Skyddshelgonfesten 2018
Fredag 30 november – La Charamita
Kl.17.45: La Charamita, en grupp av de tre jättarna Lily, el Lobo och el Ogro, träder ut ur gamla
ayuntamientot och tillsammans med jättehuvudena gör de en runda genom centrums gator, anförda
av en klarinettspelare och en försångare, vilken besvaras med sång av de förtjusta barnen.
Färdväg: Stora torget-Maldonado-Unión Musical-Campoamor-Orihuela-Diego-Ramírez-San
Policarpo- Paseo Vista Alegre (strandpromenaden)-Chapaprieta-Caballero de Rodas-Stora torget.
Lördag 1 december – Encierro de San Fermín
Kl.11.30: tjurrusning för barnen! De skall helst vara klädda i vitt med röd halsduk – sådana delas
också ut. Rusningen för tjurar och barn försiggår från calle Maestro Vallejos till strandpromenaden.
Kl. 13: La Charamitas färdväg är Stora torget-Bazán-San Pascual-Zoa-Pedro Lorca-Rambla Juan
Mateo-Caballero de Rodas-Stora torget
Kl.17: Ofrenda floral Årets blomsteroffer sker till orkester, vilken går från Stora torget utefter Ramón
Gallud till korsningen med calle Moriones för att sedan återvända till Vita kyrkan och gå åter till Stora
torget. Samtidigt strömmar människor med blombuketter från alla håll till torget, där en ställning omger
kyrkporten. Där sätts buketter upp.
Efter avslutat blomsteroffer avtäcks julkrubban på Stora torget. Då framträder också en asturiansk
dansgrupp med anledning av att helgonet Santa Barbara, gruvarbetarnas skyddshelgon, har sin fest
under de närmaste dagarna. Dansgruppen kan också ses i Musikpalatset kl.20.30, fritt inträde.
Kl.18: Sagan om Lili, tillika en berättelse om Torrevieja i musikalform, sker i Cueva de Melpómene,
den lilla teatern på Dr.Gregorio Marañón nr 42. Biljetter 5€ hos Café Plaza på Stora torget.
Kl. 22.30: kvällspromenad för La Charamitas figurer la Lily, el Ogro och el Lobo till toner av Los
Salerosos-orkestern.
Färdväg: Stora torget-Ramón Gallud-gågatan Concepción-Fotógrafos Darblade-Azorínstrandpromenaden-Chapaprieta-San Pascual-Zoa-Caballero de Rodas-Stora torget.
Samtidigt från kl.22.30 pågår DJ-musik på Maldonado invid Stora torget.
Söndag 2 december – Första advent
Kl. 12: La Charamita går Stora torget-Caballero de Rodas-Orihuela-Gabriel Miró-San Julián-Diego
Ramírez-Avda.Estación-Campoamor-Blasco Ibáñez-Maldonado-Stora torget.
Kl. 16.30: Årets barnparad tar sin början på Ramón Gallud i höjd med calle Del Mar vid Virgen del
Carmen och går till Stora torget. Stadens alla dansskolor deltar och det skall t.o.m. visas film! Var
beredd på Disneymusik på högsta volym!
Kl.17: Adventsgudstjänst för alla kristna riktningar i Stora kyrkan Efter den ekumeniska gudstjänsten
med sång av Coro Nórdico tänds den småländska jättegranen på Stora torget, Svenska kyrkan bjuder
på korv och föreningen Masamigos på glögg och Club Nórdico vid kyrkans norra gavel har Öppet hus
med servering.
Kl.18 och 20.30: Sagan om Lili, en berättelse om Torrevieja i musikalform, sker i Cueva de
Melpómene, den lilla teatern på Dr. Gregorio Marañón nr 42. Biljetter 5€ hos Café Plaza på Stora
torget.
Måndag 3 december Kl.17.45: La Charamita går Stora torget-Ramón Gallud-gågatan till Vistalegrefestplatsen vid hamnen-Apolo-Caballelro de Rodas-Stora torget.
Tisdag 4 december kl.17.45: La Charamita går Stora torget-Ramón Gallud-María Parodi-Libertad (bit
av strandpromenaden)-Rambla Juan Mateo-Torrevejenses Ausentes-Zoa-Ulpiano-Moriones-Caballero
de Rodas-Stora torget.

Onsdag 5 december kl.17.45: La Charamita går Stora torget-Ramón Gallud-Juan Mateo-Unión
Musical-Chapaprieta-Diego Ramírez-La Paz-San Policarpo-Ramón Gallud-Stora torget.
Kl.20: Barnföreställning på Maldonado invid Stora torget.
Kl.24: Noche golfa med Lili, el Ogro och el Lobo – allt annat än barnföreställning.
Torsdag 6 december – Día de la Constitución, Grundlagsdagen, allmän helgdag
Kl.10: den nya marknadsplatsen öppnar för Torreviejas 27. Paellatävling. Här finns plats för fler än
trehundra paellakockar men bara 80 kommer att bedömas av en jury kl.14-15.
Kl.11 på Stora torget: denna dag är allmän helgdag och firas med tal, hymn och flagghissning.
Kl.12: besök av La Charamita på marknadsplatsen
Kl.13: T-shirt-tävling med fiestamotiv – avgörs kl.13-14 på fredagsmarknadsplatsen
Kl.15.30: Paella-konsert med Mael och Space Elephant, som framför elektronisk popmusik.
Fredag 7 december – återvändardagen: Gatstumpen av calle Blasco Ibánez mot Apolo smyckas
med blommor och figurer till minne av alla torreviejabor ”i förskingringen”.
Kl.12.30: La Charamita går Stora torget-Maldonado-Unión Musical-Campoamor-Orihuela-DiegoRamírez-San Policarpo-Ramón Gallud-Stora torget.
Kl.17.45: La Charamita paraderar för sista gången Stora torget-Caballero de Rodas-Glemente
Gonsálvez-Campoamor-Blasco Ibáñez-Joaquín Chapaprieta-Diego Ramírez-Azorín-Ramón GalludStora torget.

Lördag 8 december – Skyddshelgondagen – lokal helgdag och skyddshelgonfestens stora dag
Kl.7: traditionell Diana, vilket betyder att stadens befolkning väcks tidigt på Skyddspatrondagen av
ambulerande blåsorkester.
Kl.18.30: högmässa, som ca kl.19.30 följs av en stor och högtidlig procession med skyddshelgonet,
som bärs ut ur Stora kyrkan och förs följande väg: Caballero de Rodas-Clemente Gonsálvez-Paseo
Vista Alegre-Joaquín Chapaprieta-Vicente Blasco Ibáñez- Azorín-Caballero de Rodas-domkyrkan vid
Stora torget.
Vid Casino stannar processionen upp för ett festfyrverkeri.

Söndag 9 december
Kl.12: Festkonsert på strandpromenaden Vistalegre i Torrevieja och torget framför kyrkan i La Mata
Lördag 15 december:
Kl.19: Carrera nocturna de la Purísima är en löpartävling till Jungfruns ära.

