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Portada de “Enfarina’t”, vol. 10. Llibre Oficial de les Festes d’Hivern de 2013.



  Les Festes d’Hivern són eixes Festes entranyables que conviuen amb eixos 
dies que la família està més junta que mai. Són Festes que pareixen 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  
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 calor 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

Foto: José Esteve Pla. 1r premi a la millor col·lecció.



21’00 hores. PREGÓ DE FESTES D’HIVERN.
 Des del balcó de l’Ajuntament vell, actual Arxiu Municipal, a la 
Plaça de les Corts i com a acte inaugural de les Festes d’Hivern.

21’15 hores. PRESENTACIÓ DEL LLIBRET “ENFARINA’T”.   
 Llibret 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 aquestes tradicionals Festes. Saló d’Actes de 
l’Arxiu Municipal. En finalitzar, hi haurà un vi d’honor per als assistents.

CELEBRACIÓ DE SANTA LLÚCIA.

12’00 hores. CONCENTRACIÓ DE XIQUETS I XIQUETES A LA PLAÇA DE 
LA PALLA QUE, PRECEDITS PER CASTELL VERMELL, faran una cercavila fins 
arribar a l’ermita, on es farà el tradicional Bateig o Albateig de Santa Llúcia.
12’30 hores. BATEIG DE SANTA LLÚCIA.
 A l’esplanada de l’Ermita es farà el tradicional BATEIG de fruits 
secs i llepolies per a totes les xiquetes i xiquets.

Sant Josep, colliu-me pomes,
María, qué altes estan,
si les branques no  s’acatxen,
pomes no se’n colliran.

Divendres, 13 de desembre

Dissabte, 14 de desembre

Foto: Vicente Pérez Belda. Foto: Vicente Pérez Belda.



10’00 hores. PROCESSÓ DE SANTA LLÚCIA.
 Des de l’Església de la Transfiguració fins l’Ermita.

10’30 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. Es 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. 

PESADETA DEL TORRÓ. Els homes oferiran a les seues parelles la típica 
pesadeta com a galanteria.

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.

SORTEIG I PROCLAMACIÓ DELS REIS DE 
LES DANSES, des del balcó de l’Ajuntament, 
els REIS de Casats i Fadrins convidaran a 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.

Diumenge, 15 de desembre

Done’m l’asguinaldo
si me l’ha de donar
en esta cistelleta,
me l’ha de posar.



9’00 hores. XXXIV PUJADA AL BETLEM.
 Plaça de l’Església. Des de fa 34 anys, aquesta 

activitat esportiva que té com a finalitat la 
col·locació d’un naixement nadalenc al cim 
de la Teixereta, cim emblemàtic de tots els 
ibiers. Activitat organitzada i patrocinada 
per la Regidoria d’Esports i col·labora Amics 
de les Muntanyes.

12’00 hores. RONDA DE NADALENQUES.
 L’Unió Musical d’Ibi té per costum en aquest dia tan assenyalat 
felicitar el Nadal a tot el poble amb música.

19’00 hores. “BANDOS” DELS FADRINS.
 Començant la comitiva al carrer de les Eres (l’encreuament del 
Ravalet) i acabant davant l’Ajuntament.

10’00 HORES. ELS BONS DIES DE NADAL.
 Concentració dels Fadrins i del Castell Vermell, a la seu d’aquest 
últims. Posteriorment, cercavila i visita a les autoritats locals, civils, militars 
i eclesiàstiques.

24’00 hores. PREGÓ DELS FADRINS.
 A la Plaça de l’Esglèsia i acompanyats per la tradicional burreta, 
iniciaran aquest simpàtic acte.

Dissabte, 21 de desembre

Cullerots i culleretesi l’aigua en el sarnatxo,no vos f eu del hòmens,que són uns borratxos.
Dimarts, 24 de desembre

Dimecres, 25 de desembre

Autor: Vicente Pérez Belda



12’30 hores. ELS LLAÇOS.
 A l’Ermita Sant Vicent, les fadrines oferiran a les seues parelles 
els llaços i el mocador que lluiran els dies 28 i 30 formant part del seu vestit.

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 al llarg de l’any. Acabaran davant 
l’Ajuntament.

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.

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, els Agutzils, prendran els seus càrrecs.

10’00 hores. L’AIXAVEGÓ. 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.

12’00 hores. ARREPLEGADA DELS ENFARINATS
 Pels carrers de costum, els Enfarinats aniran demanant i mesurant 
amb les seues ferramentes per finalitzar en l’Asil de Sant Joaquim.

Divendres, 27 de desembre

Dissabte, 28 de desembre



8’00 hores. DIA DELS CASATS. Junts, casats, fadrins, xaramita i tabal 
aniran a arreplegar al Virrei i al Rei dels casats, protagonistes del primer 
dia. 

10’30 hores. ARREPLEGADA. Durant el matí, els balladors aniran pels 
llocs de costum arreplegant les aportacions que desitgen donar botigues i 
particulars, portant-ho posteriorment a l’Asil.  

15’15 hores. ARREPLEGADA DE BALLADORES. Els balladors iniciaran 
aquest tradicional acte arreplegant primer a les balladores i després a la 
Virreina i Reina de les casades, dirigint-se a la Residència Sant Joaquim, 
on ballaran en homenatge als nostres majors. 

17’00 hores PRIMER DIA DE DANSÀ o DIA DELS CASATS. 

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 metàl·lic al millor Tapat. Els jutges seran els mateixos 
Enfarinats, que donaran a conéixer el guanyador en finalitzar la dansa. 

22’30 hores BALL DEL VIRREI al Pavelló Poliesportiu Municipal. Durant 
el descans, sortejarem el mantó. Les balladores i balladors posaran a la 
venda els números. L’entrada és GRATUÏTA. 

  “Per a 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 2014, 
pegaran la volta en senyal de compromís.

 

Primer premi fotografía millor col·lecció. Foto: José Esteve Pla.



9’00 hores. DIA DELS FADRINS, junts, 
Fadrins, Casats, xaramita i tabal, aniran 
a arreplegar el Virrei i Rei dels Fadrins, 
protagonistes del segon dia. 

11’00 hores. VISITA. Com és tradicional 
en els últims anys, els balladors, la 
xaramita i el tabal iniciaran una 
cercavila per diversos carrers i el barri 
de “Ciudad Deportiva” i “Centre de dia”. 

16’00 hores. ARREPLEGADA DE 
BALLADORES. Els balladors iniciaran 
aquest tradicional acte arreplegant 
primerament les balladores i 
posteriorment la Virreina i Reina de les 
fadrines. 

17’00 hores. SEGON DIA DE DANSÀ 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. Els jutges 
seran els mateixos Fadrins i Casats, donant la seua opinió en finalitzar la 
jota.  

22’30 hores. BALL DEL VIRREI al Pavelló Poliesportiu Municipal. Durant 
el descans, sortejarem la capa. L’entrada serà GRATUÏTA. Recordeu que 
convidem a baixar al Ball del Virrei amb la roba tradicional, que li donarà 
més prestigi a la Festa. En finalitzar la Malaguenya, els Fadrins de l’any 
vinent protagonistes del 2014 pegaran la volta en senyal de compromís.

Segon premi millor col·lecció. 
Foto: Juan Antonio Espinosa Puig

Premi millor fotografía “ballaors”
Autora: Esther Guillem Bordera

Dilluns, 30 de desembre



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

Patrocina:      

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.

Regidoria de Festes i Tradicions

Ajuntament d’Ibi i Diputació Provincial d’Alacant.
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Apartados
a) “Enfarinats”
b) “Ballaors”
c) “Tapats”
d) “Reyes Magos”

Bases en: blogafibi.blogspot.com

Hazte Socio y colabora en: reyesmagosibi@gmail.com
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Lugar: f'elltro Rio 

CONCRR.T DE A'AVID.AD 
.illtu 20:00 hora • 

A cargo de la UNIÓN MUSICAL 
DE IBI, con la participación del Coro 
de su Esc-uela de Música y del Coro tkl 
Colegio San Juan y San Pablo. 

d?'ák:a0 21 de PlJic~xe ck2013 

CONCJJ:.'RTO DE \~D~IL 1 REIS 
.A !tlS 19:00 homs Conciertoqrgan izadopqrfaAsociación 

Reyes M agos, Gaste!/ Verme// y los 
alumnos de primaria de los colegios 
de Ibi. Con el estreno de las piezas 
gmzadqras del 111 Concurso Nacional 
de N! archas para Cabalgatas de Reyes. 
Aforo Limitado. 

Lugar: Teturo Colegio Snlt Llt Donativo: 2€. 

CONCIERTODE1VAVID/1D-REYESDE 
LA CORAL IBE1VSE 

Aljiturli:t.J1r 
la místt de las 19:00 hora.~ 

Lugar: A1 rroquia de la 
Tnm .. yfigurad6u &4 Senor. 



INAUGUR/JCIÓN DE BELEA'ES 
A las 18:00 homs 

Teatro Familiar: 

Acompañadas por la "Banda tkl Talkr tk 
Musita Castrll VumeU d'Ibi". bzstaladas 
m la Cu~a del Pesebre (m la ltnga tkl 
Archiw Histórico), m la &tk Social de 
la Asuciat:ión, m la Comisión tk Fiestas 
de Moros y Cristimws y m úz Ermita de 
San Vicente. Acompañando al Exmo. 
Ayrmtamimto de lbi. 

PALABRAS RN LOS BOLSILLOS. 
A las 17:30 honrs 

Entrada gratuita hasta rompütar aforo 
Lugar: Tet~lro R10 

A trtwls de la CucarllÚJa Bar/Jara, la 
GallinaAgustiruz y sz1 amiga la Gallina 
Leticia, Pepa y su primo mayor Ptpe 
enC011tramas una manera de explicar las 
nombres, los números y los colores. 

Gracias a estos perso11qjes vamos 
wnocimdo la impurttliUÍtl .le las cosas smcillas y nprendiendo 
peqzwíos grandes ltcrioms. 











Ajuntament d1bí .._ .. .._,_ 

· ón Reyes Magos 

@ . 


