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DIPUTACIÓN

DE ALICANTE

Ajuntament cl'lbi
Regidoría de

Festes i Tradicions



Portada de "Enfarina't", vol. 11. Uibre Oficial de les Festes d'Hivern de 2014.



Les Festes d'Hivern son

eixes festes entranyables que
conviuen amb eixos dies en qué
la familia está mes junta que
mai. Son festes que parteixen
de casa, on majors i xiquets
troben el moment d'estar mes

prop i en convivencia.

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 ¡Musió de bailadores i

balladors, el colorit deis Tapats
i la Justicia Nova d'Amantats

i Enfarinats. I els xiquets,
nerviosos, esperant que
l'Herald, els Fiéis Mags i els Negres, els porten els joguets

Foto: Carlos Verdú Belda.

somiats.

Es per aixó que des de la Regidoría de Festes i Tradicions i la Taula
de les Festes d'Hivern, vos animem a participar i donar suport ais
protagonistes. Bé vestint-vos de Tapats o acudint a vore i estar amb els
Enfarinats i l'Oposició, o simplement fent acte de presencia al carrer de
les Eres o al Ball del Virrei, on la calor humana donará vida i color a les
FESTES D'HIVERN. I que cada acte de l'Associació de Reis Mags estiga pie
de la ¡Musió mes gran que hi ha, la deis xiquets i que la Cavalcada de Ses
Majestats ómpliga, com sempre, els carrers d'alegria, amor i amistat.

BONES FESTES



¿CIO

Mivenures, 12 de aesenwre
20'45 hores. Les autoritats, pregoner/a i el Castell Vermell es concentraran a
¡'Ajuntament, desd'on acudirán posteriorment a l'Arxiu Municipal, onestará
esperant-losel poblé

21'00 hores. Com a acte inaugural delesFestes d'Hivern, Pregó de les Festes
d'Hivern desdelbaleó de¡'Ajuntament Ve//, hui Arxiu Municipal, a la Plaga
de les Corts.
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21'15 hores. PRESENTACIO DEL LLIBRET ENFARINA'T. Llibretque pretenem
que siga la veu i la memoria de les Festes d'Hivern i finestra oberta a tots
aquells quedesitgen escriure, aportar fotografíes o deixar constancia del que
son cadaanyestes tradicionals Festes. Salód'Actes de l'Arxiu Municipal.

21'30 hores. Inauguracio d'Expo-Nadal, enguany dedicatal 40 aniversari del
Monument deis ReisMags.

En finalitzar, hi haurá unvid'honorper ais assistents.



CELEBRACIO DE SANTA LLUCIA.

Jjissaote, 13 de desemore
11 '50 hores. Concentrado dexiquets ixiquetes a la Plaga de la Palla.
12'00 hores. Inici de la cercavila presidida per Castell Vermell pels

carrers de costum finsarribar a ¡'espionada de l'ermita de Santa Liúda.
12'30 hores. Bateig de Santa Llúcia amb fruits secs i llepolies per a

tots els xiquets i les xiquetes.

jUiumenqe, 14 de desemore
1V00 hores. PROCESSO DE SANTA LLUCIA. Des de l'església de la

Transfigurado fins a l'ermita.

11'30 hores. MISSA DE SANTA LLÚCIA, a l'ermita de la santo. En
acabar, es cantaran els tradicionals G0J0S.

1V00 hores. CROSS ESCOLAR. Des de la porta de /'Ajuntament,
amb premis de pernils ais primers classifícats. Se'n sortejara un altre
entre tots els participants.

12'45 hores. BAIXADA per l'Avinguda Joaquín Vilanova de les
parelles que enguany prendran el compromis de fer danses, acompanyats
per Castell Vermell.

PESADETA DEL TORRÓ. Els bornes oferiran a les seues parelles la
típica pesadeta com a galantería.

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 REÍS DE LES DANSES, fies del
baleó de l'Ajuntament, els REÍS DE LES DANSES convidaran tot el poblé
amb el conegut "EL REÍ FA FESTA". Seguidament, i acompanyats peí Sonet,
a la plaga de l'Església, totes les parelles bailaran per al públie assistent.

Foto: Vicente Pérez Beldó.



Jjissaote, 20 de desemore
19'00 hores. CONCERT DE NADAL I REÍS. Organitzat per l'Associació

Reis Mags, Taller de Música Castell Vermell i els alumnes de primaria deis
col-legis d'lbi, ambl'estrena de lespecesguanyadores del IV Concurs Nacional
de Marxes pera Cavalcades de Reis. Lloc: Teatre Col-legi Salesians. Aforament
limitat.

El tradicional PREGÓ DELS FADRINS, que té lloc a la plaga de l'Església
acompanyats per la tradicional barreta, no es dura a terme en cas que
fínalment no hi bajaFadrins enguany.

Miumemje, 21 de desemore
CONCERT DE NADAL IREIS - CORAL 001^^/^^

IBENSE. Lloc: Parroquia de Santiago Apóstol ¡^r^£a/t'/i¿^»elj/xuse/y,
en acabar la missa de 11. PetiCOf^r<^'re^ aí>/i¿e&ts,

JJimecres, 24 de desemore
9'00 hores. XXXV PUJADA AL BETLEM. Eixida des de la plaga de

l'Església. Fa 35 anys que es fa esta activitat esportiva que té com a
fínalitat la col-locació d'un naixement nadalenc al cim de la Teixereta, cim
emblemátic de tots els iberuts. Activitat organitzada i patrocinada per
la Regidoría d'Esports del Ajuntament d'lbi amb la cohlaboració del CE.
Amics de les Muntanyes.

12'00 hores. RONDA DE NADALENQUES. La Unió Musical d'lbi té
per costum en este dio tan assenyaiat, felicitar el Nadal a tot el poblé
amb música.

18'00 hores. INAUGURACIO DE BETLEMS. Els instal-lats a la Cova
del Pessebre, la llotja de l'Arxiu Historie, la seu social de l'Associació Reis
Mags a la Comissió de Festes de Moros i Cristians i a l'ermita de Sant
Vicent l'instal-lat per l'Ajuntament.

/.'ocre deis BANDOS DELS FADRINS, si fínalment no hi ha dansó de
Fadrins, no es duró a terme.

JJijous, 25 de desemore
10'00 HORES. ELS BONS DIES DE NADAL. Concentrado deis Casats

i de Castell Vermell. Posteriorment, cercavila i visita a les autoritats locáis,
civils, militars i eclesiástiques.



Encas que no hi hoja dansa de Fadrins, l'acte conegut com ELS LLACOS,
en qué les fadrínes ofereixen a les seues parelles els llagos i el mocador que
llueixen els dies 28 i 30, no es dura a terme.

JJissaote^ 27 de desemore
21'00 hores. "BANDOS" DELS AMANTATS. Des del correr de les

Eres, els Amantats aniran pregonant ambels seus "bandos" tot alió que
haja esdevingut a llarg de l'any. Acabaran davant l'Ajuntament.

júiu/nenge, 28 de desemore
8'00 hores. DÍA DELS ENFARINATS. A l'eixida del Sol del dio deis

Sants Innocents, la Justicia Nova comengará la seua presa de poder.

9'00 hores. CARRERA DE L'ALCALDE al carrer de les Eres. Una
carrera normalment preparada decidirá quiserá l'alcalde deis Enfarinats.
L'alcalde constitucional, Rafael Serralta, protocol-láriament li donará la
varade comandament. Després eIJutge, el Fiscal, el Secretan i els Agutzils
preñaranels seus carrees.

10'00 hores. Junts es dirigirán al seu Quarter ubicat a la plaga de
l'Església, on els Enfarinats, convertits en el nou Ajuntament, aplicaran
tota la forga de la seua lid atrapantels infractors ambl'aixavegóiposant-
los multes. I el que no pague... a la presó! Fins i tot es celebraran elsjuís
de la Justicia Nova.

Després tindrá lloc la batalla entre Enfarinats i Oposició. Primer, per
facilitar l'accés de tot el món a la festa, hi haurá una batalla de fariña i
ous, per donarpas a la batalla de coets i pólvora.

Recordem que el terrat de la plaga de l'Església será zona de mirons i,
qui no vulga pols que no vaja a /'era

Demanem ais mes joves prudencio i precaució. La Festa ben entesa
perdurará. La mal feta s'acabará.

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.



...8'30 hores. DÍA DELS CASATS. Junts, Casats, Fadrins*. xaramita i
tabal del Castell Vermell aniran a arreplegar el Virrei i el Reideis Casats,
protagonistes del primer dia.

11'00 hores. VISITA. Com és tradicional, els balladors, amb
xaramita i tabaliniciaran una cercovila perdiversos carrers i visitaran el
barrí de la Ciudad Deportiva.

15'15 hores. ARREPLEGADA DE BALLADORES. Hs balladors
iniciaran este tradicional acte arreplegant primer les bailadores i després
la Virreina i la Reina de les casades, que es dirigirán a l'Asil de Sant
Joaquim, on bailaran en homenatge ais nostres majors.

17'00 hores. PRIMER DIA DE DANSES o dia deis Casats. Al correr
de les Eres es bailará la dansa, les folies i lajota. Per promoure els Tapats,
la Regidoría de Festes i Tradidons i la Taula de festes d'Hivern donaran
un premi en metal-lie al millor Tapat. Els jutges serán 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 manto. Les bailadores i balladors
posaran a la venda els números. L'entrada és GRATUITA.

"Per potenciar l'ús de la nostra indumentario tradicional, convidem
al públie que vingaa bailar amb barret, capa i manto".

En finalitzar la Malaguenya, els casats protagonistes del 2015
pegaran la volta en senyal de comprimís.

*"Z¿

Foto: Vicente Pérez Belda.

JÜi/lans , 29 de desemoire

17'30 hores. Teatre musical infantil: ¡EL PEKEMUSICAL GENIAL!
Lloc: Teatre Rio. Entrada gratuita numerada fins que es complete
l'aforament(cal recollir invitado).



uJimarts, 30 de desemore

8'30 hores. DÍA DELS • • ,••-••,,
FADRINS. Junts, Fadrins", B^T^H
Casats, xaramita i ¡aba! del wf^f *'« ~-'ím
Castell Vermell, aniran a '%•]]
arreplegarel Virrei i el Reídeis
Fadrins* protagonistes del mi]
segon dia.

10'30 hores. ARREPLEGADA.

Durant el mati, els balladors
aniran pels Ibes de costum
arreplegant les aportacions Foto:VicemePirezBMa.
que desitgen donar botigues i
particuiars; posteriormentho portaran a l'Asil.

16'00 hores. ARREPLEGADA DE BALLADORES. Els balladors
iniciaran aquest tradicional acte arreplegant primerament les bailadores
i posteriorment la Virreina i la Reinadeis Fadrins*.

17'00 hores. SEGON DIA DE DANSES o DIA DELS FADRINS. Al
correrde les Eres es bailará la dansa, les folies i la jota. Pera promoure
els Tapats, la Regidoría de Festesi Tradicions i la Taula de festes d'Hivern
donaran un premi, en aquesta ocasió, al millar grup de Tapats. Els
jutges serán els mateixos fadrins* i casats, i donaran la seua opinió en
finalitzar lajota.

22'30 hores. BALL DEL VIRREI al Pavelló Poliesportiu Municipal.
Durantel descans, sortejarem la capa. L'entrada será GRATUITA.

"Per potenciar l'ús de la nostra indumentaria tradicional, convidem
al públic que vinga a bollaramb barret, capa i manto".

En finalitzarla Malaguenya,els fadrinsde l'anyvinentprotagonistes
del 2015 pegaran la volta en senyal de comprimís.
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Desea a todo el pueblo de Ibi unas FelicesFiestas

Ajuntament d'lbi
Regidoríacíefóles i Traclíci

CENTRE CULTURALIBI

Hazte Socioy colabora en: reyesmagosibi@gmail.com



J/íssaote, 20 de desemore

CONCERTDE

NADAL

I REIS CORAL

IBENSE
Lloc: Parroquia de Santia_
Apóstol.
En acabar la missa de 11:00 h.

CONCERT
DENADAL I REIS
A les 19:00 hores

C¡*5$í)^V*%Z0.^ Organitzat per l'Associació Reisl
*W' i'"'.- •̂/•','-/• '/. Mags, Taller de Música Castell

* Vermell i els alumnes de primaria
, • deis col-legis d'lbi, amb ¡'estrena

W ^ ";; '.' z. de lespeces guanyadores delIV
Concurs Nacional de Marxes per
a Cavalcades de Reis.

Uoc:Teatre Col-legiSalesians. Aforament limitat

Foto:Manolo fotógrafos2014.

, 24 de desemoreimecres

RONDA DENADALENQUES
A les 12:00 hores

La Unió Musical d'lbi té percostum en este dia tan assenyaiat,
felicitar el Nadal a tot el poblé amb música.

\



INAUGURACIO DE BETLEí
' 'esl8:00 hores

Els instal-lats a la Cova del Pessebre, la llotja de l'Arxiu Historie, la seu
social de l'Associació Reis Mags a la Comissió de Festes de Moros i

Cristians i a l'ermita de Sant Vicent l'instal-lat per l'Ajuntament.

fJJr/llt'iK. .-/ mmumín*

Teatre musical infantil:

VL PEKEMUSICAL GENIAL!

* les 15:30 hores
Lloc: Teatre Rio. Entrada gratuita numerada fins que es complete

l'aforament(cal recollir invitado).

WmL
CONCERTDE CAPD'ANY2015

"VUELTA AL MUNDO EN... 80 MINUTOS"
A les 19:00 hores

CERCAVILA

DELS NANOS

AMB CASTELL

VERMELL DTBI

A les 11:00 hores

Des de la seu de
'Associació Reis Mags.

p Foto:Manolo fotógrafos 2014. mJ



HBADADE

LHERALDDESE*

MAJESTATSA. di

A les 17:00hores

oció a l'Excm.

Ajuntament per part de
les primeres autoritats
local i l'Associació de

l'Enviat deis Reis Mags.
Tot seguit s'iniciará una
desfilada pels carrers d'lbi
perarribar a les....

Foto:Manolo fotógrafos 2014.

A les 18:00 hores

... a la placa deis Reis Mags,
on Testaran esperant milers

de xiquets per entregar-Ii les
cortes amb les seues demandes de

joguets, regáis i desitjos. L'Herald
llegirá una missiva deis Reis Mags en

qué comunicará a tots els xiquets que
a l'endemá faran la seua entrada a Ibi.

Foto:Manolo fotógrafos2014.



L'ENTREGA DE CARTES

SOPAR DE SUS MAJ
A les 22:30 hores

QjuQOni I ncí010 O rcCOi!lr~lcS pcrOUc /c5 ilíCjCil _>c5 IVIOJcSlOLS c/5

Reis Mags. Perla gran quantitat de xiquets que entreguen la carta a
Ibi, Ses Majestatsenviaran dos patges per cada reiper a recollir-les.

Alrestaurant "El Picaor", on tot aquell quevulga podrá assistir previa
reserva de placa.A continuado, balli festa fins a la matinada.

(Reserves en "La Caixa", C/Constitució).

Foto:Manolo fotógrafos 2014.



JJÜiuns, 5 degener
•CERCAVILA DELS NANOS* »

AMB CASTELL VERMELL DTBI
Ales 11:00 hor

Desde la seu de l'Associació Reis Mags.

fos20H-
, Monolo fotógro

VISITA A L'ASIL DE SANT JOAQUII
A les 12:00 hores

On l'Associació Reis Magsoferirá regáisa tots els ancians
acompanyats d'una Comitiva Reial.

CERCAVILA
' les 16:00 hores

es bandes de cornetes i tambors queparticiparan en la Cavalcada
pels carrers del recorregut.



LXXXV CAVALCADA DELS REIS MAG
esl8:00ht

En qué desfilaran peí recorreguthabitual la Sagrada Familia, Pastors,
el seguid del Rei Herodes, els Patges Reíais i especialment Ses
Majestats els Reis Mags MELCIOR, GASPAR i BALTASAR.

La Comitiva Reial
fará entrada a Ibi per
l'Avinguda Joaquín
Vilanova i iniciará el
recorregutpels carrers
d'lbiper acabar a la
plaga que du el seu
nom, des d'on partirán
cap arreu del món.

Acl deixaran els
servidors negres del rei
Baltasar amb les seues
escales i camions
repartintjoguets
i regáis a tots els
xiquets d'lbi.

Foto:Manolo fotógrafos 2014.
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Foto:Manolo fotógrafos 2014.

unarts, 6 de qener

SANTA MISSA
A lesl2:00 hores

A la parroquia de la Transfigurado del Senyor, solemne missa á'acció
de grades per part de l'Associació Reis Mags i l'actuació de la Coral
Ibense, amb assisténcia d'autoritats locáis, on queden convidats
tots elsxiquets i els majors que vulguin unirse a lesseues pregáries.

Cercavila acompanyats peí Taller de Música Castell Vermell d'lbi.

En finalitzar, Acte Institucional al TeatreRío.

Foto:Manolo fotógrafos 2014.



LyTffUMil^ff.' Regidoría de Festes i Tradicions de
l'Ajuntament d'lbi
Taula de Festes d'Hivern.

^CltrOC'ina: Ajuntament d'lbi.
DiputadoProvincial d'Alacant.

(90l-áí00ren: Castell Vermell
Sonet d'lbi

Les persones que participen
desinteressadament en la Festa.

Nota: L'orgonització es reserva la possibilitat de qualsevoleanvi en el programa d'aetes.
*Enguany, a dota de tancomentde la programado no hi Vha dansa de Fadrins i, en cas de no

eixir-ne, els aetes mareats amb l'asterisc serien duts a terme pels Casats.





VIH (goncurs
de Q^otoqrafia

1000 € en premú
Apartats: a) "Enfarinats"

b) "Ballaors"
c) "Tapats"
d) "Reyes Magos"

Bases en: blogafibi.blogspotcom




