
PROGRAMA FESTES MORAIRA 2019 
 
 
DIVENDRES 5 DE JULIOL 
CONCERT DE BANDES  
 
21.00h Concert de bandes oferit pel Centre Artístic Musical de Xàbia i l’Agrupació 
Musical Cultural de Teulada al Club Nàutic de Moraira. 
  
DISSABTE 6 DE JULIOL  
PRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES MORAIRA 2019  
 
10.00h Travessia nadant a l’Andragó.  
22.30h Primera cercavila de la comissió de festes acompanyada per la Colla el Falçó.  
23.00h Presentació de les Festes de Moraira 2019 i Pregó a càrrec de Don VICENTE 
FERRER i Don JUAN VIDAL a l’esplanada del Castell.  
 
A continuació MACRO DISC MÒBIL a càrrec dels Dj’s locals: Dj Kiko Bertomeu, Dj Leo 
Booka b2b i Dj Danny Molina. 
 
DIUMENGE 7 DE JULIOL  
22.00h Agafeu lloc que comença la gala de ¡TU CARA ME SUENA! a l’esplanada del 
Castell a càrrec del Grup de Teatre Portitxolet de Moraira amb la col·laboració especial 
dels Festers de Moraira 2019. 
 
DIMECRES 10 DE JULIOL  
EXPOSICIÓ DE PINTURA ALUMNES GINÉS SALVÀ 
 
19.30h Exposició de pintura dels alumnes Ginés Salvà del curs 2018 - 2019 a l’Espai la 
Senieta.  
22.00h Cantada a la fresca amb el Cor La Senieta de Moraira al carrer Dr. Calatayud.  
 
DIJOUS 11 DE JULIOL  
TOTS AL PORTET  
 
23.00h VINGA VA, QUE AÇÒ COMENÇA!  Ens anem al Portet.  Concentració a 
l’esplanada del Castell i retreta fins a la platja del Portet amb la “Mentideta” gentilesa de 
la gelateria LOS JIJONENCOS de Moraira i amb l’acompanyament de la xaranga Rotglà.  
00.30h Per a que no pare la festa, actuació del trio “ZEPPELIN”.  
 
DIVENDRES 12 DE JULIOL  
ENTRADA DE LA MURTA  
 
19.00h Entrada de la murta acompanyats per la Colla el Falçó.  
20.30h Actuació de dansa tradicional a càrrec del Grup de Danses Font Santa Teulada.  
21.30h Sopar popular al carrer Dr. Calatayud i duet musical patrocinat per la gelateria 
LOS JIJONENCOS.  
00.00h Corda’t les sabates que estem de festa i vine a ballar amb la gran orquestra “LA 
FIESTA” a l’esplanada del Castell.  
 
DISSABTE 13 DE JULIOL  
DIA DELS XIQUETS  



 
09.00h Que no se vos peguen els llençols xiquets que heu d’acudir a la despertada 
infantil! 
11.00h Prepareu el banyador i ens veiem en el tobogan DESTROYER al carrer Juan 
XXIII, i en el GRAN PARC D’INFLABLES a l’avinguda del Portet.  
19.00h Doneu-vos pressa!  Comença el Teatre itinerant de “L’aventura prehistòrica” 
(Campanya de difusió de música i teatre de la Diputació Provincial d’Alacant).  
21.00h Sopar popular al carrer Dr. Calatayud ambientada per un duet musical.  
23.30h Vesteix-te amb els teus millors complements que comença el correfoc a càrrec 
de la “Colla de Dimonis de Mislata”.  
00.30h És dissabte així que no pare el ritme!  Continuem amb l’orquestra “WONDER” a 
l’esplanada del Castell.  
 
DIUMENGE 14 DE JULIOL  
DIA DE L’OFRENA  
 
08.00h Primera MACRODESPERTADA acompanyats per la xaranga El Truc.  
13.00h Cercavila informal dels Festers de Moraira 2019, Festers de Moraira 2018, 
Festers de Moraira 1994 i els portadors de la Mare de Déu acompanyats per la xaranga 
El Truc.  
19.00h Arreplegada de les festeres acompanyades per la xaranga El Truc i, 
seguidament, concentració a l’avinguda del Portet per a totes aquelles persones que 
vulguen participar en l’ofrena de flors.  
19.30h Ofrena de flors amenitzada pels “Tambores La Mediterránea de Moraira”, 
l’Agrupació Musical Cultural de Teulada, la Colla el Falçó i la xaranga El Truc.  En 
finalitzar, es dispararà un bombardeig de trons a càrrec de la pirotècnia RICASA.  
22.00h Duet musical per a tots els públics a l’esplanada del Castell.  
00.00h Poseu-se roba còmoda que esta nit és l’actuació de l’orquestra “LA TRIBU” a 
l’esplanada del Castell. 
 
DILLUNS 15 DE JULIOL  
FESTIVITAT EN HONOR A LA NOSTRA PATRONA LA MARE DE DÉU DELS 
DESEMPARATS 
 
08.00h Volteig general de campanes i segona despertada amb l’acompanyament de la 
xaranga El Truc. 
11.00h Arreplegada de festeres i cercavila acompanyades per la xaranga El Truc. 
12.00h Solemne missa cantada per la Coral Teuladina en honor a la Mare de Déu dels 
Desemparats. 
14.00h Gran MASCLETADA PIRODIGITAL a càrrec de la pirotècnia RICASA al passeig 
del Senillar.  
20.00h Arreplegada de festeres i cercavila acompanyats per la xaranga El Truc.  
20.30h Missa resada.  
21.00h Solemne processó en honor a la nostra Patrona la Mare de Déu dels 
Desemparats acompanyats per l’Agrupació Musical Cultural de Teulada, la Colla el 
Falçó i la xaranga El Truc.  
En finalitzar es dispararà un ESPECTACLE PIROMUSICAL de focs artificials a càrrec 
de la pirotècnia RICASA a l’esplanada del Castell.  
00.30h Vinga, que esta nit ens toca ballar amb l’orquestra “SEVEN CRASHERS” a 
l’esplanada del Castell.  
 
DIMARTS 16 DE JULIOL  



FESTIVITAT EN HONOR A LA MARE DE DÉU DEL CARME 
 
08.00h Ens queden pocs coets però encara ens queda foc per a l’última despertada! 
11.00h Arreplegada dels festers i cercavila acompanyats per la xaranga El Truc.  
12.00h Solemne missa en honor a la Mare de Déu del Carme cantada per la Coral 
Teuladina.  
14.00h Gran TRACA QUILOMÈTRICA amb final al passeig del Senillar on començarà 
una MASCLETADA amb efectes digitals a càrrec de la pirotècnia RICASA.  A 
continuació, el tradicional “PAL ENSABONAT” al moll pesquer.  
19.30h Arreplegada de festeres i cercavila acompanyades per la xaranga El Truc. Com 
bé diu la nostra tradició, esteu tots convidats a participar amb el vestit típic de Moraira.  
20.30h Solemne processó en honor a la Mare de Déu del Carme per terra i mar, 
acompanyats per l’Agrupació Musical Cultural de Teulada, la Colla el Falçó i la xaranga 
El Truc.  En arribar a l’església, es cantarà la Salve Marinera i s’anomenaran als festers 
i festeres de l’any 2020.  Seguidament, es dispararà un gran CASTELL AQUÀTIC a 
càrrec de la pirotècnia RICASA a l’esplanada del Castell.  
00.30h La festa no para, nosaltres seguim esta nit amb l’orquestra “LÍMITE” a 
l’esplanada del Castell.  
 
DIMECRES 17 DE JULIOL  
BOUS  
 
17.00h Entrada de CARRETONS I BOUS GEGANTS des de l’avinguda del Portet.  A 
continuació carretons per als més menuts i, com no, s’embolarà un d’ells.  
19.30h Bous a la mar a càrrec de la ramaderia La Paloma.  
23.30h Bous a la mar a càrrec de la ramaderia Els Coves.  
 
DIJOUS 18 DE JULIOL  
BOUS  
 
19.30h Bous a la mar a càrrec de la ramaderia Els Coves.  
23.30h Bous a la mar a càrrec de la ramaderia La Paloma.  
 
DIVENDRES 19 DE JULIOL 
BOUS  
 
17.30h Carretons a la plaça de bous. 
17.30h Recepció/inscripció de les tomaques participants en el XII Concurs de Cultiu de 
Tomaques al carrer Magatzems núm. 25 (Seu de la Filà Almoraima).  
19.00h Bous a la mar: sessió contínua fins a les 23.30h a càrrec de les ramaderies La 
Paloma i Els Coves.  
19.30h Exposició de les tomaques participants en el XII Concurs de Cultiu de Tomaques 
i exposició del dibuixos participants en el Vé Concurs de Dibuix del Cartell del XII 
Concurs de Cultiu de Tomaques. 
00.00h Pensàveu que ací s’acabava tot?  Teniu ganes de ballar?  Veniu a la 
espectacular MACRO DISC MÒBL TUMBALEA REVOLUTION a l’esplanada del 
Castell.  Ve carregada d’animació, camisetes, globus i alguna sorpresa més.  No t’ho 
pots perdre!  
 
DISSABTE 20 DE JULIOL 
DIA DE PENYES  
 



Encara ens queda energia per a més festa!  
19.00h La festa comença ací!  ATENCIÓ a totes les PENYES I GRUPS D’AMICS que 
comença EL GRAN PRIX a la plaça de bous, qui s’endurà el premi?  
21.30h La manta al coll i el cabasset... una cassalleta i un burret!  Ja tenim ací la NIT 
DE PENYES!  Sopar popular al carrer Dr. Calatayud amb sangria per gentilesa de 
SUPERMERCADOS PEPE LA SAL.  
00.00h Netegeu les sabates que és l’última nit i anem a passar-la ballant amb l’orquestra 
“MÁXIMA”.  
 
DIUMENGE 21 DE JULIOL 
FI DE FESTA  
 
12.00h Última cercavila a càrrec de la Comissió 2019.  
14.00h PAELLA GEGANT a càrrec de Paelles Riquelme i degustació de cassalla en les 
seues diverses formes a càrrec d’Anís Tenis a la plaça de l’Església.  Ens acompanyarà 
la xaranga Rotglà.  Per a que no siga tot cassalla, també hi haurà cervesa debades 
gentilesa de BODEGAS BLASCO.  
19.30h Trau la teua millor disfressa, a veure si tens sort i guanyes un premi! 
22.00h Encara sona alguna cosa per ahí?  
 
DISSABTE 27  
19.00h XVI Edició de la “Milla Urbana” a l’avinguda de la Pau. (Inscriu-te en 
www.somesport.com).  


