Programa Festes d´Hivern
Ibi - Desembre 2019 - Gener 2020

Presentació
Les Festes d’Hivern són eixes festes entranyables que conviuen amb eixos dies en què la família està més
junta que mai. Són festes que parteixen de casa, on majors i xiquets troben el moment d’estar més prop i
en convivència.
La música, la dansa i la tradició tornaran de nou a omplir els carrers del nucli antic. I de nou el sentiment
i el nerviosisme es barregen amb il•lusió de balladores i balladors, el colorit dels Tapats i la Justícia Nova
d’Amantats i Enfarinats. I els xiquets, nerviosos, esperant que l’Herald, els Reis Mags i els Negres, els porten
els joguets somiats.
És per això que des de la Regidoria de Festes i Tradicions i la Taula de les Festes d’Hivern, vos animem
a participar i donar suport als protagonistes. Bé vestint-vos de Tapats o acudint a vore i estar amb els
Enfarinats i l’Oposició, o simplement fent acte de presència al carrer de les Eres o al Ball del Virrei, on
la calor humana donarà vida i color a les FESTES D’HIVERN. I que cada acte de l’Associació de Reis Mags
estiga ple de la il•lusió més gran que hi ha, la dels xiquets i que la Cavalcada de Ses Majestats òmpliga,
com sempre, els carrers d’alegria, amor i amistat.
BONES FESTES

Guió d’actes
Din – di – lin – di – lin – din.
Dan – da – lan – dan – da – la – dan,
Glòria al nostre Senyor capità de terra i
cel,
que és més dolç que la mel.
Divendres 13, dissabte 14 i diumenge 15 de
desembre.
Jornada de portes obertes en la seu
de l’Associació Reis Mags, en el carrer
Empedrat.
Divendres, 13 de desembre
20.45 hores. Les autoritats, pregoner/a
i el Castell Vermell es concentraran
a l’Ajuntament, des d’on acudiran
posteriorment a l’Arxiu Municipal, on
estarà esperant-los el poble.
21.00 hores. Com a acte inaugural de
les Festes d’Hivern, Pregó de les Festes
d’Hivern des del balcó de l’Ajuntament
Vell, hui Arxiu Municipal, a la Plaça
de les Corts, presentació del cartell
anunciador de la Cavalcada del Reis
Mags d’Orient d’Ibi, acompanyats pel
Taller de Música Castell Vermell d’Ibi.

21.15 hores. PRESENTACIÓ DEL LLIBRET
ENFARINA’T. Llibre que pretenem
que siga la veu i la memòria de les
Festes d’Hivern i finestra oberta a tots
aquells que desitgen escriure, aportar
fotografies o deixar constància del que
són cada any estes tradicionals Festes.
Saló d’Actes de l’Arxiu Municipal.
21.30 hores. Inauguració d’Expo-Nadal a
la Llotja de l’edifici. 40 aniversari de la
recuperació de les Festes d’Hivern.
En finalitzar, hi haurà un vi d’honor per
als assistents.
CELEBRACIÓ DE SANTA LLÚCIA
Dissabte, 14 de desembre
11.50 hores. Concentració de xiquets i
xiquetes a la Plaça de la Palla.
12.00 hores. Inici de la cercavila presidida
per Castell Vermell pels carrers de
costum fins arribar a l’esplanada de
l’ermita de Santa Llúcia.
12.30 hores. Bateig de Santa Llúcia amb
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LES CARRERES. Primerament els Fadrins,
des de l’Ajuntament fins a l’ermita,
d’anada i tornada, i seguidament els
Casats, des del cantó de l’església fins
l’Ajuntament, amb premis de pernils per
als primers classificats.
SORTEIG I PROCLAMACIÓ DELS REIS
DE LES DANSES, des del balcó de
l’Ajuntament, els REIS DE LES DANSES
convidaran tot el poble amb el conegut
“EL REI FA FESTA”. Seguidament, i
acompanyats pel Sonet, a la plaça de
l’Església, totes les parelles ballaran per
al públic assistent. Després, passacarrer
per la Fira de Nadal. Per acabar el dia,
es celebra un dinar.

fruits secs i llepolies per a tots els
xiquets i les xiquetes.
18.00 hores. X CONCERT DE NADAL I
REIS. El concert es farà en dues parts.
La rimera, a les 18:00 hores, la segona
a les 19:30. En el concert actuaran
xiquets i xiquetes de tots els col•legis de
primària del nostre poble, de l’escola
de música del Castell Vermell i del
col•legi d’educació especial Sanchis
Banús, interpretant temes nadalencs
acompanyats de la banda de música
del Castell Vermell. En la segona part
es tocaran, a més a més, les peces
finalistes del VIII Concurs Internacional
de Composició de Marxes per a
Cavalcada de Reis i es farà públic el
veredicte del Jurat. Lloc: Teatre Col•legi
Salesians.
Tragueu orelletes i bunyols de vent,
creilles bollides i bon aiguardent,
i l’amo de casa que encete el barril,
i el seu fill que balle i tots ballarem.

Dissabte, 21 de desembre
20:00 hores. Concert de Nadal. Unió
Musical d’Ibi i Coral Ibense. Lloc: Teatro
Río. Entrada gratuïta, prèvia retirada
d’entrades al mateix teatre.

Diumenge, 15 de desembre
10.30 hores. PROCESSÓ DE SANTA LLÚCIA.
Des de l’església de la Transfiguració
fins a l’ermita acompanyats pel Castell
Vermell.
11.00 hores. MISSA DE SANTA LLÚCIA, a
l’ermita de la santa. En acabar, es
cantaran els tradicionals GOJOS.
11.00 hores. CROSS ESCOLAR. Des de
la porta de l’Ajuntament, amb premis
de pernils als primers classificats.
Se’n sortejarà un altre entre tots els
participants.
12.45 hores. BAIXADA per l’Avinguda
Joaquín Vilanova de les parelles que
enguany prendran el compromís de
fer danses, acompanyats per Castell
Vermell.
PESADETA DEL TORRÓ. Els homes oferiran
a les seues parelles la típica pesadeta
com a galanteria.
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24.00 hores. PREGÓ DELS FADRINS, que
se celebra a la Plaça de l’Església,
acompanyats per la burreta, si hi ha
grup de fadrins.
Dimarts, 24 de desembre
9.00 hores. XL PUJADA AL BETLEM. Eixida
des de la plaça de l’Església. Fa 39
anys que es fa esta activitat esportiva
que té com a finalitat la col•locació
d’un naixement nadalenc al cim de
la Teixereta, cim emblemàtic de tots
els iberuts. Activitat organitzada i
patrocinada per l’Ajuntament d’Ibi, amb
la col.laboració del C.E. Amics de les
Muntanyes.
12.00 hores. RONDA DE NADALENQUES. La
Unió Musical d’Ibi té per costum en este
dia tan assenyalat, felicitar el Nadal a
tot el poble amb música.
18.00 hores. INAUGURACIÓ DE BETLEMS.
Des de la seu de l’Associació Reis Mags
anirem a la Comissió de Festes de Moros
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i Cristians i al de l’ermita de Sant Vicent,
instal•lat per l’Ajuntament, acompanyats
pel Taller de Música Castell Vermell d’Ibi.

8.00 hores. DIA DELS ENFARINATS. A
l’eixida del Sol del dia dels Sants
Innocents, la Justícia Nova començarà la
seua presa de poder.

19:00 hores. BANDOS DELS FADRINS, des
del carrer de Les Eres fins l’Ajuntament,
els fadrins aniran pregonant, amb
els seus «bandos» tot allò que haja
ocorregut durant tot l’any als fadrins del
poble. Un acte que se celebrarà si hi ha
grup de fadrins.

9.00 hores. CARRERA DE L’ALCALDE
al carrer de les Eres. Una carrera
normalment preparada decidirà
qui serà l’alcalde dels Enfarinats.
L’alcalde constitucional, Rafael Serralta,
protocol•làriament li donarà la vara
de comandament. Després el Jutge, el
Fiscal, el Secretari i els Agutzils prendran
els seus càrrecs.

Dimecres, 25 de desembre
11:00 hores. ELS BONS DIES DE NADAL.
Concentració dels Fadrins (si hi ha grup)
i de Castell Vermell. Posteriorment,
cercavila i visita a les autoritats locals,
civils, militars, eclesiàstiques i poble
en general, acompanyats pel Castell
Vermell d’Ibi.

10.00 hores. Junts es dirigiran al seu
Quarter ubicat a la plaça de l’Església,
on els Enfarinats, convertits en el nou
Ajuntament, aplicaran tota la força
de la seua llei atrapant els infractors
amb l’aixavegó i posant-los multes. I el
que no pague... a la presó! Fins i tot es
celebraran els juís de la Justícia Nova.
Després tindrà lloc la batalla entre
Enfarinats i Oposició. Primer, per facilitar
l’accés de tot el món a la festa, hi haurà
una batalla de farina i ous, per donar
pas a la batalla de coets i pólvora.
Recordem que el terrat de la plaça de
l’Església serà zona de mirons i, qui no
vulga pols que no vaja a l’era. Demanem
als més joves prudència i precaució. La
Festa ben entesa perdurarà. La mal feta
s’acabarà.

12:00 hores. LLIURAMENT DELS LLAÇOS.
Acte en què les fadrines ofereixen a les
seues parelles els llaços i el mocador
que llueixen els dies 28 i 30. Si hi ha grup
de Fadrins.
Divendres, 27 de desembre
21.00 hores. “BANDOS” DELS AMANTATS.
Des del carrer de les Eres, els Amantats
aniran pregonant amb els seus “bandos”
tot allò que haja esdevingut a llarg de
l’any. Acabaran davant l’Ajuntament.
En les Festes de Nadal,
no tenim cap de Real,
anirem que ens estrene,
el Tio Quico Pasqual.

10.30 hores. ARREPLEGADA. Durant el
matí, els balladors aniran pels llocs de
costum arreplegant les aportacions que
desitgen donar botigues i particulars.
Posteriorment, ho portaran a l’Asil.
12.00 hores. ARREPLEGADA DELS
ENFARINATS. Pels carrers de costum, els
Enfarinats aniran demanant i mesurant
amb les seues ferramentes per finalitzar
a l’Asil de Sant Joaquim.

Dissabte, 28 de desembre
9:30 hores. VII Torneig Solidari Futbol
8 «Un juguete, una ilusión» al camp
Vilaplana Mariel d’Ibi i al camp municipal
d’Onil. Horari: de vesprada, de 15:00 a
18:00 hores, amb la col.laboració de
l’Associació de Reis Mags d’Ibi i de
l’Ajuntament d’Ibi.

08.30 hores. DIA DELS CASATS. Junts,
Casats, Fadrins, xaramita i tabal del

78

Número 16 - Desembre 2019 - Gener 2020

Programa Festes d´Hivern
Ibi - Desembre 2019 - Gener 2020
Diumenge, 29 de desembre

Castell Vermell aniran a arreplegar el
Virrei i el Rei dels Casats.

9:30-14:00 hores. Fase final VII Torneig
Solidari Futbol 8 «Un juguete, una
ilusión», que es disputarà a Onil, amb
la col.laboració de l’Associació de Reis
Mags d’Ibi i de l’Ajuntament d’Ibi.

11.00 hores. Arreplegada de productes
per a l’Asil.
12.00 hores. Llegumada, taller de balls i
Tapats a càrreg del col•lectiu Saginosa.
Se celebrarà a la seua seu (carrer Les
Ànimes).

Dilluns, 30 de desembre
8.30 hores. DIA DELS FADRINS. Junts,
Fadrins, Casats, xaramita i tabal del
Castell Vermell, aniran a arreplegar el
Virrei i el Rei dels Fadrins, protagonistes
del segon dia. Després, iniciaran una
cercavila per diversos carrers i visitaran
el barri de Sant Pasqual.

15.15 hores. ARREPLEGADA DE
BALLADORES. Els balladors iniciaran
este tradicional acte arreplegant primer
les balladores i després la Virreina i la
Reina de les casades, que es dirigiran
a l’Asil de Sant Joaquim, on ballaran en
homenatge als nostres majors.

16.00 hores. ARREPLEGADA DE
BALLADORES. Els balladors iniciaran
aquesta tradicional acte arreplegant
primerament les balladores i
posteriorment la Virreina i la Reina dels
Fadrins.

17.00 hores. PRIMER DIA DE DANSES o dia
dels Casats. Al carrer de les Eres es
ballarà la dansa, les folies i la jota. Per
promoure els Tapats, la Regidoria de
Festes i Tradicions i la Taula de festes
d’Hivern donaran un premi en metàl•lic
al millor Tapat. Els jutges seran els
mateixos Enfarinats, que donaran a
conéixer el guanyador en finalitzar la
dansa.

17.00 hores. SEGON DIA DE DANSES o DIA
DELS FADRINS. Al carrer de les Eres es
ballarà la dansa, les folies i la jota. Per
a promoure els Tapats, la Regidoria de
Festes i Tradicions i la Taula de festes
d’Hivern donaran un premi, en aquesta
ocasió, al millor grup de Tapats de
xiquets/xiquetes i millor grup de Tapats
de majors. Els jutges seran els mateixos
fadrins i casats, i donaran la seua opinió
en finalitzar la jota.

22.30 hores. BALL DEL VIRREI al Pavelló
Poliesportiu Municipal. L’entrada és
GRATUÏTA.
“Per potenciar l´ús de la nostra
indumentària tradicional, convidem al
públic que vinga a ballar amb barret,
capa i mantó”.
En finalitzar la Malaguenya, els casats
protagonistes del 2020 pegaran la volta
en senyal de compromís.
Sant Josep era fuster,
i fustejaba un banquet,
i el ninyet plegava les ascletes,
en el seu davantalet.

22.30 hores. BALL DEL VIRREI al Pavelló
Poliesportiu Municipal. L’entrada serà
GRATUÏTA.
“Per potenciar l´ús de la nostra
indumentària tradicional, convidem al
públic que vinga a ballar amb barret,
capa i mantó”.
En finalitzar la Malaguenya, els fadrins

79

Número 16 - Desembre 2019 - Gener 2020

Programa Festes d´Hivern
Ibi - Desembre 2019 - Gener 2020
Diumenge,5 de gener

de l’any vinent protagonistes del
2019 pegaran la volta en senyal de
compromís..
Sant Josep se’n va a la plaça,
a comprar un renyonet,
per a què Maria esmorze,
i que faça bona llet.

11.00 hores. Cercavila dels Nanos amb
Castell Vermell d’Ibi, des de la seu de
l’Associació Reis Mags. El recorregut
acabarà al Cemtre Social Polivalent.
12.00 hores VISITA A L’ASIL DE SANT
JOAQUIM, on l’Associació Reis Mags
oferirà regals a tots els ancians
acompanyats d’una Comitiva Reial.

Dissabte, 4 de gener
11.00 hores, cercavila dels Nanos amb
Castell Vermell, des de la seu de
l’Associació Reis Mags. El recorregut
acabarà al Centre Social Polivalent.

16.00 hores. CERCAVILA de les bandes
de cornetes i tambors que participaran
en la Cavalcada pels carrers del
recorregut.

17.00 hores. ARRIBADA DE L’HERALD DE
SES MAJESTATS A IBI. Recepció a l’Excm.
Ajuntament per part de les primeres
autoritats local i l’Associació de l’Enviat
dels Reis Mags. Tot seguit s’iniciarà la
cavalcada de l’Herald pels carrers d’Ibi
per arribar a les....

16.30 hores. ENTRADA DE CAMIONS
REIALS. És molt emocionant. Recorregut:
Les Eres, Joan Carles I, Reis Católics,
9 d’Octubre, Plaça dels Reis Mags,
rotonda Pou de Neu, Joan Carles I,
rotonda Font, Avinguda d’Azorín, Mare
de Déu de l’Esperança, avinguda de la
Província, Els Dolçainers, Avinguda de la
Indústria, Avinguda de la Pau, Comunitat
Valenciana, mestre Chapí, Pablo
Sorozábal, Manuel de Falla, Comunitat
Valenciana, Avinguda de la Pau, Doctor
Ferrán, Constitució, Ravalet, Les Eres,
Joaquín Vilanova.

18.00 hores a la plaça dels Reis Mags,
on l’estaran esperant milers de xiquets
per entregar-li les cartes amb les seues
demandes de joguets, regals i desitjos.
L’Herald llegirà una missiva dels Reis
Mags en què comunicarà a tots els
xiquets que a l’endemà faran la seua
entrada a Ibi.
Després, els patges s’ocuparan de
l’ENTREGA DE CARTES, ajudant l’Herald
a recollir-les perquè les lligen Ses
Majestats els Reis Mags. Per la gran
quantitat de xiquets que entreguen la
carta a Ibi, Ses Majestats enviaran dos
patges per cada rei per a recollir-les.

18.00 hores. Començarà l’acte
sacramental de l’Adoració.
19.30 hores aproximadament. LXXXIX
CAVALCADA DELS REIS MAGS en què
desfilaran pel recorregut habitual la
Sagrada Família, Pastors, el seguici
del Rei Herodes, els Patges Reials i
especialment Ses Majestats els Reis
Mags MELCIOR, GASPAR i BALTASAR.
La Comitiva Reial farà entrada a Ibi per
l’Avinguda Joaquín Vilanova i iniciarà
el recorregut pels carrers d’Ibi per
acabar a la plaça que du el seu nom,
des d’on partiran cap arreu del món.

22.30 hores SOPAR DE SES MAJESTATS al
restaurant “El Picaor”, on tot aquell que
vulga podrà assistir prèvia reserva de
plaça. A continuació, ball i festa fins a la
matinada.
Repiquen les castanyetes,
les simbombes i ferrets.
Repiquen les postisses,
canyetes i xiulitets.
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Podrem vore els paqueters reials del
rei Baltasar amb les seues escales i
camions repartint joguets i regals a tots
els xiquets i xiquetes d’Ibi.

d’autoritats locals, on queden convidats
tots els xiquets i els majors que vulguen
unir-se a les seues pregàries. Cercavila
amb Unió Musical d’Ibi.
En finalitzar, Acte Institucional al Teatre
Río.

En goig i alegria xiquets tots canteu,
al fill de Maria naixcut en Belén,
si s’ha mare vol doneu-li bessets,
més guapo que el sol és el Jesuset.

Senyora María estic “emprendat”,
de este fill seu que el cor m’ha robat,
volguera besar-lo si em diu que si,
ai! Quin goig tinc que no cap dins de mi.

Dilluns, 6 de gener
11.00 hores. SANTA MISSA. A la parròquia
de Santiago Apòstol, solemne missa
d’acció de gràcies per part de
l’Associació Reis Mags i l’actuació
de la Coral Ibense, amb assistència

Organitza:

Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ibi.
Taula de les Festes d’Hivern.

Patrocina:

Ajuntament d’Ibi.
Diputació Provincial d’Alacant.

Col·laboren:
Castell Vermell.
Sonet d’Ibi.

Les persones que participen desinteressadament en la Festa.
Nota:
L’organització es reserva la possibilitat de qualsevol canvi en el
programa d’actes.
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