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El Castell de Focs Artiﬁcials i la Desﬁlada de Carrosses
posen el punt ﬁnal a les Festes Majors Patronals 2019
El Castell de Focs Artiﬁcials i la Desﬁlada de Carrosses posen el punt ﬁnal a les Festes Majors
Patronals 2019
La penya L'Espardenya obté el primer premi i el premi especial a la millor carrossa artesanal és per a
la penya La Cordà

Les Festes Majors Patronals 2019 van posar ahir el fermall ﬁnal amb una acolorida desﬁlada de
carrosses, en el qual van participar associacions culturals i festeres, entre elles la Comissió amb les
seues reines majors, Marina Carrillo i Paula Mayor, i el posterior espectacular castell de focs artiﬁcials
a càrrec de Pirotècnia Ricasa posant la guinda als intensos dies d'alegria que ha viscut la ciutat.
La 'Penya l'Espardenya' es va alçar amb el primer premi de la desﬁlada; un xec de 1.000 euros. El
segon ha sigut per a la penya 'Bufats - La Traca' (600 euros) i el tercer premi va ser a les mans de la
penya 'El Lindorf' (400 euros). El premi especial a la millor carrossa artesanal, dotat amb 1.200 euros,
ha recaigut en la penya 'La Cordà'.
El dia va arrancar amb la 'Festa dels Festers', on totes les entitats festeres de la ciutat es van
concentrar en la plaça Neptú per a recórrer els cèntrics carrers de la ciutat ﬁns a arribar a la plaça de
Ses Majestats Els Reis d'Espanya on allí van ser rebudes per les autoritats, Reines juntament amb la
seua Cort d'Honor i Comissió de Festes Majors, donant-los la benvinguda i oferint un vi d'honor.
Posteriorment es va celebrar la Mascletà Infantil i dolça traca de caramels per als més xicotets.
Des de hui dijous, 14 de novembre, i ﬁns divendres que ve, 22, a l'Església Parroquial de Sant Jaume i

Santa Anna ce celebraran misses i novenes en honor a la patrona la Verge de Sofratge a les 18.00
hores. Finalment, una missa d'acció de gràcies, el dissabte 23, tancarà, ara sí, el programa d'actes de
les festes de 2019.

Source URL: https://benidorm.org/comunicacion/en/node/61153

