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Benvolguts poblers i pobleres, 
amics i amigues.

Les Festes de la Rosa tornen un altre any per 
alegrar els carrers i les places de la nostra 
localitat amb una atmosfera i energia vibrant. 
Fa molt de temps que esperem aquests dies 
amb molta il·lusió.  Aprofitem-los i parti-
cipem-hi. Les festes són, simplement per a 
gaudir-les. Hi ha temps abans per organit-
zar-les, involucrar cada vegada més al veï-
nat i generar noves activitats que satisfacen 
a tots els públics. Però una vegada la festa 
ha esclatat arriba el moment de viure-la amb 
entusiasme, sense més, que no és poc.
Els actors principals de les celebracions po-
pulars són els poblers i pobleres que treba-
llen i cooperen perquè la festa isca d’allò més 
bé.  Estem convençuts de que disfrutareu 
d’una programació molt completa amb activi-
tats variades que no deixaran a ningú insatis-
fet. Donem fe que els festers i festeres 2019 
formen un grup excel·lent i molt unit que ha 
treballat de manera incansable i s’ha bolcat 
per a preparar unes festes a l’altura del que 
els veïns i veïnes del Poble Nou de Benitatxell 
es mereixen.
Les festes són una aturada imprescindible en 
aquesta atrafegada vida que tots portem. Val 
la pena oblidar-se dels problemes i buscar 
un fil d’optimisme que ens retorne a la reali-
tat amb renovades energies. I tot per a conti-
nuar treballant i fent poble, un poble estimat 
que històricament ha basat la seua energia 
en l’enteniment, en l’alt nivell d’adhesió que 
tenim els qui ací vivim cap al bell lloc en el 
qual ens ha tocat viure, la millor terreta del 
món. 
Res més. Que la màgia de la festa ens capti-
ve. Ens agradaria que passàreu unes mera-
velloses festes. 
Visca El Poble Nou de Benitatxell i visca la 
Mare de Déu de la Rosa!

Miguel Ángel García Buigues
Alcalde del Poble Nou de Benitatxell

Maite Roldán
Regidora de Festes

MARE 
DE DÉU 
DEL ROSER
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Un any més han arribat les festes de la 
Mare de Déu de la Rosa però les d´enguany 
són un poc més especials per a nosaltres. 
Per fi ha arribat el nostre any i podem dir 
que hem treballat dur per a que estiguen 
a l´altura. A la fi som festers i festeres i 
tenim moltes ganes de que descobriu les 
festes que hem organitzat. Sense dubte 
hem intentat fer-ho el millor possible 
i ens encantaria que disfrutareu tant 
d´aquestes con esperem fer-ho nosaltres.

Visca la Mare de Déu de la Rosa!

Visca el Poble Nou de Benitatxell!

Visca els festers i festeres 2019 
LA DESFALCÀ!!!

- ANDREA PINEDA BUIGUES
- CARLOS BUIGUES GÓMEZ
- MÓNICA PASCUAL ORTOLÁ
- SERGI MONFORT FONT
- MIREIA PASTOR FERRER
- JUAN GILABERT GARCÍA
- ANA PASCUAL MENGUAL
- VICENTE VIDAL PASTOR
- VANESSA MONFORT PASCUAL
- ANGEL LUIS FERRERO MONCHO
- ANA ROSELLÓ FERRER
- JUAN MONSERRAT CATALÁ
- LAURA CATALÁ GARCÍA
- JAVIER MARQUÉS BUIGUES
- JONATHAN LOPEZ VIDAL
- TOM
- BRAD

Saluda Festers

María, 
exemple 

permanent

La festa a la Mare de Déu, en el mes mariá 
de maig, mou al poble fidel a
alçar els ulls a María que apareix com a 
model de virtuts davant la comunitat cre-
ient. L´esglesia, sabent que Crist és l´únic 
camí al Pare i el primer exemple del cris-
tià, sempre ha considerat eficaç la piedad i
devoció mariana precisament per la seua 
exemplaritat i conexió amb aquell que és 
l´autèntic Salvador.
La tradició, les nombroses festes, devoci-
ons i oracions en les quals el Poble de Déu 
ha expressat la seua adhesió a la Mare de 
Déu ens parlen del desig i confiança per 
aprendre del seu comportament.
L´home per la seua finitud, la seua limita-
ció, la seua inseguretat, es bàsicament un 
ser de desig. El desig es la força que ens 
porta al creiximent i al canvi. La força del 
desig es eixí la riqueza de l´home i, al ma-
teix temps, la seua pobresa,la seua gran 
il.lusió i el seu patiment.
L´home viurá sempre la preocupació per 
decidir-se davant la realitat present i el 
ideal : el be i el mal, el just i el inquiet, 
etc….
María, com nosaltres, visqué l´insegure-
tat, els dubtes, l´esforç i la pobresa. Res 
de tot aixó li va impedir ser fidel a unes 
obligacions, a uns
valors i especialment a la seua aportació 
al projecte de Déu. Eixe és el
seu exempre per sempre.
Que també nosaltres des del nostre ámbit 
visquem la pòpia fidelitat a uns valors, una 
fe i una cultura. Es eixe el nostre desig?.

Bones festes.

Guillem Gilabert 
Rector



76

FESTES EN HONOR A LA MARE DE DÉU DEL ROSER 

PROGRAMACIÓ  2019
00:00h Nit de ball en la Plaça dels 

Pesqueres amb l’orquestra 
Twister.

DIUMENGE 5 DE MAIG
FESTA EN HONOR A LA MARE 
DE DÉU DEL ROSER
08:00h Despertà a càrrec dels fes-

ters 2019.
10:30h Cercavila i arreplega de les 

festeres per part dels festers 
acompanyats per l’Agrupació 
Músicomunicipal Santa Ma-
ria Magdalena del Poble Nou 
de Benitatxell.

11:00h Eixida dels pans beneïts des 
de l’oratori fins a l’Església.

11:30h Missa en honor de la Mare de 
Déu de la Rosa, cantada pel 
Cor Parroquial. Al finalitzar 
es repartiran els pans bene-
ïts per tot el municipi.

20:00h Solemne processó en honor 
a la Mare de Déu de la Rosa, 
Sant Pancraç Màrtir i Sant 
Lluïu Gonzaga acompanyats 
per la gorgera “La llebetja” 

i l’Agrupació Músicomunici-
pal Santa Maria Magdalena 
del Poble Nou de Benitatxell. 
Al finalitzar es dispararà un 
castell a càrrec de la pirotèc-
nia Dragó. 

00:00h  Música al casal fester.

DILLUNS 6 DE MAIG
08:00h Despertà a càrrec dels fes-

ters 2019.
11:00h Cercavila i arreplega de les 

festeres per part dels festers 
acompanyats per la Xaranga 
“Garanxa”.

12:00h Missa en honor a Sant  
Pancraç Màrtir.

11:00h Parc infantil al Carrer  
Major.

13:00h Carreres de galls al Carrer La 
Pau.

14:00h Paella gegant al Carrer Major 
i La Pau.

16:00h Concurs de cau en el Centre 
Social.

16:00h Actuació musical en El Carrer 
La Pau.

Els dies 7, 8, 9, 10 y 12 de MAIG
-Bous al Carrer. 
*Programació a part.

DIJOUS 2 DE MAIG
13:00h Exposició d’il·lustracions de 

l’artista Ana Arbona Bolufer i 
tertulia artística sobre l’obra 
en el Mercat Municipal. Orga-
nitza: Assemblea de Joves.

 

DISSABTE 4 DE MAIG
13:00h  Volteig general de campanes.
18:30h Cercavila i arreplega de les 

festeres per part dels festers 
acompanyats per l’Agrupació 
Músicomunicipal Santa Ma-
ria Magdalena del Poble Nou 
de Benitatxell.

19:15h Concentració en l’oratori de 
tots els participants en l’ofre-
na de flors. 

19:30h Ofrena de flors a la Mare de 
Déu de la Rosa de tots els 
participants acompanyada per 
la Gorgera La Llebetjà i l’Agru-
pació Músicomunicipal Santa 
Maria Magdalena del Poble 
Nou de Benitatxell. Immedia-
tament hi haurà una actuació 
de les Danses Morro Falquí; a 
la Plaça de l’Església.

DISSABTE 11 DE MAIG 
FESTA EN HONOR A  
SANT PANCRAÇ
08:00h Despertà a càrrec dels fes-

ters 2019.
13:00h Degustació de cassalla genti-

lesa de “Anis Candela” per a 
tots els assistents al Carrer la 
Pau.

13:00h Cucanyes al carrer La Pau.
14:00h Concurs de paelles al carrer 

Major i La Pau, amb tres pre-
mis de 100, 75 i 50 euros.

17:00h Cercavila de disfresses amb 
eixida des del casal fes-
ter pels carrers del poble 
acompanyats per la Xaranga  
“Toca’t un Ou”.

18:00h Discomòbil Montecarlo al 
carrer La Pau.

19:30h Els festers repartiran entre-
pans per a tots aquells que 
complisquen amb les normes 
dictades per l’Alcalde de Sant 
Pancraç.

FI DE FESTA

*Els festers i festeres 2019 LA DESFALCÀ es 
reserven el dret de canviar o modificar qualse-
vol acte anunciat en el present programa.

NOTA: Recordar a tots els usuaris de les llot-
ges que estos han de muntar-se des del diu-
menge 5 de maig a les 15 hores fins al dilluns 6 
de maig a les 11 hores.  
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JUEVES 2 DE MAYO
19:00h Exposición de ilustraciones 

de la artista Ana Arbona Bo-
lufer y tertulia artística sobre 
la obra en el mercado muni-
cipal. Organiza Assemblea de 
Joves.

SÁBADO 4 DE MAYO
13:00h Volteo general de campanas.
18:30h Pasacalle y recogida de las 

festeras por parte de los fes-
teros acompañados por la 
Agrupación Músicomunicipal 
Santa Maria Magdalena del 
Poble Nou de Benitatxell.

19:15h Concentración en el oratorio 
de todos los participantes en 
la ofrenda de flores.

19:30h Ofrenda de flores a la Virgen 
de la Rosa de todos los par-
ticipantes acompañada por la 
Colla La Llebetjà y la Agrupa-
ción Músicomunicipal Santa 
Maria Magdalena del Poble 
Nou de Benitatxell. Inmedia-
tamente habrá una actuación 
de les “Danses Morro Falquí” 
en la Plaza de la Iglesia.

mingo 5 de mayo a las 15 horas hasta el lunes 6 
de mayo a las 11 horas.

00:00h Noche de baile en la Plaza de 
les Pesqueres con la orques-
ta Twister.

DOMINGO 5 DE MAYO 

FIESTA EN HONOR A LA  
VIRGEN DE LA ROSA
08:00h Despertada a cargo de los 

festeros 2019.
10:30h Pasacalle y recogida de las 

festeras por parte de los fes-
teros acompañados por la 
Agrupación Músicomunicipal 
Santa Maria Magdalena del 
Poble Nou de Benitatxell.

11:00h Salida de los panes bendeci-
dos desde el oratorio hasta la 
Iglesia.

11:30h Misa en honor de la Virgen de 
la Rosa, cantada por el Coro 
Parroquial. Al finalizar se re-
partirán los panes bendeci-
dos por todo el municipio.

20:00h Solemne procesión en ho-
nor a la Virgen de la Rosa, 
San Pancracio Mártir y San 
Luís Gonzaga acompañados 
por la colla “La llebetja” y la 
Agrupación Músicomunicipal 

Santa Maria Magdalena del 
Poble Nou de Benitatxell. Al 
finalizar se disparará un cas-
tillo a cargo de la pirotecnia 
Dragón.

00:00h Música en el casal fester.

LUNES 6 DE MAYO
08:00h Despertada a cargo de los 

festeros 2019.
11:00h Pasacalle y recogida de las 

festeras por parte de los fes-
teros acompañados por la 
Xaranga “Garanxa”.

12:00h Misa en honor a San Pancra-
cio Mártir.

11:00h Parque infantil en la Calle 
Mayor.

13:00h Carreras de gallos en la calle 
La Pau.

14:00h Paella gigante en la Calle 
Mayor y La Pau.

16:00h Concurso de cau en el Centro 
Social.

16:00h Actuación musical en la Calle 
La Pau.

Los días 7, 8, 9, 10 y 12  
de MAYO
-Bous al carrer. 
*Programación a parte.

SÁBADO 11 DE MAYO
FIESTA EN HONOR A  
SAN PANCRACIO
08:00h Despertada a cargo de los 

festeros 2019.
13:00h Degustación de cassalla gen-

tileza de “Anis Candela” para 
todos los asistentes en la Ca-
lle la Pau

13:00h Cucañas en la calle La Pau.
14:00h Concurso de paellas en la ca-

lle Mayor y La Pau, con tres 
premios de 100, 75 y 50 euros.

17:00h Pasacalle de disfraces con 
salida desde el casal fes-
ter por las calles del pueblo 
acompañados por la Xaranga 
“Toca’t un Ou”.

18:00h Discomóvil Montecarlo en ca-
lle La Pau

19:30h Los festeros repartirán bo-
cadillos para todos aquellos 
que cumplan  con las normas 
dictadas por el Alcalde de 
San Pancracio.

FIN  DE  FIESTA

*Los festeros y festeras 2019 LA DESFALCÀ 
se reserva el derecho de cambiar o modificar 
cualquier acto anunciado en el presente pro-
grama.

NOTA: Recordar a todos los usuarios de los 
palcos que éstos deben montarse desde el do-

PROGRAMACIÓN FIESTAS DE LA ROSA 2019
FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ROSA 

PROGRAMACIÓN  2019
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Restaurante • Pizzería

Avda. Valencia nº 1 - Benitachell
Reservas 96 649 36 20

www.pizzeriaantiquary.com
CASA ANTIGUA CON PATIO

Antiquary

RESTAURANTE L A C UMBRE

Eloy Martínez Rengel

Tel. 96 649 32 13 - CERRADO LOS LUNES
Urb. Cumbre del Sol. Zona A. BENITATXELL
e-mail: rt.cumbre@hotmail.com
www.restaurantelacumbre.com

CONSTRUCCIONES
JORGE MONFORT
c/ Secretario Vicente Pasotr, 6

BENITATXELL - Tel. 626 323 044

Anónimo

María Consuelo Gilabert García
Agente de Seguros Exclusivo

Padre Plácido, 19 - B · EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Tel. 966 493 197 - mcgilabert@mgs.es · www.mgs.es

Seguros y Reaseguros SA

Ctra. Xàbia, 5   -   Tels. 966 493 110 - 647 606 784

Bones festes

TRANSPORTES, MATERIALES DE CONSTRUCCION y SERVICIO DE CONTENEDORES

Pda. Costa, 10 BENITATXELL
Tel. Oficina 96 649 35 49
vicentedevesasl@gmail.com

Juan Fernando Marqués Marqués 629 646 263
Vicente Buigues Catalá 630 939 566
Fax  966 493 066

e-mail: vifer@giralda.asesores.com

Partida Alcassar, 10
POBLE NOU DE BENITATXELL
T. 654 89 46 02
lacuinadexaro@gmail.com
www.cateringlacuinadexaro.com
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compra saludable )

C/ JOSE ANTONIO, 38 - BENITATXELL

Tel. 96 649 34 70
C/ Capelletes, 3 bajo

Benitachell - Tel. 966 494 047
farmaciatorresfontes@gmail.com

Juan 639 686 057

Tel. i fax 96 579 36 98
Avda. Ondara, 5 - XÀBIA
www.aquaxabia.com
informacio@aquaxabia.com

c/ Assegador, 12-14 bajo - BENITACHELL
Tel. 966 49 40 42 - www.beniasia.com

Tel. 966 493 150 - Benitachell
Tel. 965 741 313 - Teulada
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Green Techonology para el planeta azul
Clean Energy con sistemas solares y ventanas

Pol. Ind. La Pedrera, c/ Isaac Peral 
Benissa - Tel. 965 732 891
info@alubenissa.com www.alubenissa.com




