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Programa d’actes



Diumenge 11 de gener

HOMENATGE ALS CAPITANS 
I FESTERS AMB 50 ANYS EN 
ACTIU
A les 9.45 hores es reuniran a la seu social de l’as-
sociació els capitans, els festers homenatjats i la 
Junta Directiva de l’associació per assistir a la San-
ta Missa en acció de gràcies, a l’Església Parroquial.

A continuació s’anirà en seguici des de l’Ajunta-
ment fins al Pavelló Esportiu, acompanyats per 
l’Associació Unió Musical Bocairent, on es retrà 
HoMEnAtgE a les capitanies i festers amb 50 
anys en actiu. Es farà la representació del SAinEt 
fEStEr “Una carrossa per al tio”, de ricardo reig 
Molina i el lliurament de diplomes. El mantenidor 
de l’acte serà el senyor Josep Calatayud Beneyto. 
Seguidament tindrà lloc el DinAr de germanor 
festera, al pavelló.

Dissabte 17 de gener 

CONCERT FESTER
A les 18.30 hores al teatre Avenida tindrà lloc el 
LXXii 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.

Homenatge als Capitans i Festers • Concert Fester
PROGRAMA D’ACTES

José M. Beneyto



La Publicació • Nits de Ciri • L’Acapte
PROGRAMA D’ACTES

Blai Vanyó

Diumenge 18 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.

Del 23 al 31 de gener

NITS DE CIRI
Al migdia, volteig general de campanes i llança-
ment 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 començarà a les 19.30 hores de 
dilluns a dissabte i el diumenge a les 11.30 hores.

Diumenge 1 de febrer

L’ACAPTE
A les 11.30 hores, des de la Casa Consistorial eixirà 
el seguici amb l’Ajuntament, la junta directiva i les 
capitanies i els festers amb 50 anys en actiu per a 
per a celebrar el tradicional acte de L’ACAPtE. El 
seguici continuarà fins a la plaça de l’Ajuntament. 
L’acte finalitzarà amb una gran traca.



La Publicació • Nits de Ciri • L’Acapte Dia de les Caixes
PROGRAMA D’ACTES

Blai Vanyó

Divendres 6 de febrer 

DIA DE 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. Acte seguit, els 
sergents de cada filà i les seues caixes iniciaran la 
rEtrEtA DE LES CAiXES, que rememora la Pro-
clamació de Sant Blai com a Patró de Bocairent, i 
recorreran els carres 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 per a recórrer 
el barri vell, per a finalitzar a la porta de l’Ajunta-
ment.

A les 23.00 hores, des de la residència fins a la 
plaça de l’Ajuntament, tindrà lloc la desfilada tra-
dicional de la nit DE CAiXES iniciada per la filà de 
Contrabandistes.



Dia de l’Entrada
PROGRAMA D’ACTES

Photofinish

Dissabte 7 de febrer 

DIA DE L’ENTRADA
A les 11.30 hores es reuniran a la plaça de l’Ajun-
tament totes les bandes que participen a les fes-
tes. Primerament, s’interpretarà l’Himne nacional 
per a hissar les banderes oficials. tot seguit s’in-
terpretarà l’HiMnE A BoCAirEnt per l’Associa-
ció unió musical de Bocairent baix la direcció del 
senyor José francisco Bernat Belda. Seguidament 
començarà la desfilada de les bandes pels carrers 
de costum. Quan s’arribe a la bifurcació dels car-
rers José Puig-Sant Joan de ribera es dispararà una 
grAn MASCLEtÀ.

A les 16.30 hores, des del lloc prèviament esta-
blert al carrer Batalla de Lepanto, començarà l’En-
trADA DE MoroS i CriStiAnS, que finalitzarà a 
la plaça de l’Ajuntament. Seguidament es realitza-
rà la tradicional revista a les tropes dels capitans 
d’ambdós bàndols. Després els capitans realitza-
ran l’ofrEnA a Sant Blai, i amb el cant del Magní-
ficat tindran lloc les primeres VESPrES del Sant.



Dia de l’Entrada Dia del patró sant Blai
PROGRAMA D’ACTES

José A. Bernat Bacete

Diumenge 8 de febrer 

DIA DEL PATRÓ SANT BLAI
A les 8.00 hores començarà des de la porta de la 
Casa Consistorial 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 l’Església Parroquial a la MiSSA SoLEMnE DE 
SAnt BLAi. Presidirà l’eucaristia el reverend se-
nyor José Vicente Castillo Peiró, membre del Con-
sell diocesà d’assumptes econòmics i exrector de 
Bocairent. L’Agrupació coral de Bocairent, baix la 
direcció de Damián Molina Beneyto, acompanya-
rà la cerimònia. 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 18.30 hores es concentraran a la plaça de 
l’Ajuntament totes les filaes amb les seues ban-
des de música i els respectius capitans i autoritats 
per dirigir-se al temple parroquial des d’on eixirà la 
SoLEMnE ProCESSÓ. 

Correspondrà portar la rELÍQUiA a la filà de Con-
trabandistes. En arribar a la plaça de l’Ajuntament, 
la Processó farà una parada i esperarà l’arribada 
del guió, relíquia i imatge del Sant, que seran 
aclamats pels congregats. Es dispararan focs d’ar-
tifici i després es reprendrà la Processó. finalitzarà 
l’acte a l’Església Parroquial amb el cant de l’Him-
ne a Sant Blai.



Dia de moros i cristians
PROGRAMA D’ACTES

Dilluns 9 de febrer 

DIA DE MOROS I CRISTIANS
A partir de les 8.00 hores, des dels respectius ma-
sets eixiran les filaes formant esquadra en direcció 
a les distintes esglésies i ermites de la població per 
assistir a missa segons es detalla a continuació: 
•	Espanyoletos:	Parròquia	–	Capella	de	Sant	Blai
•	Granaders:	Parròquia	–	Capella	de	la	Comunió
•	Contrabandistes:	Monestir	de	la	Mare	de	Déu	dels	

Dolors i dels reis d’orient
•	Terç	de	Suavos:	Residència	del	Sagrat	Cor	de	Jesús
•	Estudiants:	Església	de	la	Santa	Creu
•	Moros	Vells:	Ermita	de	la	Mare	de	Déu	d’Agost
•	Marrocs:	Ermita	de	Sant	Joan
•	Moros	Marins:	Ermita	de	la	M.D.	dels	Desemparats
•	Mosqueters:	Parròquia	–	Altar	major

A les 11.30 hores tindrà lloc la batalla entre els 
bàndols cristià i moro. S’iniciarà des de la intersec-
ció carrer Batalla de Lepant- Av. Sant Joan de ribe-
ra. Continuarà per Batalla de Lepant fins a la plaça 
de l’Ajuntament. A continuació tindrà lloc l’AMBAi-
XADA DEL Moro. S’acabarà el parlament en una 
lluita d’arma blanca en la qual resultarà guanyador 
l’exèrcit moro, que hissarà victoriós les seues ban-
deres al castell.

A les 17.00 hores es reprendrà la batalla des de la 
residència, i l’exèrcit moro es refugiarà al castell. A 
continuació tindrà lloc l’AMBAiXADA DEL CriStiÀ. 
tot seguit hi haurà la lluita, en la qual l’exèrcit moro 
serà derrotat i foragitat de la fortalesa. Durant l’Am-
baixada, 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’Am-
baixada, 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 conti-
nuació es realitzarà l’acte del “canvi de maset” entre 
les filaes de Moros Vells i Mosqueters.

A les 23.30 hores Desfilada-rEtrEtA. Des de la 
residència fins a la plaça de l’Ajuntament.

Photofinish



Dia de moros i cristians Dia del sant Crist
PROGRAMA D’ACTES

Dimarts 10 de febrer 

DIA DEL 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 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 grÀCi-
ES, que tindrà lloc a les 11.30 hores. Correspon re-
tre honors a la filà de Contrabandistes. Quan fina-
litze s’escenificarà l’emotiu DESPoJo DEL Moro.

A partir de les 12.30 hores, les filaes i els seus ca-
pitans 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 Do-
lors i els reis Mags, on seran imposades les ban-
des als nous capitans i alferes de cada filà pel Sr. 
rector i el president de l’Associació de festes. A 
continuació, les filaes amb els seus nous capitans 
realitzaran l’acostumada CErCAViLA.

A les 24.00 hores, grAnDioSA CorDÀ.

José A. Bernat Bacete



Dia de l’Eixabegó
PROGRAMA D’ACTES

Blai Vanyó

Dimecres 11 de febrer

DIA DE L’EIXABEGÓ
A les 11.30 hores es reuniran al local social de 
l’Associació de festes totes les juntes de les fila-
es, la Junta Directiva, capitans 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 respectius masets.

Bocairent, desembre del 2014

L’alcalde,
Josep Vicent Ferre Domínguez
El rector,
Ángel Miguel Olivares Alís
El president de l’Associació de festes de 
Moros i Cristians,
Ximo Carbonell Sirera


