
DILLUNS 27 DE JULIOL  

Dia de la baixada 
19:30h. Concentració a l’Ermita del Calvari de quintos majors i infantils 2014 i població en general per a la Novena i la missa. 

20:30h. Processó de la baixada del Santíssim Crist del Calvari acompanyada per la Colla de dolçainers i tabaleters El Montgó i la 

Banda Unió Musical de Gata. 

A continuació, i en la mateixa Plaça de l’Església, volteig general de campanes i disparada de focs artificials a càrrec de la 

PIROTÈCNIA RICARDO CABALLER. 

23:00h. Primera i segona eliminatòria del campionat de TRUC organitzat per La Comissió de Festes a la  Font del Riu 

23:30h. Assaig del festival de la Quintà infantil 2015: FESTA DE NIT I DE DIA. A continuació assaig del festival dels Quintos 2015: 

L’ESCARPELL. 

 

DIMARTS 28 DE JULIOL 

Dia del festival 

10:00h. Concentració de carros i cavalls a l’antic camp de futbol, amb la participació de quintos infantils i majors i tots els veïns 

que ho desitgen. 

11:00h. Entrada de la Murta, que recorrerà els diferents carrers del poble, acompanyats per la Colla de dolçainers i tabaleters El 

Montgó. 

13:00h. Volteig general de campanes i es tiraran les 21 salves que ens recordaran a tots que el Santíssim Crist està a l’Església i 

Gata ja està en festes. 

22:00h. Concentració a la Plaça Nova de quintos infantils i majors 2015 per a participar, acompanyats de la Banda Unió Musical 

de Gata, en la cercavila de trasllat al Grup Escolar, arreplegant a l’Ajuntament, reines i dames de 2014, festeres visitants i 

autoritats locals veïnes. 

23:00h. Presentació de la Quintà Infantil 2015: FESTA DE NIT I DE DIA. Elecció i Coronació de les Dames i la Reina Infantil i 

Presentació de la Quinta 2015: L’ESCARPELL. 

A continuació gaudirem del fabulós musical THE SHOW i així arribarem al moment més àlgid de la nit, la Proclamació i Coronació 

de les Dames i Reina major 2015. 

En acabar el festival, tindrà lloc al mateix recinte una DISCOMÒBIL fins a l’hora de bous.  

 

DIMECRES 29 DE JULIOL 

Dia de les inauguracions 

07:00h. Primera “despertà” de festes a càrrec dels quintos 2015. 

08:00h. Primera entrada de bous de la ramaderia La Paloma, acte seguit solta de vaques i un bou a càrrec de la ramaderia Els 

Coves. 

En finalitzar les vaques hi haurà esmorzar popular al carrer La Creu amb repartiment de coques i cervesa per a tots a càrrec de la 

Comissió de Festes 2015. 

12:00h. Solta de vaques i un bou a càrrec de la ramaderia Els Coves. 

18:00h. Concentració al carrer La Pau per a participar en la inauguració del corro. Veniu disfressats. 

18:30h. Inauguració oficial del corro amb la participació de la quintà 2015 acompanyats per quintets infantils, comissió de festes 

i tots els veïns que estiguen dispostos a passar-ho bé, i sempre acompanyats per música en viu. 

19:15h. Entrada de 10 bous a càrrec de la ramaderia La Paloma, patrocinada per MATTIES Bags.    

19:30h. Concurs de vaques i bou de la ramaderia Fernando Machancoses. 

22:00h. Inauguració oficial de les barraques i casals. Hui, i com que anem tots vestits de la vesprada, sense llevar-nos la 

vestimenta, farem una NIT “ROCIERA” amenitzada pel grup “SIROCO”, amb rebujito “a gogó”, patrocinat per la COOPERATIVA 

VIRGEN POBRE DE XALÓ. 

23:00h. Ball a la plaça Nova amb l’orquestra LA BRUJA. Durant el descans del ball es coneixerà el premi a la barraca millor 

decorada. 

01:30h. Solta de vaques i bou embolat a càrrec de la ramaderia Benavent 

 

 

 



DIJOUS 30 DE JULIOL 

Nit de les paelles 

 

08:00h. Despertà a càrrec dels quintos 2015. 

12:00h. Solta de vaques i un bou de la ramaderia Crespo. 

17:00h. Grand Prix al pàrking del pavelló esportiu. 2n concurs “Què quadrilla més bona” patrocinat per Fernando Sendra. Hi 

haurà premis. 

18:30h. Carretons per a tots els xiquets i xiquetes patrocinat i organitzat per l’Associació Cultural Bouera de Gata. 

19:00h. Tercera entrada de bous a càrrec de la ramaderia Els Coves. Col·labora l’Associació Cultural Bouera de Gata. 

19:20h. Concurs de vaques i bou de la ramaderia La Paloma. 

22:00h. NIT DE LES PAELLES a l’esplanada del Grup Escolar, amb la col·laboració del masymas-Fornés i amenitzada amb 

l’espectacular orquestra TITANIC. 

 

DIVENDRES 31 DE JULIOL 

Nit de rock 

08:00h. Despertà a càrrec dels quintos 2015. 

12:00h. Solta de vaques i un bou de la ramaderia Ifach. 

17’00h. Tercera i quarta eliminatòria de Truc, organitzada per la Comissió de Festes, a la Placeta de Sant Antoni. 

19:00h. Quarta entrada de bous de la ramaderia Benavent. Col·labora l’Associació Cultural Bouera de Gata. 

19:20h. Concurs de vaques i bou de la ramaderia Ifach. 

22:00h. Sopar a les barraques i casals. Hui serà una “nit eivissenca”. L’exòtica ballarina NEFER BELLYDANCE ens farà vibrar amb 

els seus balls, i a més, XARANGATA ens amenitzarà el nostre particular chill-out. Hi haurà herbero “a gogó” patrocinat per El 

Celler. 

01:00h. Nit de Rock a l’antic camp de futbol amb PUPIL·LES DILATIVES, LOS SONIDOS, RECKLESS SIDE i THE KINGS BEE. 

01:30h. Primer gran desafiament entre les ramaderies Benavent i Els coves. Patrocinat per l’Associació Cultural Bouera de Gata. 

A continuació bou embolat patrocinat pels quintos 2015. 

 

DISSABTE 1 D’AGOST 

Dia de les quintaes 

08:00h. Despertà a càrrec dels quintos 2015 i totes les quintaes que vulguen participar. 

12:00h. Solta de vaques i un bou de la ramaderia Els Coves.  

18:30h. Festa de l’aigua al C/ Sant Miquel patrocinada per GERMANS PARRA. 

En acabar tindrem una DISCOMÒBIL AMB ELS DJ’S TEAMWORKDJ’S i ELS BESSONS de la Quintà L’Anganell al mateix carrer i fins 

que el cos aguante. 

22:00h. Sopar a les barraques. 

23:00h. “Nit Llatina” a la Plaça Nova amenitzada pel grup SENSACIÓN LATINA. Hi haurà rom amb Cola “a gogó” a càrrec de la 

Comissió de Festes 

01:30h. Segon gran desafiament entre les ramaderies La Paloma i Crespo. Col·labora l’Associació Cultural Bouera de Gata. 

 

DIUMENGE 2 D’AGOST 

Dia de les carrosses 

08:00h. Despertà a càrrec del quintos 2015. 

12:00h. Solta de vaques i un bou a càrrec de la ramaderia La Paloma. 

19:30h. Concentració de carrosses i grups a peu en l’esplanada del Grup Escolar per a la desfilada que serà amenitzada per la 

Colla de dolçaina i tabalet EL Montgó, la xaranga Bataclan, una batukada i Banda Unió Musical de GATA. 

20:00h. Desfilada de carrosses. 

22:00h. Sopar a les barraques amenitzat per LA VIVA. Hi haurà tequila “a gogó” a càrrec de la Comissió de Festes. 

01:30h. Espectacular correfoc a càrrec de ELS DIMONIS DE L’AVERN. El correfoc arrancarà des de la Plaça de l’Església i tindrà un 

apoteòsic final a l’Era de Boronat. En acabar, anirem tots al corro, on hi haurà una entrada de bous de la ramaderia La Paloma i a 

continuació dos bous embolats a càrrec de la ramaderia Fernando Machancoses. 



 

 

DILLUNS 3 D’AGOST 

Dia del xiquet  

08:00h. Despertà a càrrec dels quintos 2015. 

10:00h. Concentració dels quintos infantils a la Plaça Nova per començar la despertà infantil acompanyats per una Batukada. 

11:00h. Meravellós i refrescant parc aquàtic al pati de les escoles, amb tobogans, pistes i diversió assegurada per als xiquets de 

qualsevol edat. Estaran vigilats per monitors. Recordeu que també hi haurà tirolina organitzada pel GEG al seu club, C/ Penyó. 

12:00h. Solta de vaques i un bou de la Ramaderia Ifach. 

14:00h. Dinar al Centre Social per a la Quintà 2015 FESTA DE NIT I DE DIA patrocinat per la Comissió de Festes. 

17:00h. Concentració de menuts i grans a la Plaça de l’Església des d’on començarà l’actuació del TEATRE DE CARRER ITINERANT 

“TERRORÍFICAMENT DIVERTIT” a càrrec d’ESPECTACLES DAVID patrocinat per la Diputació d’Alacant. 

Acte seguit, berenar per als xiquets a l’Avinguda de La Pau (patrocinat per DISPEVI) i, per primera vegada a Gata, una traca de 

caramels. 

17:00h. Semifinal i Final del Campionat de Truc a la Placeta de Sant Antoni organitzat per la Comissió de Festes.  

19:00h. Carretons per al toreros més menuts de la casa al corro dels bous, organitzat per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL BOUERA DE 

GATA. 

19:30h. Sexta entrada de Bous de la ramaderia Fernando Machancoses. Col·labora l’Associació Cultural Bouera de Gata. 

19:45h. Concurs de vaques amb la ramaderia Crespo i en acabar el concurs un bou embolat de la ramaderia Ifach, que serà 

embolat per la quadrilla de dones emboladores. 

22:00h. Marxa Nocturna de regularitat per parelles organitzada pel GRUP ESPEOLÒGIC GATA amb eixida des del seu club, C/ 

Penyó. 

22:00h. Sopar a les barraques. Recordarem esta nit els anys 80 amb un espectacular ball de disfresses a la Plaça Nova, amb 

cassalla “a gogó” patrocinada per BAR MARTÍ (fins acabar existències) i premi per a les millors disfresses. El ball estarà amenitzat 

per l’orquestra CAPITAL 90. I en acabar, a la mateixa Plaça Nova tindrem una discomòbil amb DJ GARI. 

 

DIMARTS 4 D’AGOST 

Dia de les tradicions 

08:00h. Despertà a càrrec dels quintos 2015. 

11:30h. Concentració a la Plaça Nova per a participar en el circuït de JOCS POPULARS. Recordeu que hi haurà premi per als 

millors. Hi haurà aigua-llimó per als participants, patrocinat per Ca la Tramusera. 

13:00h. Cervesa i sardines “a gogó” (fins fi d’existències) per a tot el poble a la mateixa Plaça Nova. 

19:00h. Última entrada de 10 bous a càrrec de la ramaderia Fernando Machancoses. Patrocinada per l’Associació Cultural 

Bouera de Gata.  

19:20h. Solta de vaques i un bou a càrrec de la ramaderia Benavent. 

22:00h. Sopar a les barraques. 

22:30h. Actuació del Grup de Danses La Llata de Gata. Hi haurà mistela  “a gogó” patrocinat per la Cooperativa Virgen Pobre de 

Xaló. 

23:30h. Ball a la Plaça Nova amb ELS BRADMIS. 

00:30h. Tindrem una espectacular actuació per a la gent més jove al pati de les escoles. SPACE ELEPHANTS.  

01:30h. Solta de vaques i bou embolat a càrrec de la ramaderia Fernando Machancoses. 

 

DIMECRES 5 D’AGOST 

Dia del major i de l’ofrena 

08:00h. Despertà a càrrec del quintos 2015. 

12:30h. Solemne Missa en acció de gràcies per als majors del nostre poble. 

13:30h. La Comissió oferirà un vi d’honor per als majors del poble al Centre Social. Hi haurà ball per tal que els nostres majors 

puguen gaudir una bona estona del seu dia. 

17:30h. Gran partida de pilota al trinquet “Xiquet de Gata”.  

 



20:00h. Concentració a la Plaça Nova de quintos majors i infantils, penyes, associacions i tots aquells que desitgen participar en 

l’OFRENA AL SANTÍSSIM CRIST DEL CALVARI, acompanyats per la Colla de dolçainers i tabaleters El Montgó. 

00:00h. Concert de la REVETLLA. La nostra Banda Unió Musical de Gata ens oferirà un any més un espectacular concert a la Plaça 

de l’Església. 

En finalitzar es dispararà la CORDÀ a càrrec de la PIROTÈCNIA RICARDO CABALLER a l’antic camp de futbol. AL RECINTE SOLS 

TINDRAN ACCÉS TOTES AQUELLES PERSONES QUE TINGUEN EL CARNET (CRE). 

 

DIJOUS 6 D’AGOST 

Dia del Santíssim Crist del Calvari 

08:00h. Despertà  a càrrec de la Comissió 2015. 

10:30h. Cercavila per la localitat a càrrec de la Banda Unió Musical de Gata. 

11:00h. Recollida de quintos infantils i majors 2015 i autoritats per la Banda de Música. 

12:00h. Solemne Missa Major en honor al SANTÍSSIM CRIST DEL CALVARI amb la participació del COR SERRILLÀS de Gata. 

13:30h. Mascletà disparada a les Sorts per la PIROTÈCNIA RICARDO CABALLER. 

En finalitzar anirem al Pavelló Esportiu per gaudir d’un vi d’honor on es farà el lliurament dels diferents trofeus (carrosses, jocs 

populars, barraques, disfresses, carrers, truc....). 

20:00h. Solemne processó per acompanyar al Santíssim Crist des de l’església fins a l’ermita del Calvari acompanyats per la Colla 

de dolçaina i tabalet el Montgó i per la Banda Unió Musical de Gata. 

En acabar, la PIROTÈCNIA RICARDO CABALLER dispararà un fabulós i espectacular castell de focs artificials per a posar fi a les 

festes de Gata 2015. 


