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miGUEL PÉrEZ JorGE
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aLiCia
BeneYtO
BeLDa
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CAPITANA

sOFÍa
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FRanCÉs

Filà de Granaders
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DaViD
CUeRDa
pUeRtO

Filà de Contrabandistes





CAPITÀ

JaiMe
MOLina
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PAU VErdú NAVArro



CAPITÀ

FRanCisCO
BLÁZQUeZ
MaYORaL

Filà de Moros Vells





CAPITÀ

JOsÉ antOniO
CantÓ 
VaÑÓ

Filà de Marrocs





CAPITÀ

FRanCisCO
BeLDa
CaLaBUiG

Filà de Moros Marins





CAPITANA

teResa
DOMÉneCH
BeneYtO

Filà de Mosqueters





alferes 2O19

MABEL SANCHIS CARBONELL

RAQUEL SANZ MOLINA

LUIS SILVESTRE BORREGO

Esquadra ‘ESQUADRA I CARTABÓ’

MONTSERRAT RIBERA MARTÍNEZ



alferes 2O19

ANTONI MARCO BLASCO

CRISTINA CANTÓ MOLINA JOAQUÍN SILVESTRE GALIANA

BLAI BLASCO JUAN
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PROGRAMA 
OFICIAL D’ACTES 

2O19

diUmENGE 6 dE GENEr

HomENATGE ALS CAPiTANS, CAPiTANES i FESTErS Amb  
75 i 50 ANYS EN ACTiU
A les 9.45 hores es reuniran a la seu social de l’Associació els capitans i capitanes, els festers homenatjats i la 
junta directiva de l’Associació per a assistir a la Missa en acció de gràcies a l’Església Parroquial. A continuació, 
eixirà el seguici des de l’Ajuntament  fins al Pavelló municipal d´esports acompanyats per la banda de música 
Societat Musical Vila de Bocairent, on es retrà homenatge a les capitanies i festers amb 75 i 50 anys en actiu.

Es farà la representació del SAINET FESTER, Enguany eixim de Negre!!!, obra de Miguel Ángel Fita López, i el 
lliurament de diplomes. La mantenidora de l’acte serà la senyora Maria José Vañó Vañó. Seguidament, tindrà 
lloc el dinar de germanor festera al mateix Pavelló municipal.

Blai Vanyó
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diSSAbTE 12 dE GENEr 

CoNCErT FESTEr
A les 18.30 hores, al Teatre Avenida tindrà lloc el 80é Concert de Música Festera, interpretat per l’Associació 
Unió Musical Bocairent. Comptarà amb la presència dels capitans, els festers homenatjats i la junta directiva 
de l’Associació.

diUmENGE 13 dE GENEr 

LA PUbLiCACiÓ
A les 11.30 hores, des de l’Ajuntament, començarà la Publicació de festes. Discorrerà pels carrers de costum i 
finalitzarà amb una gran traca.

Blai Vanyó

Esteve Castelló
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diUmENGE 20 dE GENEr 

L’ACAPTE
A les 11.30 hores, des de la Casa Consisto-
rial eixirà el seguici amb l’Ajuntament, la 
junta directiva de l’Associació, les capita-
nies i els festers amb 75 i 50 anys en actiu 
per a celebrar el tradicional acte de l’Acap-
te. El seguici continuarà fins a la plaça de 
l’Ajuntament. L’acte finalitzarà amb una 
gran traca.

dEL 23 AL 31 dE GENEr 

NiTS dE Ciri
El dia 23 al migdia, volteig general de 
campanes i llançament de trons des de 
l’ermita del Sant Crist.

A les 19.30 hores començarà al temple 
parroquial la Solemne Novena en honor al 
nostre patró Sant Blai. El novenari comen-
çarà a les 19.30 h els dies 23, 24, 25, 26, 28, 
29, 30 i 31; el diumenge 27, a les 11.30 h.

Esteve Castelló

Manolo Esplugues
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diVENdrES 1 dE FEbrEr 

LES CAixES
Al migdia, amb volteig general de campanes, s’anunciarà el començament de les festes.

A les 19.30 hores, al toc de l’Àngelus, des de la porta de la Casa Consistorial i després 
de resar les oracions, es dispararà una traca. Tot seguit, els sergents de cada filà i les 
seues caixes iniciaran la Retreta de les Caixes, que rememora la Proclamació de Sant 
Blai com a patró de Bocairent, i recorreran els carrers de costum. En arribar al pont 
de Sant Blai, es dispararà un gran castell de focs d’artifici. Seguidament, es reprendrà 
l’acte per a passar per la placeta de Sant Blai i a recórrer el barri vell fins a finalitzar en 
la porta de l’Ajuntament.

A les 23.00 hores, des de la Residència fins a la plaça de l’Ajuntament, tindrà lloc la 
desfilada tradicional de la Nit de Caixes iniciada per la filà de Marrocs.

Esteve Castelló
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Ana Gisbert

diSSAbTE 2 dE FEbrEr

L’ENTrAdA
A les 11.30 hores es reuniran a la plaça de l’Ajuntament totes les bandes que participen en les festes. Prime-
rament, s’interpretarà l’Himne Nacional per a hissar les banderes oficials. Tot seguit, l’Associació Unió Musical 
de Bocairent interpretarà l’Himne a Bocairent, sota la direcció del senyor Jaume Blai Santonja Espinós. Tot 
seguit, començarà la desfilada de les bandes pels carrers de costum. Quan s’arribe a la bifurcació dels carrers 
José Puig-Sant Joan de Ribera es dispararà una gran mascletà.

A les 16.30 hores, des del carrer València i a l’altura de l’església de la Santa Creu, començarà l’Entrada de 
Moros i Cristians, que finalitzarà a la plaça de l’Ajuntament. Seguidament es realitzarà la tradicional Revista a 
les tropes dels capitans d’ambdós bàndols. Després, tindran lloc les primeres Vespres del Sant. A continuació 
els capitans realitzaran l’Ofrena a Sant Blai.
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Juan Sanz

diUmENGE 3 dE FEbrEr

SANT bLAi
A les 8.00 hores començarà, des de la porta de l’Ajuntament la gran Diana, que es dirigirà pel 
carrer de Sant Agustí i recorrerà l’itinerari habitual. Acabarà al mateix lloc de començament.

A les 11.30 hores es reuniran davant l’Ajuntament les filaes amb les seues bandes de música que, 
presidides pels capitans i les autoritats, assistiran a la Missa Solemne de Sant Blai a l’Església 
Parroquial. La presidirà i predicarà l’Excm. i Rvdm Sr. En Juan Piris Frígola, bisbe emèrit de Lleida. 
L’Agrupació coral de Bocairent, sota la direcció de Damián Molina Beneyto, acompanyarà la ceri-
mònia. Acabada la missa, es realitzarà la Salutació a les autoritats a la Casa Consistorial.

A les 16.30 hores, desfilada del Piquete de la Filà Terç de Suavos.

A les 17.00 hores, començarà des del maset dels Moros Vells el Ball del Moro, passant per casa 
del capità fins la plaça de l’Ajuntament.

A les 18.30 hores, es concentraran a la plaça de l’Ajuntament totes les filaes amb les seues ban-
des de música, les respectives capitanies i autoritats per a dirigir-se al temple parroquial des d’on 
eixirà la Solemne Processó, presidida pel Sr. vicari episcopal Rvnd. en Melchor Seguí Sarrió. 

Correspondrà portar la Relíquia a la Filà dels Marrocs. En arribar a la plaça de l’Ajuntament, la Proces-
só farà una parada i esperarà l’arribada del Guió, Relíquia i Imatge del Sant, que seran aclamats pels 
congregats. Es dispararan focs d’artifici i després es reprendrà la Processó fins a l’Església Parroquial, 
on s’interpretarà l’Himne a Sant Blai. 
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diLLUNS 4 dE FEbrEr 

moroS i CriSTiANS
A partir de les 8.00 hores, des dels respectius masets eixiran les filaes formant esquadra en direcció a les 
distintes esglésies i ermites de la població per a assistir a missa segons es detalla a continuació: 

•	 Espanyoletos:	Ermita	de	la	Mare	de	Déu	d’Agost
•	 Granaders:	Ermita	de	Sant	Joan	
•	 Contrabandistes:	Ermita	de	la	M.D.	dels	Desemparats	
•	 Terç	de	Suavos:	Parròquia	–	Altar	Major	
•	 Estudiants:	Parròquia	–	Capella	de	Sant	Blai
•	 Moros	Vells:	Parròquia	–	Capella	de	la	Comunió	
•	 Marrocs:	Monestir	de	la	Mare	de	Déu	dels	Dolors	i	dels	Reis	Mags	
•	 Moros	Marins:	Residència	del	Sagrat	Cor	de	Jesús	
•	 Mosqueters:	Església	de	la	Santa	Creu	

A les 11.30 hores tindrà lloc la batalla entre els bàndols cristià i moro. S’iniciarà des de la intersecció carrer 
Batalla	de	Lepant	–	avinguda	Sant	Joan	de	Ribera.	Continuarà	per	Batalla	de	Lepant	fins	a	la	plaça	de	l’Ajun-
tament. A continuació, tindrà lloc l’Ambaixada del moro. S’acabarà el parlament en una lluita d’arma blanca 
en què resultarà guanyador l’exèrcit moro, que hissarà victoriós les seues banderes al castell.

A les 17.00 hores, es reprendrà la batalla des de la Residència i l’exèrcit moro es refugiarà al castell. A con-
tinuació, tindrà lloc l’Ambaixada del cristià. Tot seguit, hi haurà la lluita en què l’exèrcit moro serà derrotat 
i foragitat de la fortalesa. Durant l’Ambaixada, la filà de Marrocs resarà pels difunts a la porta de l’Església 
Parroquial i baixarà a la plaça de l’Ajuntament fent ziga-zaga. Quan acabe l’Ambaixada, eixiran totes les filaes 
sense ordre establit, llevat de la filà de Marrocs que eixirà l’última fent la seua processó tradicional fins al 
maset. A continuació es realitzarà l’acte del «canvi de maset» entre les filaes de Moros Vells i Mosqueters.

A les 23.30 hores començarà la desfilada-retreta des de la Residència fins a la plaça de l’Ajuntament.

Juan Sanz
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dimArTS 5 dE FEbrEr 

SANT CriST
A partir de les 7.00 hores, diana, que finalitzarà a la plaça de l’Ajuntament.

A les 10.00 hores es reuniran les filaes amb els seus capitans i capitanes a la plaça de l’Ajuntament. Des d’allí, 
es dirigiran cap a l’ermita del Sant Crist per tal de celebrar la tradicional missa en acció de gràcies, que tin-
drà lloc a les 11.30 hores. Correspon retre honors a la Filà de Marrocs. Quan finalitze s’escenificarà l’emotiu 
“Despojo del moro”.

A partir de les 12.30 hores, les filaes i els capitans es dirigiran al temple parroquial per a besar la Relíquia del sant.

A les 17.30 hores, els festers es reuniran al temple parroquial i es cantarà el Te Deum. Seguidament, marxaran 
al Monestir de la Mare de Déu dels Dolors i els Reis Mags, on seran imposades les bandes als nous capitans 
i alferes de cada filà pel Sr. rector i el Sr. president de l’Associació de Festes. A continuació, les filaes amb els 
nous capitans realitzaran l’acostumada Cercavila.

A les 24.00 hores, grandiosa Cordà.

dimECrES 6 dE FEbrEr 

L’EixAbEGÓ
A les 11.30 hores, es reuniran al local social 
de l’Associació de Festes totes les juntes de les 
filaes, la junta directiva de l’Associació, capi-
tans i alferes. Des d’allí, aniran fins a l’Església 
Parroquial per tal d’assistir a la Santa Missa en 
sufragi dels festers difunts. Posteriorment, hi 
haurà dinar fester de totes les filaes als res-
pectius masets.

Antonio Barrientos

Esteve Castelló


