
Divendres 20

20:00h-  Pregó  d’inici  des  del  balcó  de
l’ajuntament  a  càrrec  de  la  Quintà  2020
«L’Escandalera».  A  continuació,  gran
actuació musical de «Siana Soul».*

Dissabte 21

12:00h- Volteig de campanes.

20:30h-  Actuació  de  la  Unió  Musical
Beniarbeig en diferents punts del poble.

21:00h- Grandiós acte de presentació de la
Quintà  2020  «L’Escandalera»  i  de  les
Festeretes  Infantils.  Tot  seguit,
impressionant  actuació  de  l’il·lusionista
James Garibo.*

Diumenge  22-  Dia  de  Sant
Joan Baptista

11:00h-  Baixada  de  la  Quintà  2020
«L’Escandalera»  acompanyats  per  les
Festeres Infantils.

12:00h- Santa Missa en honor a Sant Joan
Baptista cantada pel cor de Beniarbeig. A
continuació, repartiment del tradicional pa
beneït al carrer Luis Santonja per a tota la
gent.

20:00h-  Brillant  actuació  de  la  Unió
Musical Beniarbeig.*

Dilluns 23- Dia de les quintades
19:30h-.  Amenitzant  la  vesprada  hi  haurà
l’actuació  d’un  duo  musical.  Tot  seguit,
l’’espectacle de l’humorista Carlos Luna.*

Dimarts 24- El dia de després

11:00h- Parc aquàtic a la piscina municipal
amb l’obertura a càrrec de les Festeretes
Infantils.

20:00h-  Destacada  actuació  d’un  duo
musical.

Dimecres 25- Dia dels menuts

11:00h- Jocs Infantils a la piscina municipal.
Les  Festeretes  Infantils  donaran  l’inici  als
jocs.

18:30h- Berenar per als xiquets i xiquetes a
la  vorera  del  bar  Ca’l  Nay  patrocinat  pel
mateix.

19:00h-  Fabulosa  actuació  musical  de
«Nunca jamás» per als més menuts.*

Al  finalitzar  continuarem  amb  l’actuació
d’un duo musical. 

Dijous 26- Dia de la festa popular

11:00h- Jocs Infantils a la piscina municipal.
Les  Festeretes  Infantils  donaran  l’inici  als
jocs.

20:00h-  Nit  amenitzada  per  un  duo
musical.

Divendres  27-  Mare  de  Déu
dels Dolors

11:30h-  Baixada  de  la  Quintà  2020
«L’Escandalera»  pel  carrer  Major  fins  a
l’església.
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12:00h- Santa Missa Solemne cantada pel
Cor de Beniarbeig en honor a la Mare de
Déu dels Dolors. A continuació es repartirà
el  tradicional  pa  beneït  al  carrer  Luis
Santonja.

19:00h-  Ofrena floral  al  nostre  patró Sant
Roc a l’església.

20:30h-  Increïble  actuació  de  l’Orquestra
«NO COMMENT».*

Dissabte 28- Dia de Sant Roc

09:00h- Gran despertada aèria a càrrec de
la pirotècnia Hermanos Caballer.

11:30h-  Baixada  de  la  Quintà  2020
«L’Escandalera»  pel  Carrer  Major  fins  a
l’església.

12:00h- Santa Missa solemne cantada pel
Cor de Beniarbeig en honor al nostre patró
Sant Roc.

13:00h-  Gran  mascletada  a  càrrec  de  la
pirotècnia Hermanos Caballer.

20:30h-  Extraordinària  actuació  de  «La
Pato trau la llengua».*

00:00h- Magnífic castell de focs d’artifici a
càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer.

Diumenge  29-  Dia  dels
nostres Majors

12:00h-  Santa  Missa  dedicada  als  nostres
majors.

18:00h-  Berenar  per  als  pensionistes
patrocinat  per  Bar  Pensionistes.  Es
repartiran  detalls  patrocinats  per  la
farmàcia Vicente Miralles.

20:00h- Espectacle «Canciones de la tierra
y del mar» a càrrec del Grup Polifònic Ars
Nova.  Subvencionat  per  la  diputació
d’Alacant i l’Ajuntament de Beniarbeig.

* Actes  només  per  a
empadronats al  municipi  i  per
als que cal inscripció  .  

Lloc de les actuacions: plaça del 9
d’Octubre

Comissió de Festes
2020/2021

NOTES:

-Les cadires no poden traure’s de la plaça.

-Les portes de les actuacions s’obriran 30
minuts abans. Es prega no arribar a l’hora
punta.

-Tots els actes es poden vore afectats per la
normativa  COVID-19  i  l’Ajuntament  i  la
Comissió  de  Festes  es  reserven  el  dret  a
modificar o suspendre qualsevol acte.

INSCRIPCIONS:

-Es  tancaran  a  les  12:00h  del  dia  de
l’actuació o fins completar l’aforament de
500 assistents.

-Inscripcions presencials els dies 17, 18 i 19
d’agost de 19:00 a 21:00 al Centre Cultural.

-Inscripcions  en línia a www.beniarbeig.es o:

Regidoria de Festes
Ajuntament de Beniarbeig

http://www.beniarbeig.es/

