
Programa festes Benlloch 2015

Divendres 14 d'agost

• 19:00h Volteig tradicional de campanes per encetar la festa. Cercavila infantil amb 
xaranga pels carrers del poble.

• 22:30h Concert de la banda “Amor a l'art de Benlloch”.

• 00:00h Macro festa “Diez FM” en la pista poliesportiva.

Dissabte 15 d'agost

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

• 12:00h Exposició de blonda a l'Auditori. 

• 14:00h Torrada monumental per tots i totes en la pinada municipal.

• 16:00h Futbol de xiquets i xiquetes al camp municipal Agustí Sancho.

• 16:00h Campionat de Guinyot.

• 19:00h Ofrena de flors. 

• 00:30h Ball amenitzat per l'orquestra “Sparta” i festa rom Barceló amb animació i 
regals.

Diumenge 16 d'agost

• 11:00h Missa solemne en honor de Sant Roc. 

• 12:00h Exposició de  bolilleres a l'auditori municipal.

• 14:00h Dinar en la pinada. Dia de les paelles. 

• 17:00h Globotada a la plaça de Sant Antoni patrocinada per “Colorins”.



• 18:00h Partit del C.E. Benlloch en el camp municipal  Agustí Sancho.

• 18:00h Demostració de Muixeranga  amb la colla “Muixeranga de Vinaròs” a la plaça 
del Mercat.

• 19:00h Representació de balls tradicionals amb el grup de danses “Rabalaire” de 
Benlloch a la plaça del Mercat.

• 20:30h Subhasta de cadafals.

• 22:00h Torrà a la plaça Sant Antoni.

• 23:00h Discomòbil en la plaça Sant Antoni.

• 24:00h Campionat de poker “Texas Golden”.

Dilluns 17 d'agost

• 08:30h XII volta a peu pel terme.

• 11:00h Començament dels campionats de jocs tradicionals dintre del campionat 
provincial en la pinada municipal (els guanyadors o les guanyadores passaran a la 
final provincial). 

• 17:30h I jornada del campionat de volei platja.

• 18:30h Recital de guitarres amb els i les alumnes de Benlloch a l'Auditori Municipal.

• 21:30h Sopar de jubilats a la pista poliesportiva amb l'actuació de “Bertín”.

• 22:00h Sopar de kintos a la plaça Sant Antoni.

• 23:00h Actuació de Twin's i discomòbil.

Dimarts 18 d'agost

• 09.00h Gimcana de penyes. 

• 14:00h Dinar en la pinada municipal. Dia de la fideuà.



• 16:30h Activitats participatives d'art urbà per a xiquets i xiquetes. Tallers de grafits 
(cal portar gorra i protecció solar).

• 19:00h IV Rutapa penyística.

• 00:30h Ball de disfresses a la pista poliesportiva i festa Cutty amb animació i regals.

Dimecres 19 d'agost

• 09:00h Passejada infantil amb bicicleta.

• 12:00h Montà de cadafals.

• 17:00h II jornada del campionat de volei platja.

• 17:00h Espectacle de titelles “La Terra dels Babaus” a càrrec de la companyia “el Ball
de Sant Vito” a l'Auditori Municipal.

• 18:30h Patinatge per a xiquets i xiquetes a la pista poliesportiva. Organitza Club Patí
Castàlia.

• 20:00h Recital líric amb els i les intèrprets Juan José Martínez Morte (tenor); María 
Soledad Martí Andreu (soprano); Manel Hernando Escuriola (piano) a l'Auditori 
Municipal.

• 00:01h Solta de vaques de la ramaderia d'Alberto Garrido.

• 01:00h Bou embolat de la ramaderia d'Alberto Garrido.

• 00:30h Festa electrònica “The End” a la pista poliesportiva.

Dijous 20 d'agost

• 12:30h Entrada, solta i eixida de vaques de la ramaderia de Taurocovatelles SL 
(Faet).   

• 18:00h Bous de plaça de la mateixa ramaderia.

• 20:00h Berenar



• 21:30h Solta de vaques.

• 22:30h Eixida de vaques.

• 22:45h Bou alternatiu per als xiquets.

• 23:30h Bou embolat.

• 00:30h II edició del  “Benrock”: cloenda de la gira estatal “Four on tour” amb els 
grups “Camille” (Saragossa), “Nostalghia” (Madrid), Sonic Danger (Benlloch) i el 
«remember of tradicional DJ Sebas» a la Pista Poliesportiva.

Divendres 21 d'agost

• 09:00h Concentració de cavallistes a la Plaça Sant Antoni.

• 10:00h Entrada de bestiar de la ramaderia de Ramón Ángel.

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

• 16:00h Campionats esportius. 

• 18:00h Bous de plaça de la mateixa ramaderia

• 19:00h Desencaixonada i prova d'un bou ferèstec.

• 20:00h Berenar.

• 21:30h Solta de vaques.

• 22:30h Entrada i eixida de vaques.

• 22:45h Bou alternatiu per als xiquets.

• 23:30h Bou embolat de la  ramaderia de Germán Vidal.

• 00:00h Embolada del bou ferèstec.

• 00:30h Festa “The Luxe” amb orquestra i discomòbil “The End”

Dissabte 22 d'agost



• 12:00h Entrada de bous de la ramaderia d'Hermanos Bellés.

• 13:00h Entrada, solta i eixida de vaques de la ramaderia de Ramon Marín Cervera. 

• 16:00h Final dels campionats.

• 18:00h Bous de plaça de la mateixa ramaderia. 

• 20:00h Berenar.

• 21:30h Solta de vaques.

• 22:30h Entrada i eixida de vaques.

• 22:45h Bou alternatiu per a xiquets i xiquetes.

• 23:30h Bou embolat.

• 00:30h  Ball amb l'orquestra  “La Cruzada” i discomòbil “The End”

Diumenge 23 d'agost

• 12:30h Entrada, solta i eixida de vaques de la ramaderia Hermanos Bellés.

• 18:00h Bous de la mateixa ramaderia.

• 20:00h Berenar.

• 21:30h Solta de vaques.

• 22:30h Entrada i eixida de vaques.

• 23:30h Espectacle pirotècnic pels carrers del poble amb la companyia “Visitants”. 


