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Estimats veïns i veïnes de Benlloc, un any més ja estan ací les nostres Festes 
Patronals, tan esperades per tots, que fan del poble, la seua setmana gran. Deu 
dies on la gent deixa a una banda les seues obligacions al llarg de l’any i gaudeix 
de les amistats de sempre, de les retrobades, de les tradicions i dels carrers plens 
de vida i alegria.

Val a dir que en finalitzar les festes de l’any passat, un grup de gent vam decidir 
formar una Comissió de Festes, en la qual estigueren representades totes 
aquelles penyes que estaren interessades, amb la finalitat de dissenyar un 
programa al gust de tots i totes. Des del primer dia ens vam posar a treballar, 
sempre pensant en la varietat tant pel que fa a l’edat (xiquets, joves, gent gran,...) 
com als gustos (música, cultura, bous, esport,...).

A mesura que ens vam anar submergint en cadascuna de les tasques a realitzar, 
ens vam anar adonant de l’esforç que suposa la preparació de les festes d’un 
poble. Tot i això sempre hem mantingut la il·lusió del primer dia, hem treballat 
de manera desinteressada i hem creat uns vincles d’amistat que han fet que 
aquest procés fóra agradable i satisfactori.

Des de la Comissió hem procurat oferir un programa d’actes festius amb 
una combinació de balls, menjars populars, activitats esportives i infantils, 
espectacles, exposicions, bous i tradicions.

No s’ha d’oblidar, i cal tindre ben present, que tot açò no seria possible sense 
l’esforç de tots aquells i aquelles que mitjançant les seues aportacions, ja siga 
amb el pressupost de l’Ajuntament, les publicitats, els donatius de les penyes, 
comprant el llibret,... han fet possible dur-ho a terme. Per aquesta raó volem 
donar les gràcies per aportar el vostre granet d’arena.

Des d’ací quedeu convidats i convidades a acudir a tots els actes. A més, esperem 
una gran participació i col·laboració per tal que fem d’aquestes festes, uns dies 
inoblidables.

Visca Benlloc i la seua gent!

La plena expressió cultural d’un poble es comprova en les seves festes majors. 
Un esclat cultural que representa totes les nostres arrels com a poble, de tots 
aquells que hi van ser, els que hi som i els que hi seran.

És el nostre deure de no oblidar d’on venim, el perquè som com som i, el que ens 
ha dut fins ací.

Transmetre tota la nostra cultura a les noves generacions, així, com els nostres 
avantpassats ens ho han anat transmeten de generació en generació, és el que fa 
i determina la nostra essència.

Les nostres festes ja es veuen a l’horitzó, deu dies de festa per a gaudir del nostre 
poble, la nostra família i els nostres amics, deu dies per estar al carrer vivint de 
la nostra gent, gaudint cada moment com si fóra l’últim.

Els actes són variats, actes perquè tothom es puga sentir representat, i també els 
nostres visitants, part fonamental de la nostra societat plural.

Cadascú se sent representat amb una part de les festes, ja siguen els bous al carrer, 
les tradicions tan arrelades en nosaltres, els jocs tradicionals i els esportius, i 
com no, també la seva festa nocturna, part important de la nostra cultura arreu 
dels països mediterranis.

Enguany comptem amb una nova comissió de festes, un grup de gent, que de ben 
segur representen a quasi la totalitat de la nostra població i, que han preparat un 
ampli ventall d’activitats que faran, que tothom estiga satisfet.

Fem unes festes participatives entre totes i tots, ja que sense tu, les nostres 
festes no serien possibles.

Com viviu les festes, és la vostra decisió, no obstant, des de l’Ajuntament de 
Benlloc, desitgem que les gaudiu de la manera més responsable i cívica possible, 
ja que el respecte a l’entorn i als nostres veïns és responsabilitat de cadascú de 
nosaltres. No ho oblideu!!

Benlloc, tradicions, cultura i història d’un bell lloc.Comissió de Festes 2018

COMISSIÓ
DE FESTES

AJUNTAMENT 
DE BENLLOC

Salutació Saluda equip 
de governde la
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Gràcies a aquests contactes amb societats 
forànies, a les que ens hem referit 
anteriorment, i sempre des d’un substrat 
indígena, comença a sorgir la cultura ibèrica. 
És aleshores quan es comença a utilitzar 
el torn alfarer, s’introdueixen nous cultius 
i noves tècniques agrícoles, gràcies a les 
influències externes.

La cultura ibèrica es divideix en tres 
subperíodes, i el nostre terme va estar ocupat 
durant els tres. Un primer moment, durant 
l’Ibèric Antic continuen els contactes amb les 
societats fenícies establertes en la costa de 
l’actual Andalusia, i comencen els contactes 
amb el món grec colonial. A l’Ibèric Ple es 
dóna una reducció en el poblament en tot el 
territori castellonenc, però tot i això al nostre 
terme tenim una certa representació en aquest 
període. I posteriorment, i fins el canvi d’Era, 
es dóna el període anomenat com Ibèric Final 
o iberorromà, perque comença amb l’arribada 
dels romans a la Península Ibèrica, però amb 
una població ibèrica indígena que continua 
mantenint la seua cultura influenciada per la 
romana.

El tossal de les Forques és un exemple 
d’ocupació continuada durant tot el període 
ibèric, ho sabem gràcies a la ceràmica trobada 
en superfície. El tossal de Subarra també és 
ocupat durant el període iberorromà com a 
lloc de guaita o vigilància. Un altre exemple 
és la partida de les ermites on es va trobar una 

Fig. 2 Fragment de mil·liari aparegut a 
la partida dels Benissions, molt a prop 
de la Via Augusta (Camí dels romans).

Tot i que la prehistòria representa l’etapa 
més llarga de la història de la humanitat, de 
moment no tenim constància de la presència 
humana durant aquest període al nostre 
territori. Encara així, és molt provable que 
les terres que actualment ocupen el terme 
de Benlloc, en un moment o altre de la 
prehistòria, estaren ocupades –si més no 
transitades o aprofitades- per diferents grups 
humans.

Després de passar per tots els períodes 
dels quals es compon la prehistòria sense 
cap evidència de poblament, ens endinsem 
en l’època del Ferro Antic. Aquest període 
representa la transició entre el final de la 
Prehistòria Recent, és a dir l’època del Coure i 
el Bronze, i el sorgiment de la Cultura Ibèrica. 
En aquest període, el substrat indígena 
provinent de la cultura del Bronze Final es 
veu influenciat per societats orientals, les 
quals estableixen colònies per tota la costa de 
l’actual territori peninsular i part del balear. 
Ens referim a fenicis en un primer moment, 
seguidament els grecs, i cartaginesos 
posteriorment.

Al nostre terme, de moment, es coneixen dos 
llocs amb presència en aquest període del 
Ferro Antic, el tossal de les Forques i el tossal 
de Subarra. Sabem que hi ha ocupació en 
aquest període en aquestos llocs gràcies, en 
primer lloc, a la ceràmica indígena feta a mà, 
i en segon lloc gràcies a la ceràmica fenícia, la 
qual ja està feta a torn.

Fig. 1 Estela funeraria ibèrica, 
trobada molt prop de l’ermita.
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estela funeraria amb inscripció ibèrica, però 
amb característiques de la romanització, per 
això es data entre els segles II i I a.C. (Figura 
1). Aquest lloc s’identifica com una
Fig. 1 Estela funeraria ibèrica, trobada molt 
prop de l’ermita.
necròpoli amb el seu assentament humà 
proper, que podria estar en la partida de les 
Llànties.

Com acabem de dir, els romans i la seua 
cultura, están presents al terme de Benlloc 
des de finals del segle III o principis del II a.C. 
Però no és fins a principis del segle I d.C. quan 
es fa efectiva la seua presència. És aleshores 
quan es donen una sèrie de canvis que fan que 
es puga considerar com un període diferent. 
Amb el canvi d’Era sorgeix l’Imperi romà, 
August es corona com el primer emperador 
i comença una serie de reformes en molts 
àmbits. Un dels vestigis més importants de 
la presència romana en aquestes terres és el 
pas de la Via Augusta, de la qual s’ha posat 
en valor un tram de la mateixa. Aquesta via 
va ser construïda per August com un mitjà 
per a assegurar el transport de mercaderies 
i persones des de Gades –l’actual Cadis- 
fins a Roma, va actuar com un aglutinador 
de la població, ja que molts assentaments 
es situaven en les seves immediacions. Un 
exemple és el tossal de les Forques de nou, el 
qual també va ser ocupat durant l’Alt Imperi 
romà. Uns altres exemples d’assentaments 
ocupats durant aquest període són el tossal 

de Subarra i la Caseta de Bellés (també 
coneguda com les Barrisques). Tots ells 
assentaments de poca entitat, de tipus rural. 
Un fragment d’un mil·liari romà és un altre 
vestigi d’aquesta època, conservat a l’Auditori 
Municipal (Figura 2). Els mil·liaris estaven 
col·locats de forma regular al llarg de tot el 
traçat de la Via Augusta, ja que senyalitzaven 
el traçat i les distàncies de la mateixa.

Ens resulta curiós que, amb els estudis que 
s’han fet fins al moment, el poblament romà 
finalitza al segle II o el segle III d.C., és a dir 
que durant l’època del Baix Imperi romà no 
trobem poblament. Però és més, fins el segle 
X d.C., ja en època islàmica, no trobem cap 
evidència de poblament humà en el nostre 
terme municipal. És a dir, que des del segle III 
d.C. durant el Baix Imperi romà, el posterior 
període visigot, i durant els primers segles 
de la dominació musulmana, no trobem cap 
vestigi al nostre terme que ens faça saber si va 
estar ocupat o no. A la llum de les evidències 
que tenim hui en dia, durant aquests sis o 
set segles no podem parlar d’un poblament 
estable i continuat.

Durant els últims segles de dominació 
musulmana, el que hui en dia és el terme de 
Benlloc –o almenys part d’ell- passarà a formar 
part de la Tinença de Miravet. Durant aquest 
període es troben diversos punts d’hàbitat, i 
és la primera etapa de la història que no sols 
l’arqueologia ens és una font d’informació, 

Fig. 3 Evolució de l’urbanisme a Benlloc. Dibuixos de Jose Miguel García.

Fig. 4 Plànol conservat a l’arxiu 
històric de Benlloc amb la illeta 
de cases bombardejada durant la 
Guerra Civil.
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dels veïns, i relacions socials amb altres 
poblacions veïnes i altres més llunyanes.

Durant la resta d’època moderna és poca la 
informació que tenim. Podem deduïr que el 
poble continuaria creixent ampliant muralles 
i intal·lacions bàsiques com molins, bodegues, 
construccions relacionades amb l’aigua… 
Així com l’ermita de Loreto, allà cap a finals 
del segle XVII. També es construeix l’actual 
ermita de la Mare de Déu de l’Adjutori.

S’ha de tenir en compte que Benlloc sempre ha 
sigut un poble amb una economia vinculada 
a la terra, per tant la vida dels veïns girarà en 
torn a aquest factor bàsicament.

A partir del segle XIX poques dades tenim 
sobre la vida al poble, però deduïm que seria 
una vida tranquil·la dedicada a l’agricultura i 
a la ramaderia. Suposem que podria començar 
a proliferar el poblament dispers en masos, 
tal volta per tenir millor accés a les terres 
de cultiu. Seria aleshores quan es va crear el 
Quartico, i més tard el seu calvari i la seua 
ermita.

El segle XX és un període del que es té molta 
informació, com és obvi està molt proper en 
el temps, sorgeixen les fotografies, i a part 
es conserven documents en l’arxiu històric 
de l’Ajuntament. Com a fets més destacables 
tenim la Guerra Civil que tot i arribar en un 
moment tardà del conflicte es van succeïr 

una serie de fets que quedarien en el record 
de tots els veïns i veïnes d’aleshores, i que 
gràcies als testimonis d’algunes d’elles hem 
pogut reconstruïr alguns esdeveniments.
La guerra va aplegar a Benlloc durant la 
primavera de 1938, en el context de l’Ofensiva 
de Llevant. El front es va situar a les Coves de 
Vinromà i Benlloc va ser un de tants punts 
de mira per als bombardejos del bàndol 
franquista. Un dels fets més destacables i del 
qual tenim més informació és el bombardeig 
que va patir la vila de cases que hi havia 
en l’actual Plaça de Sant Antoni, on a part 
d’enderrocar-la per complet hi van morir 
diverses persones (Figura 4). Però aquest 
no va ser l’únic bombardeig que va patir la 
població, ja que també es va bombardejar una 
casa enfront del calvari, i altres indrets del 
nucli de població així com del terme. L’ermita 
va servir com a centre de reunió i reclutament 
de soldats, prova d’açó són els desapareguts 
gràfits que hi havia a les parets de la mateixa, 
els quals estan recollits en un llibre molt 
interessant.

Raül Mateu Pitarch (graduat en Història i 
Màster en Arqueologia).

sinó que la documentació escrita –en concret 
la carta de poblament- ens ajuda a coneixer 
alguns dels indrets poblats just abans de 
l’arribada dels cristians.

Fig. 2 Fragment de mil·liari aparegut a la 
partida dels Benissions, molt a prop de la Via 
Augusta (Camí dels romans).

La carta pobla és un document de concessió 
als pobladors cristians del territori de dues 
alqueries islàmiques, les quals dominaven 
part del que hui en dia és el terme de Benlloc. 
Data de 1250 i va ser concedida pel bisbe 
Ponç de Torrellas a pobladors cristians per a 
poder construïr el primitiu poble de Benlloc 
a l’emplaçament actual. Aquesta ens parla de 
dues alqueries a partir de les quals es va formar 
el poble, Tahalfazar i Beniaixó o Benifaixó, 
a més també esmena unes “mesquites” que 
hi havia a la ratlla del terme amb Benifamés, 
hui en dia pertanyent al terme municipal de 
Vall d’Alba. A banda d’aquests llocs nomenats 
en la carta pobla, gràcies a les troballes 
arqueològiques també coneixem que hi va 
haver algun tipus de poblament al tossal de 
Rander i al tossal de Subarra, entre altres.
Una vegada concedida la carta de poblament 
sembla que hi ha un període de transició fins 
que comencen a construir el poble de Benlloc, 
tot i que no creiem que fora massa llarg. El 
primer núcli es va situar en la part més alta 
del tossal on s’assenta el poble actual, en 
un primer moment deuria estar format per 

la primitiva església, algunes cases i altres 
serveis bàsics com per exemple el forn, tot 
això rodejat de muralles que bàsicament 
envoltarien la plaça de l’Església. Aquest 
urbanisme es mantindrá durant tota la Baixa 
Edat Mitjana, és a dir, des de la segona meitat 
del segle XIII fins a finals del segle XV. És 
també en aquest període quan es va crear la 
primitiva ermita dels Sants Martirs i que 
posteriorment passa a ser de la Mare de Déu 
de l’Adjutori.
En època moderna, ja entrat el segle XVI, el 
poble continua creixent, i es van ampliant les 
muralles segons les necesitats de cada moment 
(Figura 3). En el segle XVI es redacten els 
“Quinque libri”, una font d’informació molt 
important per a coneixer aquest període. En 
ells es detallen les relacions de defuncions, 
amb informació com data de defunció, nom i 
lloc de naixement o residència, i el testament; 
els batejats, amb el nom de la persona, el dia 
del bateig i els padrins; els confessats i els que 
resten per confessar; els matrimonis, amb els 
noms de la parella i el seu lloc de procedència, 
en el cas de que algun d’ells siga de fora; i 
per últim, resta el cinqué llibre en el que es 
solen detallar les excomunicacions en casos 
de jueus, islàmics o renegadors de la religió, 
però aquesta part no hi és, cosa que podria 
indicar que en aquella època, Benlloc només 
estava format per cristians vells. D’aquests 
llibres es pot treure molta informació sobre 
natalitat i mortalitat, epidèmies, relacions de 
parentesc, informació sobre la vida laboral 
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Fa uns mesos Benlloc es va endinsar en un 
projecte de ràdio, a través d’esforç i amb el 
mètode prova-error hem aconseguit la creació 
de l’actual emissora local. El projecte Vives 
21 Ràdio, facilita la creació d’emissores locals 
a municipis de totes les condicions i de parla 
valenciana, és un projecte que compta amb el 
suport i col·laboració de la Direcció General 
de Política Lingüística, l’UJI, i l’Associació 
Comunicació i Territori Lluís Vives, que és la 
coordinadora del projecte.

Benlloc és el primer poble a posar-se en 
marxa i unir-se a aquest projecte, des del 
nostre poble, un poble d’interior - encara que 
prop de la costa - amb un miler d’habitants i 
una població major predominant, confiem en 
la força i el poder de la ràdio per arribar a tots 
els racons.

La ràdio és un mitjà de comunicació 
tradicional, però a la vegada modern 
i innovador. És un dels pocs que es 
complementa amb les noves tecnologies, 
s’alia amb les tecnologies multimèdia i es fa 
més fort. Els dispositius mòbils i Internet en
general faciliten l’accés, el procés de creació 
i difusió de la informació via ràdio, però 
continua podent escoltar-se a través del 
tradicional transistor, el de tota la vida. No
importa qui sigues ni on estigues, sempre 
podràs escoltar la ràdio.

Com a periodista valore la importància de la 
comunicació i el dret de totes i tots a estar 
informats, per això m’encanta la ràdio. És la 
potència de les seues ones que ens ajuden a 
arribar a totes les persones i tots els racons.
És també la veu del poble, la ràdio és un 
mitjà accessible a totes i tots a través del 
telèfon, com tradicionalment, i també per 
les xarxes socials, com un espai participatiu 
i col·laboratiu per escoltar i compartir, les 
inquietuds, els problemes o els suggeriments.

Per fer tot açò possible, l’equip de Vives 21 
Ràdio, hem creat l’”Informatiu local” amb què 
es comuniquen totes les novetats, notícies i 
serveis amb una freqüència diària.

També un magazín setmanal, “Els nostres 
pobles”, on totes i tots tenen cabuda; parlem 
d’actualitat, de cultura, esdeveniments i tot 
el que ens sembla interessant i que poden 
contar-nos els nostres convidats i convidades. 
El tercer programa és un microespai on 
comentem història i tradicions, “Espai 
història” mostra el passat del nostre 
poble a través de petites càpsules que ens 
descobreixen la nostra història, tan propera 
i de vegades tan desconeguda. I un últim 
programa de tertúlia:

“Arcània”, també amb freqüència setmanal i 
on tractem l’actualitat amb un punt de vista 
més rebel i desacomplexat.

És amb aquests quatre programes, que la ràdio 
de Benlloc comença a fer els primers passos, 
a navegar per les ones sonores de la ràdio. 
Però no acaba ací, aprofite aquest espai per a 
convidar a tots els veïns i veïnes a participar 
de la ràdio.

Fer-lo més gran i sentir-se part d’aquest 
projecte amb nous programes i propostes.
Estàs preguntant-te com pots escoltar la ràdio 
de Benlloc? Si estàs a Benlloc o pels voltants 
pots fer-ho per la via tradicional al 94.6 FM, 
i des de qualsevol altra part del món, online, 
a www.benlloc.es. I també, al perfil de l’iVoox 
de Vives 21 Ràdio, on estan disponibles els 
podcasts dels programes per reescoltar-los 
quan et vinga de gust. I si vols saber més, 
visita www.vives21.cat .

La ràdio atrapa.

Anna Ribés Beltran
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19:00h Cercavila infantil amb la banda Amor a l’Art.   

00:30h  Remember a la pista poliesportiva.

11:00h  Inauguració de les exposicions 
“Fotògrafs locals” i “Portades del llibre de festes”. 
Estaran obertes fins les 13h.

13:00h  Xupinazo amb cercavila pels carrers del poble 
amb xaranga. S’eixirà des de l’Ajuntament i es repartirà 
sangria a tots els participants, patrocinada per 
la Comissió.

14:30h Entrepà monumental a la pista (preu 2€).
Cal apuntar-se i pagar a l’Ajuntament abans del dijous 9.

16:00h Tobogan aquàtic al carrer del Povet Nou.

20:00h Actuació conjunta banda Amor a l’Art i grup
 de danses Rabalaire a la plaça del Mercat.

00:30h Orquestra “Grupo Iguana” i discomòbil.

Divendres

Dissabte

10
11

Programa       de  Festes
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Dilluns 13
08:30h Volta a peu pel terme, organitzada pel Club 
Excursionista Ratafia.

16:00h Competicions de guinyot i esportives.

19:00h Ofrena a l’ermita. En arribar allí, hi haurà una 
xocolatada patrocinada per Forn ca Pedro amb la 
col·laboració dels Jubilats i Pensionistes.

21:00h Sopar de quintos a la plaça Sant Antoni.

23:00h  Masterclass de balls llatins patrocinat per 
Què vols?

01:00h Discomòbil AQM.

Diumenge 12 11:00h  Reobertura de les exposicions “Fotògrafs locals” i 
“Portades del llibre de festes” fins les 13h a l’auditori.

11:00h  Patinatge des de la pista poliesportiva, organitzat 
pel Club de Patins d’Almassora.

14:00h  Fideuà monumental. Preu simbòlic d’1€. Cal apun-
tar-se i pagar a l’Ajuntament abans del divendres 10. 

16:00h Competicions de guinyot i esportives.

17:00h Activitats multiaventura al pinar municipal.

19:00h Partit de futbol CF Benlloch – UE Vilanova.

21:00h  Subhasta de cadafals (preu d’eixida 100€).

00:00h  Espectacle de Varietats.

1312
DillunsDiumenge
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10:00h Muntada de cadafals.

11:00h Missa solemne en honor a la Mare de 
Déu de l’Assumpció. 

12:00h Parc infantil a la plaça del País Valencià.

14:00h Concurs de paelles a la pinada municipal, amenitzat 
pel showman El Serrucho i discomòbil.

00:05h Bou embolat de la ramaderia Javier  Domingo 
“El Gallo”.

00:30h Benrock amb els grups Maculy, Tesa, Cactus i 
DJ Carabassa Sound Sistema.

Dimecres 15

15
Dimecres

09:00h  Volta en bici infantil.

12:00h Inici de la gimcana de penyes acompanyada de
xaranga.

14:00h  Dinar de pa-i-porta al pinar.
Després de dinar es continuarà amb la gimcana.

20:30h Desfilada de les penyes amb xaranga. Eixida des de 
la plaça de l´Església.

21:00h Sopar de la 3a edat a la pista poliesportiva amb 
actuació musical.

21:00h  Torrada de penyes a la plaça Sant Antoni.

23:30h  Espectacle local “Tu cara me suena. En acabar, 
discomòbil.

Dimarts 14

14
Dimarts
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11:00h Missa solemne en honor a Sant Roc.

12:30h Entrada, solta i eixida de vaques de la ramaderia 
Javier Domingo “El Gallo”.

14:30h Tardeo a la plaça Sant Antoni amb actuació del 
grup flamenc Jarana.

18:00h Gran Prix amb les vaquetes de la ramaderia Ja-
vier Domingo “El Gallo”.
Els grups participants (4 persones mínim per grup, a 
partir de 16 anys) s’hauran d’apuntar fins el dimarts 14 a 
l’Ajuntament.

20:00h Berenar.

21:30h   Solta de vaques.

22:30h Eixida de vaques.

23:30h Concentració i desfilada de disfresses des de la 
plaça del Mercat cap a la pista.

Macro Discomòbil Crazy.

Dijous 16

16
Dijous

08:00h Concentració de cavallistes.

11:00h Missa i processó en honor al Sagrat Cor de Jesús.

11:00h Entrada de bestiar de la ramaderia de Javier 
Domingo “ El Gallo” amb cavalls.

12:30h Entrada, solta i eixida de  vaques de la ramaderia 
Germán Vidal.

17:00h Tallers infantils al pinar municipal.

18:00h Bous de plaça de la ramaderia de Germán Vidal.

19:00h Desencaixonada i prova del bou feréstec de la 
ganadería La Laguna, amb el número 59, guarisme 
número 5 de Germán Vidal. En acabar a berenar.

21:30h Solta de vaques de la mateixa ramaderia.

22:30h Eixida de vaques.

23:00h Bou alternatiu per als xiquets

23:30h Embolada del bou feréstec.

00:00h Bou embolat de la ramaderia de Germán Vidal.

01:00h Orquestra “Sicilia” i discomòbil AQM.

Divendres 17

17
Divendres
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Es prega la màxima puntualitat en les diferents 
competicions, ja que afecta tant a l’organització 
com als rivals.

Per l’experiència d’altres anys i per evitar tirar 
el menjar i el sobrecost que suposa encomanar 
més racions de les necessàries, es posarà cada 
tiquet de la fideuà i de l’entrepà monumental al 
preu simbòlic 1€ i 2€ respectivament. D’aquesta 
manera es permet a la Comissió fer una millor 
previsió i distribució del pressupost. Tots els 
excedents seran destinats al banc d’aliments.

Menjars
Populars

Competicions 
esportives

12:00h  Entrada de bous de la ramaderia de 
Javier Domingo “El Gallo”.

13:00h Entrada, solta i eixida de vaques de la ramaderia 
Mansilla.

18:00h Bous de plaça de la ramaderia Mansilla.

20:00h Berenar.

21:30h Solta de vaques de la mateixa ramaderia.

22:30h Eixida de vaques.

23:00h Bou alternatiu per als xiquets.

23:30h Bou embolat de la ramaderia Mansilla.

00:30h Orquestra “Azar” i discomòbil Zona.

12:30h Entrada, solta i eixida de vaques de la ramaderia 
Gregorio de Jesús.

18:00h Bous de plaça de la ramaderia Gregorio de  Jesús.

20:00h Berenar.

21:30h Solta de vaques de la mateixa ramaderia.

22:30h Eixida de vaques.

23:00h Fi de festes amb la companyia “Escuraplats”

Dissabte

Diumenge

18

19
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La portada
La portada del llibre ha estat creada per l’alumne 
Marius Andrei Pavel. El seu dibuix ha sigut escollit 
entre tots els que van fer els xiquets i xiquetes 
de l’escola, als quals, des d’ací, agraïm la seua 
col·laboració.

Altres
La participació en els actes és lliure i voluntària, per 
tant la comissió de festes no es fa responsable dels 
danys que els participants puguen sofrir. 

La comissió de festes es reserva el dret d’alterar 
o suprimir qualsevol dels actes programats si les 
circumstàncies així ho aconsellen. 

Es demana la col·laboració de la gent del poble en 
els diferents espectacles (Tu cara me suena, mas-
terclass de balls llatins, Gran Prix,...)

Espectacles

Actes taurins
Pel que fa als actes taurins, cal recordar que pel matí 
la modalitat de bous serà de vila; per la vesprada de 
18h a 20h, de plaça i per la nit, a partir de les 21:45h, 
de vila.

No és permesa l’entrada als menors de 16 anys al 
recinte taurí així com a persones que presenten un 
estat psíquic alterat o físic no apte. 

Per a les entrades taurines es prega no estacionar 
cap vehicle en el recorregut així com tampoc posar 
objectes que puguen obstaculitzar l’esmentat 
trajecte. 

En el muntatge de la plaça, els cadafals podran ser 
moguts, si és necessari, per al tancament d’aquesta. 

En el cas que en la subhasta quede per adjudicar 
algun espai, aquell qui vulga optar a aquest, haurà de 
pagar el màxim al qual s’haja arribat en la subhasta. 
En cas de ser-ne varis, es subhastarà entre ells amb el 
preu màxim com a preu d’eixida. 
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