels Difunts a 
les 20.00 h *

BARRI DE SANT ANTONI – DISSABTE 9 DE JULIOL



12.00 h – Entrada de la murta i volteig de campanes.
18.00 h – XXXV Campionat de Brisca per parelles.
20.00 h – Concurs de disfresses. (La Comissió de Festes 
   premia els més originals)
23.00 h – Música en viu.
02.00 h – Degustació de coca María i Mistela a 
   càrrec de la Comissió de Festes 2022.
Diumenge 17
08.00 h – Despertada amb dolçaina i tabalet.
11.00 h – Missa solemne en honor a Sant  Vicent Ferrer, 
  seguida de la tradicional processó. En finalitzar 
  la missa, es reparteix pa beneït i orxata, i   
  finalitza el matí amb jocs d’aigua i matalassos  
  unflables.
12.00 h – Concurs de Paelles. La Comissió de Festes 
  subministra l’arròs i l’oli.
22.00 h – Música en viu i degustació de cervesa, 
   salmorra i coca.

PARTIDA PEDRAMALA – DEL 15 AL 17 DE JULIOL

Divendres 15 
“El dia de la Partida” Esperem a tots els veïns a l’era per 
al sopar de germanor amb música en viu i cervesa per 
a tots.

Dissabte 16
09.00 h – Reunió de festers i voluntaris per a esmorzar
    i engalanar el camí per a la festa. Durant el 
    matí es procedeix a la inscripció del XXXV 
    “campionat de Brisca Partida Pedramala” 
    per parelles.

FESTES DE SANT JAUME – BENIMARCO 22 -29 DE JULIOL

FESTES DE SANTA ANNA – 26 DE JULIOL

Divendres 22
19.00 h – Quinto i tapa a 1 €

Dissabte 23
19.30 h – Partida de Pilota.
22.00 h – Sopar popular i música en viu.

Diumenge 24
12.00 h – Entrada de la murta, volteig de campanes amb  
    coets, trons i cercavila amb dolçaina i tabalet.
20.00 h – Ofrena de “jardins” a Sant Jaume. Cercavila   
    amb dolçaina i tabalet, disparament de trons.
23.00 h – Música en viu i ball a l’era de l’Ermita.

Dilluns 25. SANT JAUME
08.00 h – Despertada amb trons i coets, acompanyats 
   per la dolçaina i el tabalet.
11.30 h –  Missa Major, processó i cant dels gojos.
13.00 h – Degustació de vins
13.30  h – Tradicionals carreres de galls.
18.30 h – Cercavila de disfresses.
19.30 h – Actuació del Grup de Danses Font Santa Teulada.
20.30 h – Actuació de l’artista valencià, Toni de l’Hostal.
22.00 h – Repartiment de coques.
22.00 h – Castell de focs d’artifici a càrrec de la pirotècnia  
    Dragón de Novelda.
22.30 h – Música en viu i ball a l’era de l’ermita.

Dimarts 26
08.00 h – Despertada per la partida amb trons i coets, 
    acompanyats de la dolçaina i tabalet.
12.00 h – Discomòbil
13.00 h – Concurs de paelles. Els participants s’han 
 d’apuntar i la Comissió facilita els ingredients.
19.00 h – Missa pels difunts de la partida.
22.30 h – Música en viu i ball.

Dimecres 27, dijous 28 i divendres 29. 
Vesprada i nit de bous de la ramaderia ELS COVES.

Dimarts 26
Matí – Missa i processó per l’ermita.
Vesprada – Berenar popular i música en viu.

13.00 h –  Entrada de la murta.
19.30 h –  Concentració a la casa del Santet, i a les 20.00 
    hores, Missa “Sant Antoni”
20.45 h – Processó pel barri i canvi de rotllet.
21.30 h –  Actuació Mag i pallasso.
22.00 h – Sopar de germanor a càrrec dels festers del barri.
22.30 h – Música en viu.
23.30 h – Degustació de coca María i Mistela a càrrec 
   dels festers.
00.00 h – Castell de focs artificials.

* El dilluns 11 de juliol, se celebra la Missa dels Difunts a 
les 20.00 h *

BARRI DE SANT ANTONI – DISSABTE 9 DE JULIOL

20.00 h – Música en viu i sopar de cabasset fins a la 
    matinada.

Divendres 17  – Sopar de cabasset i música en viu.
Dissabte 18   –  Sopar de cabasset i música en viu.
Diumenge 19 – Paelles.

21.00 h – Sopar de germanor, La Fustera.
22.30 h – Música en viu.
23.45 h – Cremada de la tradicional foguera.
24.00 h – Bany purificador a la platja i 
    continuació de la música en viu 
    fins a les 02.00 h.

CARRER SANT SEBASTIÀ – 11 DE JUNY

CORPUS DEL CONVENT – 17 AL 19 DE JUNY

NIT DE SANT JOAN – 23 DE JUNY

Programa
festes de barris i 
partides rurals 
De l’11 de juny al 
16 de setembre



Dissabte 13
21.30 h – Sopar de cabasset de tot el veïnat. (la comissió 
 ofereix als assistents l’aperitiu, la beguda i el postre)
23.00 h – Música en viu.

Diumenge 14
21.30 h – Sopar de cabasset. (L’aperitiu i la beguda va a 
   càrrec de la comissió)
23.00 h – Música en viu.

Dilluns 15
10.30 h – Missa de campanya al Pouet. A continuació, es 
   reparteix als assistents pa beneit, coca maria i un 
   refresc.
12.00 h – Carreres de totes les edats i cucanyes.
13.30 h – Concurs de Paelles. Hi ha premis per als tres 
  primers classificats.
17.00 h – Concurs de Parxís i Brisca. Trofeu per als dos 
  primers classificats.
20.00 h – Música en viu. Seguidament, sopar de cabasset 
   on la comissió ofereix l’aperitiu. A continuació, 
   entrega de trofeus de les paelles i jocs, i ball fins 
   a acabar la festa.

Dissabte 27
20.00 h – Actuació de la Rondalla Cultural de Benissa.
21.30 h – Sopar de cabasset
22.30 h – Música en viu.

Diumenge 28
10.30 h – Missa
12.00 h – Carrera de galls
13.00 h – Batalla 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 – Música en viu

Diumenge 21  – Paelles organitzades pel veïnat.

Dissabte 20
Sopar de germanor i música en viu.

Diumenge 21
Matí – Missa en honor a Santa Teresa del Xiquet Jesús 
             amb processó de la imatge per l’era de l’Ermita, 
             acompanyats per la dolçaina i el tabalet.
             A continuació, es reparteix el pa beneït amb 
             refrigeri de granissat de llima.

Dissabte 03
Vesprada-nit – Sopar de cabasset i, a continuació, 
Discomòbil

Diumenge 04
13.00 hores – Paelles populars.

FESTES POUET DE BERDICA – DEL 13 AL 15 D’AGOST

Dissabte 13
17.00 hores – Matalàs unflable.
21.00 hores – Servei d’entrepans.
22.00 hores – Música en viu.

Diumenge 14
10.30 hores – Missa solemne.
12.30 hores – Castell d’aigua.
17.00 hores – Festa sorpresa.
22.00 hores – Música en viu.

FESTES DE LA PLATJA DE LA FUSTERA – 13 i 14 D’AGOST

FESTES PARTIDA CANOR – 3 i 4 DE SETEMBRE

FESTA BARRI DE SANT NICOLAU – 16 DE SETEMBREFESTES PARTIDA COLLAO – 21 d’AGOST

FESTES PARTIDA BENIMARRAIG – 20 i 21 d’AGOST

FESTES PARTIDA BENIMALLUNT – 27 I 28 D’AGOST

Divendres 05
21.30 h – Sopar de germanor.
23.00 h – Música en viu.

Dissabte 06
20.30 h – Missa en record de tots els difunts de la 
    partida.
22.00 h – Sopar de germanor.
23.30 h – Música en viu.

Diumenge 07
10.30 h – Missa en honor a Santa Bàrbara, a 
    continuació processó.
12.00 h – Carreres de galls i carreres infantils
18.00 h – Concurs de Brisca
20.30 h – Música en viu.
22.30 h – Sopar de germanor i a continuació música en viu.

FESTES DE PINOS – DEL 05 AL 07 D’AGOST

FESTES DE LLEUS – DEL 29 AL 31 DE JULIOL

Divendres 29
21.00 h  –  Sopar de cabasset.
22.30 h – Pregó de Festes.
23.00 h – Música en viu.
Dissabte 30
09.00 h – Concentració del veïnat per a la preparació i 
    col·locació dels arcs.
13.00 h – Entrada de la murta.
22.00 h – Música en viu, on es reparteixen coques i 
    salmorra als assistents.
Diumenge 31
10.00 h – Entrada del Pa Beneit acompanyat per la 
    dolçaina i el tabalet.
10.30 h – Missa solemne en honor als Sants de la 
    Pedra, Abdon i Senén. A continuació, 
    tradicionals carreres de galls. En finalitzar, 
    refrescos i aperitius per als assistents.
16.00 h – Tanc d’aigua.
18.00 h – Botadores per a xiquets i majors.
20.00 h – Música en viu i seguidament, sopar de 
    cabasset on es reparteix salmorra als assistents.


