FESTES SANTÍSSIM CRIST
2016
NOVENA AL STM. CRIST (Del 20 al 28 de juliol)
EUCARISTIA 20:00H A L’ERMITA

A continuació, gaudirem del increïble mag YUNQUE (molt
conegut per eixir al programa de televisió EL
HORMIGUERO). I així arribarem al moment més àlgid de la
nit, la proclamació i coronació de les dames i reina major
2016.
En acabar el festival, tindrà lloc al mateix recinte una
DISCOMOBIL fins a l’hora de bous.

DIJOUS 28 DE JULIOL - DIA DE LA BAIXADA
20:00h Concentració a l’ermita del calvari de quintos
majors i infantils 2015 i població en general per a la
novena i la missa.
21:00h 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 PIROTECNIA DRAGÓN.
23:00h Primera i segona eliminatòria del campionat de
TRUC al c/ Lepant. Organitzat per la Comissió de la
Font del Riu.
23:30h Assaig del festival de la quinta infantil 2016, a
continuació assaig del festival dels quintos 2016: AL
FENOLL.
DIVENDRES 29 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 on es repartirà
cervesa “a go-gó” patrocinada per DISCOPUB KIROS i
ESTRELLA DE GALICIA.
13:00h Volteig general de campanes on 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 2016 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 2015, festeres visitants i autoritats
locals veïnes.
23:00h Presentació de la quinta infantil 2016, Elecció i
coronació de les dames i la reina infantil i presentació
de la quinta 2016: AL FENOLL.

DISSABTE 30 DE JULIOL - DIA DE LES
INAUGURACIONS
07:00h Primera “despertà” de festes a càrrec dels quintos
2016.
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 c/ la
Creu amb repartiment de coques i cervesa per a tots a
càrrec de la comissió de festes 2016.
12:00h Solta de vaques i un bou a càrrec de la ramaderia
IFACH.
18:00h Concentració al c/ la Pau per a participar en la
inauguració del corro. Veniu disfressats.
18:30h Inauguració oficial del corro amb la participació de
la quinta 2016 acompanyats per quintets infantils, comissió
de festes i tots els veïns que estiguen dispostos a passarho bé, acompanyats per la batucada “BUMPADA”.
19:15h Entrada de bous a càrrec de la ramaderia LA
PALOMA.
19:30h Solta de vaques i un bou de la ramaderia IFACH.
22:00h Inauguració oficial de les barraques i casals. Serà
la “NIT ROCIERA” i la comissió de festes repartirà
“geranios”, i “rebujito” patrocinat per la COOPERATIVA
VIRGEN POBRE DE XALÓ.
23:00h Ball a la plaça Nova amb l’orquestra ESLAVA,
durant el descans del ball es coneixerà el premi a la
barraca millor decorada.
02:00h Solta de vaques i un bou a càrrec de la ramaderia
CRESPO.
DIUMENGE 31 DE JULIOL - DIA DE LES CARROSSES I
NIT DE ROCK
08:00h Despertà a càrrec dels quintos 2016.
12:00h Solta de vaques i un bou a càrrec de la ramaderia
COVES.
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 i
la BANDA UNIÓ MUSICAL DE GATA.
20:00h Desfilada de carrosses.
22:00h Sopar a les barraques.

A continuació i en la mateixa plaça Nova NIT de
ROCK amb les actuacions de RISING FROM
NOTHING i BAJOQUETA ROCK.

DILLUNS 1 D’AGOST - NIT DE LES PAELLES
08:00h Despertà a càrrec dels quintos 2016.
12:00h Solta de vaques i un bou de la ramaderia
COVES.
17:00h Tercera i quarta eliminatòria de TRUC al c/
Lepant.
19:00h Entrada de bous a càrrec de la ramaderia
BENAVENT.
19:30h Solta de vaques i un bou a càrrec de la
ramaderia CRESPO
22:00h NIT DE LES PAELLES a l’esplanada del
Grup Escolar, amb la col·laboració del MAS I MAS i
amenitzada amb l’espectacular orquestra LA TRIBU.
LA COMISSIÓ POSARÁ TAULES I CADIRES PER A
TOT EL PERSONAL QUE S’APUNTE A LES PAELLES.

DIMARTS 2 D’AGOST - DIA DE LES
TRADICIONS I EL CORREFOC
08:00h Despertà a càrrec dels quintos 2016
11:30h Concentració a la plaça Nova per a
participar en el circuit de JOCS POPULARS.
Recordeu que hi haurà premi per als millors.
13:00h Cervesa i sardines “a go-gó” (fins fi
d’existències) per a tot el poble a la mateixa plaça
Nova.
17:00h Final del campionat de TRUC al c/ Lepant.
19:00h Entrada de bous a càrrec de la ramaderia
FDO. MACHANCOSES.
19:20h Solta de vaques i un bou a càrrec de la
ramaderia LA PALOMA.
21:00h Actuació del grup de danses LA LLATA en la
plaça Nova.
22:00h Sopar a les barraques.
23:00h Ball a la plaça Nova amb el grup LILIT I
DIONIS.
01:00h Espectacular “correfoc” a càrrec dels
DIMONIS DE L’AVERN D’ALBORAIA. Subvencionat
per la Diputació d’Alacant.
El correfoc començarà en l’Avenida i tindrà un
apoteòsic final en l’antic camp de futbol,en acabar i

en el mateix lloc hi haurà una macrodiscomóbil
patrocinada per els quintos 2016: AL FENOLL

DIMECRES 3 D’AGOST - DIA DE LES QUINTAES
08:00h Despertà a càrrec dels quintos 2016 i totes
les quintades que vulgueu participar.
12:00h Solta de vaques i un bou de la ramaderia
CRESPO.
18:30h Festa de l’espuma en el c/ San Miquel
patrocinada per JFM,en acabar tindrem una
DISCOMOBIL amb els TEAMWORKS DJ’S en el
mateix carrer i fins que el cos aguante.
22:00h Sopar a les barraques.
23:00h Ball a la plaça amenitzat per el duo XIMO i
RAQUEL
02:00h Solta de vaques a càrrec de la ramaderia
MACHANCOSES.

DIJOUS 4 D’AGOST - DIA DEL XIQUET
08:00h Despertà a càrrec dels quintos 2016.
10:00h Concentració dels quintos infantils a la plaça
de l’església per començar la despertà infantil,
recordeu que hi ha que portar tot tipus d’utensilis
per fer soroll.
11:00h Una gran “globotá” per a inaugurar el
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 quinta 2016
infantil patrocinada 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 “La gran fiesta” a càrrec de
ESPECTACLES DAVID.
Acte seguit, la comissió de festes repartirà berenar
per a tots els xiquets a la plaça Nova.
17:00h GRAN PRIX per a tots els joves al pàrking
del pavelló poliesportiu.

19:00h Carretons per als toreros més menuts de la
casa al corro dels bous, organitzat per
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL BOUERA DE GATA.
19:30h Gran entrada de 10 bous per la ramaderia
FDO. MACHANCOSES.
A continuació, solta de vaques per la ramaderia
BENAVENT.
22:00h Marxa nocturna de regularitat per parelles
organitzada per GRUP ESPELEOLOGIC GATA amb
eixida des de la seu club, c/ Penyó.
22:00h Sopar a les barraques.
23:00h Ball de disfresses en la plaça Nova amb
premi als millor disfressats, el ball estarà amenitzat
per l’orquestra LA VIVA.
02:00h Solta de vaques per la ramaderia
BENAVENT.

DIVENDRES 5 D’AGOST - DIA DEL MAJOR I
L’OFRENA
08:00h Despertà a càrrec dels quintos 2016.
12:00h 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 el seu dia.
17:30h Gran partida de pilota al c/ La Bassa.
20:00h Concentració en la plaça Nova de quintos
majors i infantils, penyes, associacions i tots aquells
que desitgen participar e L’OFRENA AL SANTISSIM
CRIST DEL CALVARI, acompanyats per la colla de
dolçainers i tabaleters EL MONTGÓ.
00:00 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 amb la
participació de la guitarrista gatera Rosario Caselles.
Al finalitzar es dispararà la CORDÁ a càrrec de la
PIROTECNIA DRAGÓN en l’antic camp de futbol. AL
RECINTE SOLS TINDRAN ACCÉS TOTE AQUELLES
PERSONES QUE TINGUEN EL CARNET (CRE).

DISSABTE 6 D’AGOST - DIA DEL SANTISSIM
CRIST DEL CALVARÍ
08:00h Despertà a càrrec de la comissió 2016.
10:00h Cercavila per la localitat a càrrec de la
Banda Unió Musical de Gata.
11:00h Recollida de quintos infantils i majors 2016 i
autoritats per la Banda de música.
12:00h Solemne missa major en honor al Santíssim
Crist del Calvari amb la participació del COR
SERRILLÁS de Gata.
13:30h Gran bombardeig a la costera del Grup
Escolar a càrrec de PIROTECNIA DRAGÓN.
En finalitzar, anirem al Centre Social i gaudirem d’un
vi d’honor on es farà entrega dels diferents premis
(carrosses, disfresses, carrers etc…).
20:00h Solemne processó per acompanyar al
Santíssim Crist des de l’església fins a l’ermita del
calvari acompanyats per la colla de dolçainers i
tabaleters EL MONTGÓ i per la BANDA UNIÓ
MUSICAL DE GATA.
En acabar, la PIROTECNIA DRAGÓN dispararà un
fabulós i espectacular Castell de focs artificials per a
posar fi a les festes de Gata 2016.

