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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.
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 Les Eres o al Ball del Virrei, on la calor humana donarà vida i color
a les FESTES D’HIVERN.
						

BONES FESTES

Castell Vermell, es farà el tradicional BATEIG de fruits
secs i llepolies per a totes les xiquetes i xiquets.

El Jesuset de Nadal
està cansat de plorar,
perquè no té xamarreta
per a poder-se canviar.

L’asguinaldo són tonyes,
figues i amerles torraes,
i trossos de cansalà,
i ristres de botifarres.

Divendres, 9 de desembre
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 acte inaugural de les
Festes d’Hivern.
21’15 hores. PRESENTACIÓ DEL LLIBRET
ENFARINA’T I INAUGURACIÓ DE L’EXPO-DANSÀ
AMB TÍTOL “80 ANYS DELS REIS MAGS A IBI”. 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
Dissabte, 10 de desembre
12’30 hores. BATEIG DE SANTA LLÚCIA. A l’esplanada
de l’Ermita i precedida per una cercavila a càrrec del

Diumenge, 11 de desembre
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. Sortejant-se 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
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seguidament els Casats, des del cantó de l’Església
fins l’Ajuntament.

Posteriorment, cercavila i visita a les autoritats locals,
civils, militars i eclesiàstiques.

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.

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.

Dissabte, 17 de desembre
24’00 hores. PREGÓ DELS FADRINS a la Plaça
de l’Església i acompanyats per la tradicional burreta,
iniciaran aquest simpàtic acte.

Dimarts, 27 de desembre
21’00 hores. “BANDOS” DELS AMANTATS des del
carrer Les Eres, els Amantats aniran pregonant amb
els seus “bandos” tot allò que haja esdevingut a llarg
de l’any. Acabaran davant l’Ajuntament.
En la nit de Nadal
ha naixcut un xic,
hermós com el día,
rosat com el sol
i ple d’alegria.

Tereseta què li portes
al Jesús que està en la cova?
Un barral d’aiguardent
i un bescuit de mitja arrova.
Dissabte, 24 de desembre
9’00 hores. PUJADA AL BETLEM. Des de la
Plaça l’Església. Des de fa 31 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
per Amics de les Muntanyes i patrocinada per la
regidoria d’Esports.
12’00 hores. RONDA DE NADALENQUES. La
Unió Musical d’Ibi té per costum en aquest dia tan
assenyalat, felicitar el Nadal a tot el poble amb
música.
18’30 hores. INAUGURACIÓ DEL NAIXEMENT.
En primer lloc i al carrer Les Eres, seguidament, el
naixement instalat per l’Associació de Reis Mags
d’Ibi, posteriorment i a l’Ermita de Sant Vicent, el
naixement instalat per l’Ajuntament.
19’00 hores. “BANDOS” DELS FADRINS. Començant la comitiva al carrer Les Eres (l’encreuament
del Ravalet) i acabant davant l’Ajuntament.
Diumenge, 25 de desembre
10’00 HORES. ELS BONS DIES DE NADAL.
Concentració dels Fadrins i del Castell Vermell.

Dimecres, 28 de desembre
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 Les
Eres. Una carrera normalment preparada decidirà
qui serà l’alcalde dels Enfarinats. L’alcaldessa
constitucional, Mayte Parra, protocolàriament li
donarà la vara de comandament. Després el jutge,
el Fiscal, el Secretari, els Agutzils,… prendran els seus
càrrecs.
10’00 hores. L’AIXAVEGÓ. Aquest peculiar
element de la Festa, a la Plaça de l’Església, on tindrà
residència la caserna dels Enfarinats, serà qui tinga
el protagonisme. Qui no pague la multa, a l’aixavegó
i la presó. Enguany, els Enfarinats i l’Oposició volen
potenciar la part menys sorollosa, amb l’objectiu que
la gent participe més en la Festa. Amb l’objectiu de
fer-ho més accessible, durant la primera hora donaran
oportunitat als qui no volen els coets i sí la farina, els
ous i la presó. Posteriorment, la pólvora donarà pas
al soroll i al fum. Cal recordar també que el terrat de
la plaça de l’Església serà zona de mirons.
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Demanem als més joves prudència i precaució. La
Festa ben entesa perdudarà. La mal feta s’acabarà.
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.
9’00 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.
16’00 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 DANSES o dia dels
Casats. Al carrer les Eres es ballarà la dansà, folies i
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.

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 “Sant Miquel”.
16’00 hores. ARREPLEGADA DE BALLADORES. Els
balladors iniciaran aquest tradicional acte arreplegant
primerament a les balladores i posteriorment a la
Virreina i Reina de les fadrines.
17’00 hores. SEGON DIA DE DANSES o DIA DELS
FADRINS. Al carrer de les Eres es ballarà la Dansà,
folies i 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 s’ha de 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 2012 pegaran la volta en
senyal de compromís.
Jo pense dir-li quatre coses
i acariciar-lo i fer-li nonetes.
Ajo-ajonetes toca manetes,
toca-les tu que són xicotetes.

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 2012 pegaran la volta en senyal de
compromís.
Allà al portal en una cova,
hi ha un Jesuset penjat dins la palla,
uns ulls tenia com una estrela
i la boqueta era una perla.

Organitza:
		
		

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

Patrocina:

Ajuntament d’Ibi.

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.

Divendres, 30 de desembre
9’00 hores. DIA DELS FADRINS, junts, fadrins,
casats, xaramita i tabal, aniran a arreplegar al Virrei i
Rei dels Fadrins, protagonistes del segon dia.
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