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PER A LES
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PATRONALS
DE BENICARLÓ
Ximo Puig		
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

C

om molts altres pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana, Benicarló viu en
agost les Festes Patronals, i amb elles unes jornades que creen al seu voltant
un magnífic clima de convivència i germanor.
Una vegada més la gent de Benicarló mostrareu la vostra tradicional hospitalitat i
donareu la benvinguda a totes les persones que vulguen prendre part en companyia
vostra en els diversos actes que tindran lloc durant estes dates.
Vull animar-vos a viure plenament unes celebracions populars i participatives que
vos brinden l’ocasió d’unir esforços, de treballar junts i compartir el vostre temps i
la vostra alegria amb la gent que teniu més a prop.
Des de la tribuna que amablement m’heu oferit, vull enviar-vos un fort abraç a les
amigues i els amics de Benicarló amb motiu de les vostres Festes Patronals de
2019, junt amb una cordial salutació i els meus millors desitjos per al futur. 
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SALUTACIÓ
DEL PRESIDENT
DE LA DIPUTACIÓ
José P. Martí García
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ

Festes en una ciutat d’avantguarda

C

om a president de la Diputació vull desitjar-vos
unes molt bones Festes Patronals de Benicarló, on
em consta que sabeu gaudir dels concerts populars,
els balls de gala, els espectacles taurins i culturals,
els castells de focs artificials, les havaneres i, per descomptat, la gastronomia.

Benicarló és reconeguda per moltes coses, per la
capacitat d’emprendre de la seua ciutadania, per la
qualitat dels productes que s’extrauen del mar o per
l’extraordinària i genuïna carxofa amb Denominació
d’Origen i molt reconeguda en tot Espanya.
També per les seues Festes, tan valorades i benvolgudes a la nostra província, i que tant agraden als qui
arriben fins a la vostra localitat a l’estiu des d’altres
llocs del país per a gaudir de les vostres platges.

Sé que l’equip que dirigeix la vostra alcaldessa i diputada provincial, Xaro Miralles, s’esforça cada any per a
aconseguir alguna cosa que resulta molt complicada,
que les Festes superen a les de l’any anterior. I edició
rere edició, ho aconsegueix.

Unes Festes que són vostres, dels qui sou originaris
de Benicarló o viviu en aquesta ciutat, unes celebracions que ajuden a fomentar l’amistat, que és un dels
béns més preuats de l’ésser humà, perquè crec que
Pitàgores, a banda d’encertar a elaborar el seu cèlebre teorema, també ho va fer quan va assegurar que
«l’amistat és una igualtat harmoniosa».

La veritat és que Benicarló és una referència de la província de Castelló, sap estar sempre a l’avantguarda,
és una de les naus capitana de la nostra economia, donada la importància de sectors com el de l’agricultura,
la pesca i el turisme, que tanta relació guarden amb
la puixança que en els últims anys ha experimentat la
gastronomia local.

Bones Festes a totes i a tots. 
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ecordo perfectament la primera vegada, ara fa quatre anys, que em vaig adreçar a tots vosaltres des
d’aquestes pàgines. Ho feia amb un gran sentit de la
responsabilitat, amb el càrrec d’alcaldessa recent estrenat, i amb la il·lusió de retornar les Festes Patronals als
carrers i apropar-les a tots i cadascun dels nostres veïns
i visitants.
Ara, quatre anys després, puc dir que em sento orgullosa del treball fet perquè, efectivament, hem aconseguit
fer unes Festes més participatives i populars, amb actes
adreçats a tots els públics i amb una programació que
ha arribat a tots els racons de la nostra ciutat.
Per tant, l’etapa que s’obri ara és, per una banda, més
exigent, en el sentit que tenim el llistó molt alt i, per l’altra, més senzilla, perquè l’experiència que hem adquirit
en estos quatre anys ens dona un plus que hem de saber
aprofitar i que ens ha de permetre, sense deixar el camí
marcat, introduir noves idees i propostes per continuar
creixent.
Per a tot això comptarem amb la col·laboració necessària de tot l’equip humà que integra la Comissió de Festes, a qui vull fer el meu primer agraïment per l’esforç i
la dedicació, i sobretot per aconseguir, amb el treball de
tot l’any, que aquesta setmana de les Festes Patronals
siga un punt de trobada per a tots els benicarlandos i benicarlandes, un objectiu en el qual també participen activament les penyes i les entitats de la ciutat, a qui també
vull agrair la seua implicació constant i desinteressada.
Gràcies a tot aquest gran equip humà, les nostres Festes Patronals representen una gran exhibició de riquesa
cultural i festiva i posen de manifest la capacitat de la
societat benicarlanda de fer poble i de crear llaços de
convivència des d’un profund sentiment d’estima per la
ciutat.
Vull donar l’enhorabona a la reina, la dulcinea i dames
de la Cort d’Honor, sense les quals les Festes no serien el mateix. En primer lloc, a la reina de les Festes,
Anna Redó, que serà una de les grans protagonistes en
aquests dies. I a les dames de la Cort d’Honor, per suposat, agrair-los la seua dedicació com a representants
de la ciutat i desitjar-los que visquen intensament unes

SALUTACIÓ DE
L’ALCALDESSA
Rosario Miralles Ferrando
ALCALDESSA DE BENICARLÓ

Festes que segurament no oblidaran mai.
Voldria felicitar també la veterinària benicarlanda Elsa
Beltran Catalan, que serà la pregonera de les Festes.
Una dona compromesa i lluitadora que ha aconseguit
fer-se un nom dins i fora de la nostra ciutat, en aquest
cas, com a especialista en neurologia i neurocirurgia veterinària. A ella, li hem encomanat un dels papers més
complicats i inesperats de la seua vida: el de donar la
benvinguda a les Festes del seu poble. Segur que ho farà
molt bé.
Per últim, només em queda animar-vos a a disfrutar al
màxim d’aquest projecte il·lusionant que són per a mi
les Festes Patronals. Un projecte que canvia, que evoluciona i que ha de ser necessàriament un projecte de
tots i per a tots. 
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MANTENIDORA
Elsa Beltran
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lsa Beltran és llicenciada per la Facultat de Veterinària de la Universitat Cardenal Herrera CEU, a València l’any 2002. Posteriorment es va traslladar a Barcelona per a cursar un postgrau clínic a
la Universitat Autònoma. En aquest moment va ser
quan es va despertar en ella la passió per l’especialitat de la neurologia, la qual cosa la va dur a Anglaterra l’any 2006, en busca de millors oportunitats per
a la seua especialització.
L’any 2011 va obtindre la diplomatura pel Col·legi
Europeu de Neurologia Veterinària, institució de la
qual forma part actualment com a presidenta del
Comitè d’Educació. Paral·lelament, treballa com
a docent a la Universitat de Londres des de l’any
2014, com a professora de Neurologia i Neurocirurgia Veterinària. A banda, segueix col·laborant
amb diversos postgraus de neurologia de facultats
de veterinària espanyoles i contribueix amb l’Associació de Veterinaris Espanyols Especialistes en
Petits Animals (AVEPA), com a membre del comitè
científic.
A banda de la formació i la docència, també sent
gran passió per la investigació, la qual cosa l’ha
duta a publicar més de 50 articles en revistes i
capítols de llibres d’abast internacional. El seu
prestigi li permet donar conferències arreu del
món. Actualment també treballa com a editora
del llibre de Neurologia Veterinària de l’Associació
Britànica de Petits Animals (British Small Animal
Veterinary Association) i com a editora associada a
la revista Frontier Veterinary Science.
El gener del 2019 se li va atorgar el premi Ángel Herrera-Alumni CEU, com a reconeixement a la millor
alumna per la seua trajectòria professional, emprenedoria i inspiració per a l’èxit. Beltran ha continuat
la seua formació i el febrer del 2019 va obtindre la
diplomatura en Educació Veterinària per la Universitat de Londres, convertint-se així en membre de
l’Acadèmia d’Educació Superior. 
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COMISSIÓ DE FESTES 2019

Regidor delegat de Festes i president de la Comissió de Festes:
Pedro Manchón Pau
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Protocol:
Carlos Sánchez Redorat
Vicepresidenta i responsable de l’Àrea Econòmica:
Ana Bueno Robles
Vicepresidenta i responsable de l’Àrea d’Espectacles:
Anna Foix Giner
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Logística, Seguretat i Serveis:
Juan Maluenda Cerdá
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Carrer i Entitats:
Paco Medinilla Gómez
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Pirotècnia:
Iván Forés Marzal
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Premsa, Comunicació i Impremta:
Adrian Octavio Senar
Vicepresident i responsable Coordinació amb les Penyes:
Alfonso Marqués Míguez
Vicepresident i responsable de Festejos Taurins:
Ángel Laguna Marqués
Vicepresidenta i responsable d’Arxiu:
Alejandra Roda Colomer
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Vocals:
Monica Vallés Alberich
Raül París García
Emilio Altabella García
Ivan Alemán Borja
Natalia Teresa Sanz Gurrea
Jordi Brusca Calvet
Cristian Arín Esteller
Carlos Beltrán Sebastián
Enric Ruiz Antolín
Sergi Beltrán Casanova
Miguel Ángel Mancheño Tarragó
Enoc Altabás Felipo
Nuria Isern Arnau
Guillem Ripollés Prats
Joan Bosch Pau
Alejandro Ancosta Fresquet
José Manuel Esteller Miquel
Rubén García Soriano
Miguel Bosch Coll
Javier Esteller Miquel
Javier Giner Tobías
Eric Violat Gallego
David Gil Llorach
Antonio Rodríguez Albiol

R E I N A  ANNA REDÓ ARENÓS
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REINA

ANNA REDÓ ARENÓS

Sobre ella…

Anna Redó Arenós, de la Penya Barcelonista de Benicarló,
és la persona elegida per a representar totes les benicarlandes i benicarlandos com a reina de les Festes Patronals
2019. Té 19 anys i acaba de finalitzar els seus estudis de
Batxillerat a l’IES Ramón Cid. El proper curs voldria estudiar Educació Infantil. Es declara aficionada a practicar
esport, especialment la dansa, ja que la practica des que
tenia dos anys. A més, imparteix classes d’iniciació i li agrada passar temps amb la família i els amics.

El seu càrrec…

Ser reina de les Festes era un somni que tenia des de menuda. Anna considera que és un càrrec molt important que
representa la dona benicarlanda i, amb les seues ganes i
il·lusió, espera fer-ho el millor possible. A més, explica que
té com a referent sa mare, Mayte, reina fa 35 anys, a les
Festes Patronals 1984. Això li va donar encara més il·lusió
per a ser-ho ella enguany.

Les Festes…

El que més recorda de quan era petita són les Festes 2009,
quan va tindre l’honor de ser dama infantil. Va ser una experiència tan bonica que només acabar l’any ja tenia clar
que volia repetir quan fos més gran. Anna creu que les Festes de Benicarló ja són perfectes tal com són, encara que, si
hagués d’innovar, li agradaria proposar alguns actes per a
la gent jove que no pot accedir per edat al recinte de penyes.
D’aquestes Festes 2019 espera gaudir al màxim, rodejada
de la meravellosa Cort d’Honor que està segura que representarà Benicarló perfectament. Pel que fa als actes, el
que espera amb més ganes és la nit de la Proclamació i
el Certamen. En eixe moment, serà on començarà aquesta
experiència i on gaudiran totes junts del principi de les Festes Patronals.

Les seues companyes…

Aitana, la dulcinea, és una persona genial i molt extravertida. Han congeniat molt bé i està segura que tindran una
boníssima amistat. Aquest càrrec no podria tenir millor representant.
Dora és una jove que transmet una alegria gegant que és
contagiosa.
Laura és la més menuda, però té un cor enorme que fa que
l’estimen moltíssim i sempre li ha demostrat que es pot
confiar en ella.
Nerea desprén tanta felicitat que fa goig compartir amb ella
cadascun dels moments.
Núria és molt treballadora i apassionada, això fa que sempre aconseguisca els seus objectius.
Marina és una persona molt sociable i sincera. Va tindre el
gran privilegi de ser dama infantil amb ella i, deu anys després, li il·lusiona compartir aquesta experiència amb ella.
Sandra és molt atenta i responsable, comparteix amb tots
tanta alegria que et fa sentir molt a gust quan estàs amb
ella.
Míriam, la més festera de totes i amb qui està segura que
gaudiran moltíssim durant tot l’any.
De les dames infantils destaca que són unes xiquetes encantadores. Maira és molt dolça i els va robar el cor de
seguida; Maria és una xiqueta molt divertida i alegre; amb
Ruth t’ho passes genial, ja que té una gran desimboltura i
Mar és una xiqueta molt prudent i serena que els transmet
molta felicitat.
Invitació a benicarlandes, benicarlandos i visitants...
«Benicarló compta amb unes Festes extraordinàries, amb
actes durant tot el dia i per a totes les edats. Als benicarlandos i benicarlandes, vull dir-vos que un any més, gaudirem al màxim de les Festes i tot el comboi que porten; i
als visitants, que aquí us esperem amb els braços oberts
perquè gaudiu amb nosaltres de la meravellosa setmana
que ens espera.»
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Dama

MIRIAM SÁNCHEZ LLOPIS

Dama

NÚRIA HERRERA MARÍN
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Dama

DORA MARZÀ ARÍN

Dama

Dama

LAURA BOSCH PAU

MARINA FONTANET MARTÍ

Dama

Dama

SANDRA ROIG FERRER

NEREA GARCÍA PÉREZ
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DAMA

NEREA GARCÍA PÉREZ

Sobre ella i el seu càrrec…

El Club de Tenis Benicarló estarà representat per la jove de
20 anys, Nerea García Pérez. Li agrada pintar i dibuixar, per
això l’any que ve estudiarà un grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny a l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta. També
li agrada escoltar música, veure sèries i pel·lícules, patinar
i passejar la seua gossa.
Volia ser dama de les Festes de Benicarló perquè era la
seua il·lusió des de xicoteta i perquè volia viure les Festes
des d’una altra perspectiva.

Les Festes i les seues companyes…

Un record de quan era petita és anar amb la seua cosina
a la Crida i també baixar als Bous a la Mar. Nerea espera que les Festes 2019 siguen inoblidables, emportar-se
amistats per a molts anys i sobretot que tot surta bé, sense
incidents greus.
A més, assegura que l’acte més esperat per a ella és la
Crida, perquè donaran inici a les seues Festes i les de tot el
poble, encara que reconeix que té ganes d’assistir a tots i
cadascun dels actes de la setmana festiva.
Una proposta de Nerea per a millorar les Festes seria portar concerts d’artistes reconeguts, perquè vingueren més
visitants a conèixer la nostra ciutat. Però creu que, en general, les nostres Festes estan molt ben organitzades, amb
actes per a totes les edats.
De les seues companyes, explica que són molt divertides i
festeres, i que totes tenen moltes ganes de gaudir d’aquest
any. Creu que això és el que més les uneix i que totes formen un molt bon grup junt a les dames infantils, que són
encantadores.

Invitació a benicarlandes, benicarlandos i visitants...

«Convido tots els benicarlandos, benicarlandes i visitants que
disfruten al màxim de la setmana festera del nostre poble i
als que no han vingut mai, que s’apropen i les gaudisquen, ja
que sempre són unes Festes que estan a l’altura de la ciutat.»
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DAMA

SANDRA ROIG FERRER

Sobre ella i el seu càrrec…

Sandra Roig Ferrer és la jove que durant aquest any representarà l’Associació de Bombos i Tabals de Benicarló. Té 18
anys i ha acabat els estudis de Batxillerat a l’IES La Salle
de Benicarló. El proper curs començarà el grau universitari
d’Educació Primària en l’especialitat de música, una de les
seues aficions. Toca el clarinet des dels set anys, cursa el
grau professional al Conservatori Mestre Feliu i forma part
de l’Associació Musical Ciutat de Benicarló.
Volia ser dama de les Festes Patronals per l’oportunitat
que suposa viure-les des d’una altra perspectiva i d’una
manera especial. Des de ben menudeta era el seu somni i
enguany s’ha pogut fer realitat.

Les Festes i les seues companyes…

Sandra recorda quan anava fa anys amb els seus cosins a la
Batalla de Confeti i quan tornaven a casa plens de paperets
de colors. A més, reconeix que sempre li ha fet molta il·lusió participar a la Crida.
A banda, espera amb ganes el dia de la Proclamació ja que
és l’inici d’unes Festes que creu que seran inoblidables.
També espera gaudir-les amb les seues companyes i que
queden en el seu record com una experiència que marque
la seua vida. Està convençuda que amb elles passarà una
gran setmana i es convertiran en bones amigues per a
sempre.
Per a millorar les Festes proposaria més activitats durant
tot el dia on puguen participar i gaudir els més joves.
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Invitació a benicarlandes, benicarlandos i
visitants...

«Convido tots els benicarlandos i benicarlandes i gent dels
pobles veïns que vinguen a gaudir de les Festes Patronals
de Benicarló amb amics i família i que participen en totes
les activitats organitzades per les associacions i Comissió
de Festes del nostre poble.»

DAMA

MARINA FONTANET MARTÍ

Sobre ella i el seu càrrec…

La representant del Club de Modelisme Naval Benicarló
Cara a la Mar és Marina Fontanet Martí. Té 18 anys i el proper curs iniciarà els estudis en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Jaume I de Castelló. Durant el temps
lliure, li agrada estar amb la família, anar al cine amb els
amics, anar de compres o passejar prop de la platja.
Explica que volia ser dama de la Cort d’Honor, perquè
al 2009 va ser dama infantil junt a Anna, la reina 2019.
Com els va agradar tant l’experiència, van acordar repetir
aquesta vivència juntes deu anys després. Marina diu que
és un somni conjunt que han pogut fer realitat.

Les Festes i les seues companyes…

El seu millor record de les Festes és la Crida, veure tantíssima gent pels carrers del poble que anava a reunir-se a
l’Ajuntament per a donar per iniciades les nostres Festes. A
més, recorda quan son pare la portava en braços per agafar alguna pilota i perquè fora de les primeres a vore-ho
tot, i després quan anava al mercat a jugar amb la màquina
d’espuma.
D’aquestes Festes té ganes que arribe el primer dia, amb la
Proclamació de la reina, dulcinea i Cort d’Honor i la Nit del
Certamen. Marina espera viure al màxim cada acte i passar
moments increïbles al costat de les seues companyes i de
la Comissió de Festes, que a partir d’ara seran com la seua
segona família. Creu que totes elles volen que siga un any
inoblidable ple d’emocions i vivències i sentiments únics.
Marina creu que es poden millorar poques coses de les
Festes, ja que en aquests últims anys la Comissió de Festes
ha treballat molt per a crear una gran varietat d’actes per
a tota la població.

Invitació als benicarlandos, benicarlandes i
visitants...

«M’agradaria convidar tots els benicarlandos, benicarlandes i sobretot la multitud de visitants que els encanta el
nostre poble a gaudir de tots els actes organitzats, tant culturals com socials, que de ben segur que agradaran a tots.»
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DAMA

LAURA BOSCH PAU

Sobre ella i el seu càrrec…

Laura Bosch Pau és la representant enguany del Benicarló
Base Futbol. Té 17 anys i ha finalitzat el passat curs Segon de Batxillerat a l’IES Ramón Cid. A partir del mes de
setembre, estudiarà el grau de Dret. Confessa que al seu
temps lliure li agrada estar amb els amics i el ball, una
afició que té des de ben menuda.
Ser dama de les Festes Patronals era una il·lusió que tenia
des de fa molts anys, per a poder gaudir-les d’una manera
més intensa i conèixer totes les tradicions del seu poble.
A més, representa una entitat a la qual està vinculada des
de ben menuda i amb la qual té una relació molt personal.

Les Festes i les seues companyes…

L’acte del qual guarda més bon record és el de la Crida, on
juntament amb els seus pares i germà recorria els carrers
del poble banyant-se, passant per cada casa i omplint-se
d’espuma davant del Mercat.
L’acte que més espera d’aquest 2019 és el de la Proclamació, on totes les dames, dulcinea i reina seran proclamades,
però de ben segur, que també serà molt intens per a ella
el de la Crida, on totes gaudiran del començament de les
nostres Festes. Espera que siguen inoblidables, assistint a
tots els actes i gaudint de cadascun dels moments amb les
seues companyes. De seguida que les va conéixer, es va
adonar que formarien un bon grup d’amigues, ben avingut
i unit. Laura se sent molt afortunada de compartir aquesta
experiència amb totes elles.
Creu que les nostres Festes són molt completes i variades,
però si alguna cosa es podria millorar seria incloure més
actes per a joves, tant a la nit com a la tarda: concerts, activitats esportives o concursos on participen les penyes.
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Invitació als benicarlandos, benicarlandes i
visitants...

«A tots els benicarlandos i benicarlandes, voldria convidarlos a sortir al carrer, que s’emplenen de la seua festa i que
participen de la gran varietat d’actes que s’ofereixen.
Als visitants, vull dir-los que s’apropen a descobrir les nostres Festes, amb els seus costums i tradicions, i de ben segur que les guardaran en el seu record.»

DAMA

MIRIAM SÁNCHEZ LLOPIS

Sobre ella i el seu càrrec…

Benicarló està representat enguany per Miriam Sánchez
Llopis, dama popular de les Festes 2019. Té 18 anys i estudia el grau de Finances i Comptabilitat a la Universitat de
València. Al temps lliure, li agrada sortir amb els amics,
veure alguna sèrie i passar temps amb la família.
Volia ser dama perquè li feia il·lusió representar el seu poble i viure les Festes d’una manera diferent amb tots els
actes organitzats per la Comissió de Festes i les associacions de Benicarló.

Les Festes i les seues companyes…

El seu record de menuda de les Festes era anar amb els
seus cosins el dia del fanalet de meló de moro i també el dia
de la Batalla de Confeti.
L’acte que més espera d’aquestes Festes 2019 és la Nit del
Certamen i també la Crida ja que dona el començament a
una de les setmanes més importants per a Benicarló. De
la resta, espera gaudir al màxim cada moment juntament
amb les seues companyes. Està molt orgullosa i feliç de
poder compartir aquest somni amb elles, perquè des del
primer moment han congeniat a la perfecció. Creu que serà
una experiència inoblidable.
Per a Miriam, les Festes Patronals són molt diverses quant
als actes, però si haguera de millorar alguna cosa seria
proposar més actes per a la gent jove durant tot el dia, no
sols els actes del recinte de penyes.

Invitació als benicarlandos, benicarlandes i
visitants...

«Benicarlandes, benicarlandos i visitants, sortiu al carrer
i gaudiu de les Festes Patronals, envolteu-vos dels vostres
familiars i amics i assistiu a tots els actes, ja que hi ha per a
diferents edats i gustos.»
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DAMA

DORA MARZÀ ARÍN

Sobre ella i el seu càrrec…

Dora Marzà Arin és una jove de 18 anys que representa
l’Associació d’Exalumnes de La Salle de Benicarló i que
cursa el grau d’Educació Social a la Universitat de València. Li agrada aprofitar el temps lliure per a estar amb les
amigues i família, dibuixar i anar de concerts cada vegada que pot. A més, quan està per Benicarló, aprofita per a
gaudir cada instant de la seua fillola, Carla.
Des de ben menudeta ha viscut amb il·lusió les Festes Patronals de Benicarló i sempre havia pensat que podria ser una
experiència única i inoblidable, on poder viure des d’una altra
perspectiva, molt especial, aquesta setmana. Feia anys que
intentava convèncer els seus pares i quan els va veure convençuts, gràcies al suport d’alguns membres de la Comissió, no va
dubtar ni un segon a presentar-se.

Les Festes i les seues companyes…

Si fa la vista enrere recorda amb gran nostàlgia l’acte de la
Crida que cada any esperava amb moltes ganes. I, per suposat, si pensa en les Festes durant la seua infantesa no pot
oblidar-se de la colla amb què gaudia de cada dia de la setmana.
Per a ella, la Proclamació serà un dels moments més importants on tota l’espera haurà merescut la pena. Però l’acte que
espera amb més il·lusió és la Crida, on es reuniran davant
l’Ajuntament tots els benicarlandos i benicarlandes, totes les
penyes i on es donarà inici a aquesta setmana inoblidable.
D’aquestes Festes 2019 espera gaudir al màxim de cada moment amb la seua família, amigues i companyes, i disfrutar de
tots i cadascun dels actes. De la resta de dames creu que són
totes meravelloses, alegres i divertides i que des d’un primer
moment han fet pinya. A més, tenen moltes ganes de poder
representar Benicarló, gaudir juntes d’aquesta setmana i estar a l’altura del càrrec.
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Dora creu que Benicarló és un poble on hi ha gran varietat i
quantitat d’actes, tant pel matí com per la vesprada. Però una
de les coses que troba a faltar durant aquesta setmana és una
nit de concert. Creu que s’hauria de tractar d’intensificar unes
Festes on la cultura i la participació siguen part fonamental i
fomentar concerts i espectacles amb la música pròpia de la
nostra terra, la música valenciana.

Invitació als benicarlandos, benicarlandes i
visitants...

«Us convidem a participar a totes i tots d’aquestes Festes, de
cadascun dels actes que s’organitzen a Benicarló. I sobretot
que disfrutem tots junts de les Festes 2019 que seran
inoblidables.»

DAMA

NÚRIA HERRERA MARÍN

Sobre ella i el seu càrrec…

La representant de l’Associació Amics de Sant Gregori és
Núria Herrera Marín. Estudia Ciències Matemàtiques a la
Universitat de València i té 18 anys. La major part del seu
temps lliure el dedica a estudiar però, per a desemboirar-se, li agrada anar a patinar i a caminar amb les seues
gosses.
Representar el seu poble a les Festes Patronals és una
cosa que sempre li havia fet molta il·lusió des de molt menuda. L’any passat, Dora i ella es van proposar ser dames
juntes i, quan els pares van acceptar, no van dubtar-ho ni
un moment.

Les Festes i les seues companyes…

El que més recorda de quan era menuda és el dia de la
Crida, quan els amics de la colla anaven a mullar-se pels
carrers i després a dinar tots junts. Un altre bon record que
té de les Festes són les entrades de bous i els bous a la mar
i, com no, el posterior esmorzar, amb la colla.
L’acte que espera amb més ganes és la Proclamació, perquè és el dia on es proclamen oficialment com a dames de
les Festes Patronals. Però en general espera passar-ho
molt bé durant tota la setmana i guardar el record per a
sempre. Núria també reconeix que li agradaria que es tornaren a fer concerts com els de fa uns anys.
De les seues companyes, destaca que són totes molt festeres i amoroses, que cadascuna té la seua personalitat, però
han fet molt bona pinya i espera que la seua amistat dure
per sempre.

Invitació als benicarlandos, benicarlandes i
visitants...

«Les Festes de Benicarló tenen actes per a tots els gustos
i edats. De ben segur que, qui vinga a gaudir-les, no se’n
penedirà.»
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D U L C I N E A  AITANA QUEROL COLOMER
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DULCINEA

AITANA QUEROL COLOMER

Sobre ella i el seu càrrec…

La dulcinea de les Festes Patronals 2019 és una jove que
viu a Gavà (Barcelona), té 19 anys i estudia el grau de Farmàcia a la Universitat de Barcelona. Li agrada compartir el
temps lliure amb els seus amics i família. També practica
un esport, el vòlei, que li serveix per a desconnectar.

Arrels benicarlandes…

Aitana explica que tota la seua família és benicarlanda. Els
seus pares van haver de marxar a Barcelona per treball i
ja es van quedar allí, on van nàixer ella i els seus germans.
Confessa que, sempre que parla de Benicarló, ho fa amb
molta estima, ja que és la seua segona casa. Li agrada
l’ambient que hi ha a la ciutat i la unió dels joves per unes
Festes úniques. Creu que els diferents actes de Festes fan
que encara es conserven tradicions que en molts llocs han
quedat oblidades.

El seu càrrec…

Va decidir presentar-se a dulcinea quan li ho va proposar
la seua cosina, ja que ella volia presentar la seua cosineta
Maria a dama infantil. També, perquè va ser dama infantil
al 2008 i li feia molta il·lusió tornar a viure les Festes des de
dins i des d’un altre punt de vista. Pensa que és una experiència molt bonica, que mai s’oblida i que volia repetir.

Les Festes i les seues companyes...

Creu que no li hagueren pogut tocar millors companyes per
a reviure aquesta experiència. Explica que cadascuna té una
essència especial que fa que totes estiguen unides. Assegura que s’ho passaran genial en aquest any i tot el que els
espera d’ara en endavant.

siguen unes Festes inoblidables i que unisquen a tots com
cada any. Aitana també creu que a les Festes no els falta de
res, tenen de tot, actes per a totes les edats i gustos.

L’acte que més espera sense dubte és la nit de la Proclamació i el Certamen, així com la Crida. Al ser el començament
de les Festes, són moments que li encantaria reviure una
i una altra vegada perquè així no acaben mai. Espera que

«Vos invito un any més a viure les Festes Patronals de Benicarló com sempre s’ha fet, amb alegria i il·lusió! Espero que
disfruteu d’unes festes màgiques per a totes les edats i que
les mantingueu en el vostre record per a sempre.»
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Invitació als benicarlandos, benicarlandes i
visitants...

DAMES

INFANTILS

Dama Infantil

Dama Infantil

MAR MESTRE SÁNCHEZ

RUTH MESTRE SÁNCHEZ

Dama Infantil

Dama Infantil

MARIA GUIJARRO QUEROL

MAIRA BARAN
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DAMA
I N FA N T I L
MAIRA BARAN

Sobre ella i el seu càrrec…

És una xiqueta de vuit anys que ha estudiat 2n de primària
al CEIP Ángel Esteban de Benicarló. Li agrada el ballet,
l’aikido, tocar el piano, cantar, ballar, anar a la platja i nadar, fer manualitats, anar amb bicicleta o patinar. També explica que li agrada la naturalesa, passejar pel bosc,
visitar llocs nous i viatjar amb els pares. Li encanten els
animals i, entre ells, destaca els cavalls, els dofins, els elefants, les papallones, els gossos, els gats i els conills. I, per
últim, confessa que li agraden personatges fantàstics com
ara els unicorns, les fades o les sirenes.
Es defineix com una xiqueta amable, simpàtica, alegre,
creativa, responsable i respectuosa. Afirma que si algú necessita ajuda, ella intenta donar-la.

Entre els seus gustos destaquen…
Un llibre: La bella dorment
Un grup de música: Blackpink
Una pel·lícula: El trencanous

Les Festes i el seu càrrec…

Volia ser dama de Festes per a sentir-se com una princesa
de conte i divertir-se amb les seues amigues. També vol
conéixer gent nova i aprendre els costums i tradicions de
Benicarló.
L’acte que més espera és la Proclamació i el moment en
què la reina li imposarà la banda. A més, té ganes de pujar
a la carrossa el dia de la Batalla de Confeti. Per a ella serà
com un somni.

Les seues companyes...

Les altres dames infantils són molt bones xiquetes. Maira explica que les coneix des que van començar l’escola.
Juguen molt juntes i són molt bones amigues. Creu que
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amb elles ho passarà genial. De la reina, dulcinea i dames,
diu que són molt simpàtiques, molt guapes i que les cuiden
molt bé, a ella i a la resta de dames infantils.

Invitació a tots els xiquets i xiquetes de Benicarló i
visitants...

«Xiquets i xiquetes, esteu tots convidats a les Festes
Patronals de Benicarló, per a gaudir de totes les activitats
divertides. Us esperen moltes sorpreses!»

DAMA
I N FA N T I L

MARIA GUIJARRO QUEROL

Sobre ella i el seu càrrec…

Maria Guijarro Querol té vuit anys i ha cursat 2n de primària al CEIP Ángel Esteban de Benicarló. D’entre les seues
aficions, destaca el ballet, estudiar anglès i patinar i anar
amb bicicleta els caps de setmana. Ella es defineix com
una xiqueta alegre i generosa, encara que també un poc
vergonyosa.

Entre els seus gustos destaquen…

Un llibre: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
Un grup de música: Katy Perry
Una pel·lícula: Billy Elliot

Les Festes i el seu càrrec…

Maria explica que, quan va veure les dames infantils de l’any
passat, es va adonar que també volia formar part de les
Festes. A més, confessa que juga a casa amb sa germana
Paola a ser dama de Festes.
L’acte que espera amb més ganes es la Desfilada de Carrosses i la Batalla de Confeti li fa molta il·lusió. També li
agrada el dia de la Proclamació i el moment en què els imposaran la banda.

Les seues companyes...

Reconeix que es va emocionar molt quan va saber que Maira i Ruth serien dametes amb ella, perquè van a la mateixa
classe i són amigues; a més, Mar és la germana de Ruth i
també la coneix molt. Són les tres molt bones i divertides,
s’ho passen molt bé les quatre juntes.
Sobre la reina, dulcinea i dames, explica que els agrada
molt estar amb elles per com les cuiden. Diu que són molt
gracioses i divertides. A més, està molt contenta de poder
compartir aquestes Festes amb la seua cosina Aitana, la
dulcinea.

Invitació a tots els xiquets i xiquetes de Benicarló i
visitants...

«Animo tots els xiquets i xiquetes i als que venen d’altres
pobles i ciutats que participen de les Festes de Benicarló,
perquè tots junts ho passarem genial.»
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DAMA
I N FA N T I L

RUTH MESTRE SÁNCHEZ

Sobre ella i el seu càrrec…

La xiqueta Ruth Mestre Sánchez té vuit anys i ha cursat 2n
de primària al CEIP Ángel Esteban de Benicarló. Li agrada
el patinatge, encara que reconeix que més d’una vegada ha
tornat a casa amb un bon blau.
També li agrada cantar; forma part de la Coral Bovalar de
Benicarló amb les dames Maira i Maria. Ruth explica que la
seua directora els ensenya algunes cançons i coreografies
molt modernes, com La venda. Estudia solfeig i violí a l’escola de música i la cançó que més li agrada tocar és la de
La bella i la bèstia.
Es defineix com una persona a qui li agrada fer amics nous
i es posa trista quan veu la gent enfadada.

Entre els seus gustos destaquen…
Un llibre: La diversión de Martina
Un músic: Miki Núñez
Una pel·lícula: Mia y el león blanco

Les Festes i el seu càrrec…

Ruth explica que les ganes de ser dama li van vindre l’any
passat quan va veure Lucía, Claudia, Adriana i Lucía, dames
infantils 2018, a tots els actes de les Festes i tan contentes.
Pensava que tenien molta sort de ser dametes. Enguany
estarà ella al seu lloc, amb sa germana i les seues amigues
Maira i Maria, i encara no s’ho pot creure.
L’acte que més espera és la Proclamació, perquè els posaran la banda de dames infantils i començaran les Festes
per a elles oficialment. També té ganes de viure l’acte de les
carrosses i poder tirar confeti a tots.
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Les seues companyes...

Les considera amables, espavilades, la tracten molt bé les
tres i no s’enfaden mai. De la resta de dames diu que també
són molt amables i llestes. Les cuiden i les fan sentir a gust.

Invitació a tots els xiquets i xiquetes de Benicarló i
visitants...

«Xiquets i xiquetes de Benicarló i d’altres pobles,
esteu preparats per passar-ho pipa? M’agradaria que
m’acompanyàreu en tots els actes per a xiquets que es
faran a les Festes Patronals, perquè de ben segur que
seran fenomenals.»

DAMA
I N FA N T I L

MAR MESTRE SÁNCHEZ

Sobre ella i el seu càrrec…

És una xiqueta de deu anys que ha cursat 5é de primària
al CEIP Ángel Esteban de Benicarló. Afirma que li agrada
el ballet, tocar el clarinet a l’escola de música i cantar a la
Coral Petiquillo. Amb els seus companys de la Coral i els
pares, va anar a Barcelona a veure dos musicals en un mateix dia i van xalar molt, grans i menuts. Explica que també
van vindre les altres dames infantils i que, a les quatre, les
uneix l’afició per cantar.
Mar es considera una mica tímida. Al principi li costa parlar
amb la gent que acaba de conéixer, però després és molt
amorosa i atenta.

Entre els seus gustos destaquen…

Un llibre: qualsevol de Tea i Geronimo Stilton
Un músic: Aitana
Una pel·lícula: Dumbo (2019)

Les Festes i el seu càrrec…

Volia ser dama infantil de les Festes Patronals perquè li feia
molta il·lusió representar el seu poble.
L’acte que més espera és la Crida perquè comencen les
Festes, es mullen i tenen l’oportunitat de tirar aigua a la
gent amb mànegues. També té ganes que arribe la desfilada de carrosses de l’últim dia de Festes, per llançar confeti
a tots i poder fer una gran batalla.

Les seues companyes...

Defineix les altres dames infantils com simpàtiques, gracioses i molt juganeres. Assegura que aquestes Festes s’ho
passarà molt bé amb elles. De les dames grans explica que
són amables i divertides i que les cuiden molt.

Invitació a tots els xiquets i xiquetes de Benicarló i
visitants...

«Xiquets i xiquetes de Benicarló i d’altres pobles, veniu a
gaudir de les Festes Patronals de Benicarló i, amb els actes
que faran per a nosaltres, ens ho passarem superbé!»
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30 ANYS...
Font: Fundació Caixa Benicarló
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PROGRAMA

DIVENDRES 16 D’AGOST

DE FESTES

20:15 h Arribada a l’Ajuntament de la dulcinea 2019.

10:00 h III Camden Bló. Tallers d’iniciació al dibuix urbà impartits
per membres del col·lectiu Urban Sketchers Maestrat. Porteu un
quadern de dibuix i el vostre material preferit. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un adult. Lloc: pl. de Ladispoli. Organitza:
Comissió de Festes.

20:30 h Arribada a l’Ajuntament de la reina de les Festes 2018.

11:00 h III Camden Blo. Mercat conscient. Tallers, música en directe

19:30 h Arribada a l’Ajuntament de les dames de la Cort d’Honor 2019.

i moltes altres activitats. Fins a les 23.00 hores. Lloc: pl. de Ladispoli.
Organitza: Comissió de Festes.

20:45 h Arribada a l’Ajuntament de les dametes de la Cort d’Ho-

nor i la reina de les Festes 2019.

11:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h, amb
l’artista convidat Ángel Caballero Xolaka, que pintarà un mural gegant a la plaça del Camden. Lloc: pl. de Ladispoli amb av. de Jacinto
Benavente. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Regidoria de
Cultura.

21:00 h Homenatge i entrega dels ventalls a la reina, dulcinea i
Cort d’Honor 2019.

22:00 h Proclamació de la reina de les Festes, dulcinea i Cort

d’Honor 2019. Lliurament del Premi de Poesia Flor Natural. Pregó
de les Festes Patronals a càrrec de la mantenidora, la Sra. Elsa Beltrán Catalán. Assistència d’etiqueta. (En cas d’haver-hi inclemències meteorològiques, es traslladarà l’acte a l’Auditori Pedro Mercader). Lloc: plaça de Sant Bartomeu. Organitza: Comissió de Festes.

11:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h, amb
l’artista convidat Cobre art, que pintarà un mural gegant. Lloc: av. del
Marqués de Benicarló. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora:
Regidoria de Cultura.

23:30 h Cercavila amb la reina de les Festes, dulcinea, Cort
d’Honor 2019 i les autoritats acompanyades per la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló. Recorregut: Ajuntament, c. de
Ferreres Bretó, c. de Joan Carles I, c. del Crist de la Mar, c. del Dr.
Ferran, pl. de la Mare Molas, av. de Méndez Núñez, c. de les Illes
Canàries fins a la pista annexa del Pavelló Poliesportiu Municipal.
Organitza: Comissió de Festes.

11:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h, amb
l’artista convidat Mr. Chapu, que pintarà un mural gegant. Lloc: c. de
Joan XXII amb c. de César Cataldo. Organitza: Comissió de Festes.
Col·labora: Regidoria de Cultura.
11:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h, amb
l’artista convidat El niño de las pinturas, que pintarà un mural gegant.
Lloc: unió del c. d’Ulldecona amb c. dels Sants Màrtirs Abdó i Senent.
Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Regidoria de Cultura.

00:00 h Nit del Certamen. Ball de gala amb l’actuació de l’orquestra Platea, fins a les 05.30 h. Assistència d’etiqueta. La taquilla
s’obrirà de 23.00 h a 01:00 h. Només se servirà consumició amb got
reutilitzable. Preu de l’entrada: 8 euros i 48 euros la taula. Lloc:
pista annexa del Pavelló Poliesportiu de Benicarló. Organitza: Comissió de Festes.

11:00 h III Inauguració de l’Univers Alakran. Lloc: carpa Penya
Alakran, recinte de penyes. Organitza: Penya Alakran.
11:00 h VIII Trobada Pinyera. Ens trobarem tots a la carpa per a
degustar la millor poció secreta, que ens donarà forces per a totes les
Festes. Després, juntament amb totes les penyes i la xaranga, ens dirigirem a la plaça de l’Ajuntament. Lloc: carpa Penya la Pinya, recinte
de penyes. Organitza: Penya la Pinya.

DISSABTE 17 D’AGOST
08:00 h Muntatge de cadafals. Lloc: esplanada del Port.
09:00 h Torneig Tennis Taula Futur Benicarló, fins a les 14:00 h.
Lloc: pista annexa del Pavelló Poliesportiu de Benicarló. Organitza:
Club Tennis Taula Futur Benicarló.

11:30 h Tonto l’últim. Quedada de tots els socis i sòcies de la penya

09:30 h XIV Tirada de Recorreguts de Caça in memoriam Elias Tena
Hinojo. 100 plats. Lloc: Mas de Roca-Barri Anroig-Xert. Organitza:
Club de Caçadors San Huberto de Benicarló.

11:30 h Concentració prèvia a la Crida que anunciarà l’inici de
les Festes Patronals. Lloc: carpa Penya Sector Crític, recinte de
penyes. Organitza: Penya Sector Crític.

a la nostra carpa per acudir a la crida de les Festes Patronals. Lloc:
carpa Penya l’Embolic, recinte de penyes. Organitza: Penya l’Embolic.
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11:52 h Quedada sitralera a la carpa de la penya per a despla-

çar-nos tots a la Crida. Lloc: carpa Penya el Sitral, recinte de penyes. Organitza: Penya el Sitral.

12:00 h Enlairament cap a la Crida. Lloc: carpa Penya Alakran,

recinte de penyes. Organitza: Penya Alakran.

12:00 h Campanes al vol que anuncien el començament de les

Festes Patronals. Lloc: campanar de l’Església de Sant Bartomeu.

12:00 h Cercavila de totes les Penyes per assistir a la Crida amb

acompanyament d’una xaranga local. Sortida: recinte de penyes.
Recorregut: av. de Iecla, av. de Méndez Núñez, c. del Pou, c. del
Crist de la Mar, c. de Joan XXIII, c. d’Hernán Cortés, c. de Pius XII,
pl. de la Constitució, pg. de Ferreres Bretó. Organitza: Coordinadora de Penyes.

Lloc: unió del c. d’Ulldecona amb c. dels Sants Màrtirs Abdó i Senent.
Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Regidoria de Cultura.

16:00 h Torneig de billar Festes Patronals 2019. Modalitat lliure, dos

categories (A i B). Eliminatòries finals del 16 al 22 d’agost en horaris
a les 16:30 h i 18:00 h. Lloc: Club d’Escacs Benicarló. Organitza: Club
d’Escacs Benicarló.

16:00 h I Concurs Muntaclares. En honor a la nostra dama, primer
concurs de muntar clares. Per grups, els participants hauran de muntar les clares en el menor temps possible per a guanyar. Lloc: carpa
Penya la Pinya, recinte de penyes. Organitza: Penya la Pinya.

16:00 h Torneig absolut d’escacs Festes Patronals 2019. Ritme 5´ + 5”

(increment), 6-7 rondes. Màxim 70 participants. Inscripció: 15:30 h. Lloc:
pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Club d’Escacs Benicarló.

13:15 h Crida a càrrec d’Anna Redó, reina de les Festes 2019
i llançament del coet anunciador de les Festes des del balcó de
l’Ajuntament de Benicarló. Remat de coets i campanes al vol. Lloc:
Ajuntament de Benicarló.

17:00 h III Camden Blo. Mercat conscient. Tallers, música en directe
i moltes altres activitats. Fins a les 23:00 hores. Lloc: pl. de Ladispoli.
Organitza: Comissió de Festes.

13:35 h XXIII Pilotasso. Lloc: Balcó de l’Ajuntament. Organitza:

Penya l’Arjup. Col·labora: Comissió de Festes, Mi Arquitecto, H&J
Fitness i Transpor Salinas.

tre DJ resident ens amenitzarà la vesprada amb música i bon rotllo. No
us oblideu les esportives! Lloc: carpa Penya la Pinya, recinte de penyes.
Organitza: Penya la Pinya.

15:00 h I Macarronà Pinyera. A continuació de la Crida dinarem

17:00 h Torneig de petanca a la melé en tres partides obert a tots els

16:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h,

17:00 h Festa infantil amb atraccions, jocs i música. Lloc: av. de Catalunya amb l’encreuament del c. d’Alacant. Organitza: Comissió de
Festes. Col·labora: Ashland Chemical Hispania SL.

en germanor a la carpa pinyera i el nostre xef McSam ens delectarà amb la seua famosa salsa freestyle. Lloc: carpa Penya la Pinya,
recinte de penyes. Organitza: Penya la Pinya.

amb l’artista convidat Ángel Caballero Xolaka, que pintarà un mural gegant a la plaça del Camden. Lloc: pl. de Ladispoli amb av.
de Jacinto Benavente. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora:
Regidoria de Cultura.

16:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h,
amb l’artista convidat Cobre art, que pintarà un mural gegant. Lloc:
av. del Marqués de Benicarló. Organitza: Comissió de Festes. Col·
labora: Regidoria de Cultura.
16:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h,
amb l’artista convidat Mr. Chapu, que pintarà un mural gegant.
Lloc: c. de Joan XXII amb c. de César Cataldo. Organitza: Comissió
de Festes. Col·labora: Regidoria de Cultura.
16:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h, amb

l’artista convidat El niño de las pinturas, que pintarà un mural gegant.

17:00 h II Tardeo Preparty Penya la Pinya. Després del dinar, el nos-

participants. Lloc: Instal·lacions Esportives el Barranquet. Organitza:
Club Petanca Benicarló.

17:00 h III Camden Blo. Trobada de dibuix urbà. Porteu un quadern

de dibuix i el vostre material preferit. A càrrec d’Urban Sketchers Maestrat. Lloc: pl. de Ladispoli. Organitza: Comissió de Festes.

18:30 h Inauguració de l’exposició in memoriam de J. Antonio Cal-

dés, fins a diumenge 25 d’agost. Lloc: sala d’exposicions de Caixa Benicarló. Organitza: Associació Espanyola Contra el Càncer Benicarló.

18:45 h Plantada de gegants i cabuts. Lloc: davant l’Ajuntament. Or·
ganitza: Associació Cultural Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló.
19:15 h Acte de benvinguda a la colla de gegants convidada per

part dels representants de l’entitat, les Festes i l’Ajuntament. Lloc: davant l’Ajuntament. Organitza: Associació Cultural Colla de Gegants
i Cabuts de Benicarló.
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19:30 h IV Cercavila de Gegants convidats a les Festes Patronals. Recorregut: c. de Ferreres Bretó, av. de Joan Carles I, c. del
Crist de la Mar, c. de Pius XII, pl. de la Constitució, c de Ferreres
Bretó i Ajuntament. Organitza: Associació Cultural Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló.

DE FESTES

11:00 h III Camden Blo. Mercat conscient. Tallers, música en di-

recte i moltes altres activitats. Fins a les 23.00 hores. Lloc: pl. de
Ladispoli. Organitza: Comissió de Festes.

11:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h, amb

l’artista convidat Ángel Caballero Xolaka, que pintarà un mural gegant a la plaça del Camden. Lloc: pl. de Ladispoli amb av. de Jacinto
Benavente. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Regidoria de
Cultura.

19:30 h Mostra de balls tradicionals valencians Les comarques

de Castelló. Lloc: pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Grup de Música
i Danses la Sotà.

20:00 h III Camden Blo. Jam a càrrec de l’Associació de Ball Swing
i Au de Castelló. Lloc: pl. de Ladispoli. Organitza: Comissió de Festes.

11:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h, amb

l’artista convidat Cobre art, que pintarà un mural gegant. Lloc: av.
del Marqués de Benicarló. Organitza: Comissió de Festes. Col·labo·
ra: Regidoria de Cultura.

22:00 h III Camden Blo. Exhibició de pole dance a càrrec de l’escola
Pole Garage de Benicarló. Lloc: pl. de Ladispoli. Organitza: Comissió de Festes.

11:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h, amb

l’artista convidat Mr. Chapu, que pintarà un mural gegant. Lloc: c. de
Joan XXII amb c. de César Cataldo. Organitza: Comissió de Festes.
Col·labora: Regidoria de Cultura.

22:00 h Concert del tenor benicarlando Joan Oms. Lloc: pl. de
Sant Bartomeu. Organitza: Comissió de Festes.

11:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h, amb

23:00 h Festa Carrer del Vici Summer Edition. Rememora amb

l’artista convidat El niño de las pinturas, que pintarà un mural gegant.
Lloc: unió del c. d’Ulldecona amb c. dels Sants Màrtirs Abdó i Senent.
Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Regidoria de Cultura.

nosaltres els èxits musicals de l’època que va fer famós el nostre
carrer. Fins a les 03:30 h. Lloc: encreuament c. d’Hernán Cortés
amb c. de Joan XXIII. Organitza: Falla La Paperina.

11:00 h Exposició de vespes i motos clàssiques. Lloc: pg. de Ferreres Bretó. Organitza: Scooter Club Baix Maestrat.

23:00 h Tòxic. Teatre itinerant a càrrec de la companyia ACTÚA

Produccions. Recorregut: av. de Jacinto Benavente, c. del Pintor
Sorolla, av. de Joan Carles I, c. de Sant Joan, c. Major, pl. de Sant
Bartomeu, c. de Ferreres Bretó i pl. de la Constitució. Organitza:
Comissió de Festes.

11:00 h Exposició d’artesania i treballs manuals. Lloc: instal·lacions Club Tercera Edat. Organitza: Club Tercera Edat.

00:00 h Ball popular amb l’orquestra Diamante, el Show del Cal-

Mercader. Organitza: Club de la Tercera Edat.

12:00 h Concert de la Coral de la Gent Gran. Lloc: Auditori Pedro

vo fins a les 04.30 h. Només se servirà consumició amb got reutilitzable. Lloc: pl. de la Constitució. Organitza: Comissió de Festes.

15:00 h IX Torneig de Poker Texas Holdem. Inscripcions a les

15:00 h. Màxim 45 jugadors. Lloc: carpa Penya el Sitral, recinte de
penyes. Organitza: Penya el Sitral.

DIUMENGE 18 D’AGOST

16:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h, amb

08:00 h VIII Open de Tennis Taula Ciutat de Benicarló. Lloc: sala an-

l’artista convidat Ángel Caballero Xolaka, que pintarà un mural gegant a la plaça del Camden. Lloc: pl. de Ladispoli amb av. de Jacinto
Benavente. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Regidoria de
Cultura.

nexa al Pavelló Poliesportiu. Organitza: Club Tennis Taula Benicarló.

09:30 h V Motoesmorzar Festes Patronals Benicarló, amb preu
popular. Lloc: pl. dels Mestres del Temple. Organitza: Maestrat
Motor Club Benicarló.

16:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h,

amb l’artista convidat Cobre art, que pintarà un mural gegant.
Lloc: av. del Marqués de Benicarló. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Regidoria de Cultura.

10:30 h IX Torneig 3 × 3 Bàsquet en Cadira de Rodes Passa i

Assenta’t. Lloc: pati de La Salle. Organitza: Associació de Persones
Discapacitades Físiques Cocemfe Maestrat.
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16:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h, amb
l’artista convidat Mr. Chapu, que pintarà un mural gegant. Lloc: c. de
Joan XXII amb c. de César Cataldo. Organitza: Comissió de Festes.
Col·labora: Regidoria de Cultura.

18:00 h IV Concurs de Llançament de Pinyol. Per a valorar la
capacitat pulmonar dels benicarlandos, torna el nostre concurs de
llançament de pinyol. Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Or·
ganitza: Penya la Pinya.

16:00 h III Camden Blo. Jornades d’art urbà fins a les 23:00 h,
amb l’artista convidat El niño de las pinturas, que pintarà un mural
gegant. Lloc: unió del c. d’Ulldecona amb c. dels Sants Màrtirs Abdó
i Senent. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Regidoria de
Cultura.

18:00 h XV Degustació de Meló de Moro. Lloc: pl. del Ministre
Marcelino Domingo. Organitza: Penya el Masclet.
18:00 h XLI Cross Festes de Benicarló i XXXIV Milla Urbana Be-

16:00 h VII Ruta de Germanor Arjup-XQSI: cercavila pels carrers de

nicarló. Recorregut: c. de Ferreres Bretó, av. de Joan Carles I, c.
del Rei En Jaume, c. d’Olivella, c. del Carmen i c. de Ferreres Bretó.
Organitza: Club d’Atletisme Baix Maestrat.

17:00 h Tribut Penya el Barranquet. Rendirem homenatge a la

18:30 h III Camden Bló. Mostra de destreses en tota la seua esplendor artística a càrrec dels alumnes de l’Acadèmia de Perruqueria Carmen Valero. Lloc: pl. de Ladispoli. Organitza: Comissió
de Festes.

la ciutat. Sortida 16:15 h. Inici: recinte de les penyes. Organitza: Penya l’Arjup i Penya XQSI. Col·laboren: Bar Tatto’s, Bar Auditori, Bar Cafeteria Roma, Restaurant Hogar del Pescador, Pub Caddie i Bar tu Bar.

Penya el Barranquet, una de les primeres penyes de Benicarló. Diferents generacions gaudiran totes juntes d’un tardeo amb moltes
emocions i sorpreses. Lloc: c. de les Moreres. Organitza: Penya
l’Embolic.

17:00 h IV Concurs de Menjar Magdalenes. Dividits per grups de
edat, ens disposarem a menjar el major nombre de magdalenes en
un temps determinat amb l’ajuda d’un got d’aigua o de llet. Lloc: pl.
del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya la Pinya.
17:00 h Campionat de petanca modalitat dupletes. Inscripcions

gratuïtes, 15 minuts abans del començament. Lloc: pl. de Ramon
Llull. Organitza: Club Bolas y Bochas Benicarló.

17:00 h II Torneig de Rap FreeStyle Sector Crític. Lloc: carpa Penya Sector Crític, recinte de penyes. Organitza: Penya Sector Crític.

17:00 h Homenatge als socis de major edat i entrega de trofeus
dels diferents campionats i concursos del club. Lloc: Club Tercera Edat. Organitza: Club Tercera Edat.
17:00 h III Edició Caduf Solidari Pinta el teu Cadufet. Donatiu

3’50 € a benefici de la associació Pulseras Candela. Lloc: pl. del
Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya Alakran. Col·labora:
Can Pou de l’Olla.

17:30 h Jocs tradicionals de Benicarló a l’estil Tararot. Lloc: pl.

del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya els Tararots.

18:00 h XXIX Exposició de Bonsais. Horari: de 18:00 h a 22:00 h.

Lloc: CEIP Marqués de Benicarló. Organitza. Associació Bonsai de
Benicarló.

19:00 h Exposició in memoriam de J. Antonio Caldés, fins les 21:00

h. Oberta fins al diumenge 25. Lloc: sala d’exposicions de Caixa Benicarló. Organitza: Associació Espanyola contra el Càncer Benicarló.

19:00 h Tradicional concert de Festes Patronals. Lloc: Auditori
Pedro Mercader. Organitza: Coral Polifònica Benicarlanda.

19:00 h Zeppeling. Teatre itinerant a càrrec de la Companyia La Baldufa de Lleida. Un viatge sense precedents ens trasllada al món dels
somnis i de la imaginació. Recorregut: pl. del Convent, c. del Mossén
Lajunta, pg. de Febrer i Soriano, c. del Botànic Cavanilles, c. dels Sants
Màrtirs Abdó i Senent, pl. del Dr. Pera, c. del Mestre Serrano, c. del
Riu, c. del Dr. Ferran i pl. del Mercat. Organitza: Comissió de Festes.
19:30 h Partit de presentació del CD Benicarló contra l’ACD
Peñíscola. Lloc: Camp Municipal Àngel Pitxi Alonso. Organitza:
Club Deportivo Benicarló.
20:00 h Demostració de gimnàstica rítmica i balls urbans. Lloc:
pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Club Mabel.
20:00 h Torrada popular a preus populars. Lloc: instal·lacions
Club Tercera Edat. Organitza: Club Tercera Edat.

20:30 h II Marxa Popular de Patinatge. És obligatori saber patinar per a poder participar-hi. Recorregut: pl. de la Constitució, c.
de Peníscola, av. de les Corts Valencianes, av. del Papa Luna fins a
la ratlla del terme de Peñíscola, av. del Papa Luna, av. de les Corts
Valencianes, c. de València, c. del Crist de la Mar, c. de Pius XII i pl.
de la Constitució.
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21:00 h III Camden Blo, concert de clausura a càrrec del grup

DE FESTES

18:00 h II Torneig de l’UNO. Lloc: carpa Penya Alakran, recinte de
penyes. Organitza: Penya Alakran.

Bandits. Lloc: pl. de Ladispoli. Organitza: Comissió de Festes. Col·
labora: CIAJ.

18:30 h Cercavila amb les Feres de l’Estel del Collet, acompanyats per la Xaranga ‘ls Desmadrats. Recorregut: Ajuntament, c.
d’Alcalà de Xivert, c. de Sant Gener, c. de Sant Isidre, av. del Maestrat, pl. dels Mestres de Montesa, av. de la Llibertat, c. del Dr.
Fléming, c. de l’Organista Coscollano, pg. Marítim i font de la pl. de
la Constitució. Organitza: AC L’Estel del Collet.

22:00 h Nit de monòlegs a la fresca amb els còmics: Juanjo Al-

biñana, Albert Boira i José Boto. Lloc: pl. de Sant Bartomeu. Or·
ganitza: Comissió de Festes.

23:00 h Ball popular. Lloc: Magatzem de la Mar. Organitza: Club
de Ball Esportiu Madison.

19:00 h Exposició in memoriam de J. Antonio Caldés, fins a les

21:00 h. Lloc: sala d’exposicions de Caixa Benicarló. Organitza: Associació Espanyola contra el Càncer Benicarló.

DILLUNS 19 D’AGOST

19:00 h Actuació del grup folklòric del Centro Aragonés de Benicarló. Concert de jota aragonesa. Lloc: pl. de Sant Bartomeu. Or·
ganitza: Centro Aragonés de Benicarló.

09:00 h Entrada de bestiar boví. Consulteu programació a la pà-

gina 58.

11:00 h Gimcana popular ciclista de 4 a 13 anys. Lloc: pg. de
11:00 h Entrada infantil amb carretons i bous inflables. Consulteu programació a la pàgina 58.

19:00 h Exposició de maquetes de fusta, obra del Sr. Julio Sansano, amb motiu del 125é aniversari de La Salle Benicarló, fins a les
21:00 h. Lloc: Hogar La Salle, c. del Doctor Ferrer, 33. Organitza:
Associació d’Exalumnes de La Salle de Benicarló.

16:00 h III Torneig Mundial de la Fallera Calavera. Lloc: recinte
de Penyes, casal de la Penya l’Arjup. Organitza: Penya l’Arjup. Col·
labora: CIAJ, Carrusel i H&H Events.

19:00 h XIV Concurs d’All i Oli (inscripció gratuïta a partir de
les 18.00 h). Lloc: Penya el Masclet, recinte de penyes. Organitza:
Penya el Masclet.

16:00 h VIII Torneig de FIFA 2019. Prepareu els vostres comanda-

19:00 h Xarrada informativa sobre les noves tecnologies per a
portar un millor control de la diabetis. Lloc: Edifici Gòtic. Organit·
za: Associació Diabetes Maestrat.

Febrer Soriano. Organitza: Unió Ciclista Benicarló.

ments i carregueu les piles per a participar en el concurs de FIFA
per a totes les edats. Animeu-vos. Places limitades. Preu inscripció:
3 €. Lloc: carpa Penya la Pinya, recinte de penyes. Organitza: Penya
la Pinya.

20:00 h Córrer la traca. Recuperació d’un dels costums més tra-

dicionals de les Festes Patronals. Recorregut: Ajuntament, c. de
Sant Francesc, c. de la Mare de Déu del Carme, c. d’Olivella, c. del
Rei en Jaume, pl. del Mercat Vell, c. de Joan Carles I, c. de Ferreres Bretó i Ajuntament. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora:
Club Atletisme Baix Maestrat, Club Triatló Basiliscus, Coordinadora
de Penyes i Junta Local Fallera.

16:30 h IX Torneig de Parxís per Parelles, amb un màxim de 16

parelles. Inscripcions a les 16:00 h. Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya el Sitral.

16:30 h XXIX Concurs de Guinyot Tararot. Lloc: pl. del Ministre
Marcelino Domingo. Organitza: Penya els Tararots.

21:00 h Sopar de germanor de pa i porta. La Comissió de Festes s’encarregarà de posar a disposició del públic assistent taules i
cadires. No es farà reserva prèvia de taules i cadires. Lloc: pl. de la
Constitució. Organitza: Comissió de Festes.

17:00 h XXXV Open de Tenis Festes Patronals Ciutat de Beni-

carló i V Open de Pàdel Festes Patronals Ciutat de Benicarló.
Lloc: instal·lacions Club Tenis Benicarló. Organitza: Club Tenis
Benicarló.

23:00 h Ball popular amb l’orquestra Nueva Era, fins a les 05:00

17:00 h Exhibició de bous a la mar. Consulteu programació a la
pàgina 58.

h. Només se servirà consumició amb got reutilitzable. Lloc: pl. de la
Constitució. Organitza: Comissió de Festes.

47

PROGRAMA

DE FESTES

DIMARTS 20 D’AGOST
09:00 h Entrada de bestiar boví. Consulteu programació a la
pàgina 58.

10:00 h Torneig de Futbol al Carrer 3 × 3, fins a les 14:00 h i de 16:00

electrònic (torneos@penyaxqsi.es) o el mateix dia a les 16:00 h. Preu:
gratuït. Important: portar mòbil amb dades i instal·lat el lector de codi
QR. Inici: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya XQSI.

17:30 h Masterclass de cubbà. Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya Sector Crític.

h a 18:00 h. Lloc: Pl. dels Mestres de Montesa. Organitza: Falla el
Grill.

18:00 h Concurs de pesca infantil, juvenil i dames. Lloc: escullera

12:00 h Exhibició de bous a la mar. Consulteu programació a la pà-

18:00 h II Torneig de Parxís. Lloc: carpa Penya Alakran, recinte de
penyes. Organitza: Penya Alakran.

13:00 h XI Dinar de Germanor de la Dona Torera. Lloc: Llotja de
Benicarló. Organitza: Falla la Carrasca.

18:30 h Inauguració XIV Exposició Modelisme Naval. Horari: de
18.30 h a 22.00 h, fins dijous 22 d’agost. Lloc: Magatzem de la Mar.
Organitza: Club de Modelisme Naval Benicarló Cara a la Mar.

gina 58.

14:00 h Fideuà popular. Venda de tiquets entre les 11:00 h i les 13:00

del Port. Organitza: Club de Pesca Esportiva El Mero.

h. Preu: 5 €, beguda inclosa. Lloc: Pl. dels Mestres de Montesa. Or·
ganitza: Falla el Grill.

18:30 h Classes de cubbà dirigides pel professor Fernando Roca.
Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya XQSI.

16:00 h Tarda per a la dona torera. Consulteu programació a la pà-

18:00 h Gran degustació d’orxata. Lloc: pl. del Ministre Marcelino

16:00 h XI Street Voley (torneig de voleibol al carrer). Bases i ins-

19:00 h Exposició de maquetes de fusta, obra del Sr. Julio Sansano,
amb motiu del 125é aniversari de La Salle Benicarló, fins a les 21:00 h.
Lloc: Hogar La Salle, c. del Doctor Ferrer, 33. Organitza: Associació
d’Exalumnes de La Salle de Benicarló.

gina 58.

cripcions 15 minuts abans de començar el torneig. Lloc: c. de Sant
Antoni. Organitza: Penya l’Arjup. Col·labora: Tato’s Gastro.

16:00 h IV Olimpíades XQSI. Batalla d’aigua, classes de ball dirigides
i una gimcana. Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza:
Penya XQSI.

16:30 h XVII Batalla d’Aigua. Piscines plenes, poals preparats i globus unflats d’aigua: MULLA’T! Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya XQSI.
16:30 h IX Torneig de Guinyot per Parelles. Màxim 16 parelles. Inscripcions a les 16.00 h. Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Or·
ganitza: Penya el Sitral.
17:00 h XXXV Open de Tenis Festes Patronals Ciutat de Benicarló

i V Open de Pàdel Festes Patronals Ciutat de Benicarló. Lloc: instal·
lacions Club Tenis Benicarló. Organitza: Club Tenis Benicarló.

Domingo. Organitza: Penya Sector Crític.

19:00 h Exposició in memoriam de J. Antonio Caldés, fins a les 21:00
h. Lloc: sala d’exposicions de Caixa Benicarló. Organitza: Associació
Espanyola contra el Càncer Benicarló.
19:00 h Chef Natura. Obra de teatre per a tots els públics a càrrec de

la Companyia Markeliñe de Amorebieta-Etxano (Biscaia). Markeliñe
usarà els ingredients habituals a la seua cuina: ritme, gestualitat i l’ús
imaginatiu de diferents materials. Tot això acompanyat d’una mica de
sal i bogeria. Bon Appétit! Lloc: pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Comissió de Festes.

19:00 h I Masterclass Bachata. Lloc: Penya el Masclet, recinte de
penyes. Organitza: Penya el Masclet.
20:00 h Balls populars. Entrada lliure: Lloc: instal·lacions Club Ter-

17:00 h Exhibició de bous a la mar. Consulteu programació a la pà-

cera Edat. Organitza: Club Tercera Edat. Col·labora: Bar Cafeteria
Roma i Caixa Benicarló.

17:00 h Gimcana QR. Gimcana pels carrers de la ciutat mitjançant

22:00 h Tirada nocturna social al plat. 50 plats. Fossat universal.
Lloc: Camp de Tir la Basseta. Organitza: Club de Caçadors San
Huberto de Benicarló.

gina 58.

codis QR. Equips de quatre persones. Inscripcions a través del correu
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23:30 h Correfoc a càrrec del Grup de Dimonis de la Falla la Carrasca. Recorregut: pl. del Dr. Pera, c. de Sant Sebastià, c. del Roser, c.
Major, c. del Pilar, c. del Rei en Jaume, c. de Vinaròs, c. del Riu, pl. de
Mare Molas, av. de Méndez Núñez i pl. de Mossén Tomás. Organitza:
Comissió de Festes.

DE FESTES

18:00 h Masterclass amb el professor Fernando Roca. Lloc: pl.
del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya Alakran.
18:00 h XIV Exposició Modelisme Naval. Horari: de 18:00 h a
22:00 h Lloc: Magatzem de la Mar. Organitza: Club de Modelisme
Naval Benicarló Cara a la Mar.

DIMECRES 21 D’AGOST

19:00 h Exposició in memoriam de J. Antonio Caldés, fins a les

21:00 h. Lloc: sala d’exposicions de Caixa Benicarló. Organitza: Associació Espanyola contra el Càncer Benicarló.

09:00 h Entrada de bestiar boví. Consulteu programació a la pàgina 58.

19:00 h Inauguració de la LXXIV Exposició de Productes del

12:00 h Exhibició de bous a la mar. Consulteu programació a la

Camp, oberta fins a divendres 23 d’agost. Lloc: baixos de la Cambra
Agrària Benicarló. Organitza: Associació de la Dona Llauradora.

pàgina 58.

13:00 h Fideuà popular. Donatiu: 2 €. Lloc: Llotja marinera. Or·
ganitza: Comissió de Festes. Col·labora: Confraria de Pescadors
Sant Elm.

19:00 h Partit de futbol entre el Juvenil A del Benicarló Base

Futbol i el Juvenil B del Vila-real CF de Lliga Nacional. Lloc:
Camp Municipal Àngel Pitxi Alonso. Organitza: Club Benicarló Base
Futbol.

16:00 h Festival marítim dels tradicionals ànecs a l’aigua de
goma, amb premis i sorpreses per als participants. Lloc: Llotja
de Benicarló. Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Gran Hotel Peñíscola i Confraria de Pescadors Sant Elm.

19:30 h VII Volta Solidària, a càrrec de l’AECC (Associació Es-

panyola contra el Càncer), acompanyada per el grup local de batucada de l’associació Fenòmens. Organitza: Comissió de Festes.
Recorregut: pl. de la Constitució, av. de Joan Carles I, c. del Rei en
Jaume, c. Major, pl. de Sant Bartomeu.

16:30 h XXIX Concurs de Parxís Tararot. Lloc: carpa Penya els
Tararots, recinte de penyes. Organitza: Penya els Tararots.

20:00 h Balls populars. Entrada lliure: Lloc: instal·lacions Club
Tercera Edat. Organitza: Club Tercera Edat. Col·labora: Bar Cafeteria Roma i Caixa Benicarló.

17:00 h XXXV Open de Tenis Festes Patronals Ciutat de Benicar-

ló i V Open de Pàdel Festes Patronals Ciutat de Benicarló. Lloc:
instal·lacions Club Tenis Benicarló. Organitza: Club Tenis Benicarló.

21:00 h Cercavila i exhibició de fanalets de meló de moro, acompanyats per la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló i els
gegants Tolo i Mar portats per la Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló. Recorregut: c. de Ferreres Bretó, av. de Joan Carles I, pl. del
Mercat Vell, c. del Rei En Jaume, c. d’Olivella, c. del Carme, c. de
Sant Francesc i Ajuntament. Organitza: Comissió de Festes.

17:00 h Exhibició de bous a la mar. Consulteu programació a la
pàgina 58.

17:00 h Torneig de futbolí per parelles Sector Crític. Lloc: carpa
Penya Sector Crític, recinte de penyes. Organitza: Penya Sector Crític.

17:00 h III Concurs de Menjar Flams. Concurs per veure qui es
menja un flam més ràpidament. Poden participar tant socis i sòcies, com tota la gent que vulga apuntar-se al moment. Lloc: pl. del
Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya l’Embolic.

22:00 h Teatre. En tu cama o en la mía. Adaptació a càrrec de Fila

17:00 h Tardeo arjuper. Lloc: casal de la Penya l’Arjup, recinte de

na23:30 h Exhibició de bestiar boví. Consulteu programació a la
pàgina 58.

17:30 h Globotà i tallers infantils. Lloc: c. de Sant Joan. Organit·
za: Penya el Masclet.

00:00 h Bou embolat al recinte taurí. Consulteu programació a

13. Lloc: pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Comissió de Festes.

23:00 h Carretó embolat. Consulteu programació a la pàgi-

penyes. Organitza: Penya l’Arjup.

la pàgina 58.

49

PROGRAMA

DE FESTES

00:45 h Bou embolat al recinte taurí. Consulteu programació a
la pàgina 58.

DIJOUS 22 D’AGOST
09:00 h Entrada de bestiar boví. Consulteu programació a la pà-

gina 58.

11:00 h LXXIV Exposició de Productes del Camp, fins a les 14:00 h.

Lloc: baixos de la Cambra Agrària Benicarló. Organitza: Associació
de la Dona Llauradora.

12:00 h Desencaixonament de sis vaques i un bou. Consulteu pro-

gramació a la pàgina 58.

16:30 h I Torneig d’Uno. Inscripció prèvia a partir de les 16:00 h.
Preu: 2 €. Lloc: Penya el Masclet, recinte de penyes. Organitza: Penya el Masclet.
17:00 h XXXV Open de Tenis Festes Patronals Ciutat de Benicarló

i V Open de Pàdel Festes Patronals Ciutat de Benicarló. Lloc: instal·
lacions Club Tenis Benicarló. Organitza: Club Tenis Benicarló.

17:00 h Exhibició de bestiar boví. Consulteu programació a
la pàgina 58.

17:00 h VI Edició del Futbolí Pinyer. Recuperem un dels actes més

esperats per tots, gaudirem d’una bona tarda amb amics desafiant-nos per a ser els millors de la carpa en futbolí. Lloc: carpa Penya
la Pinya, recinte de penyes. Organitza: Penya la Pinya.

18:00 h LXXIV Exposició de Productes del Camp, fins a les 21:00 h.
Lloc: baixos de la Cambra Agrària Benicarló. Organitza: Associació
de la Dona Llauradora.
18:00 h XIV Exposició Modelisme Naval. Horari: de 18.00 a 22.00 h
Lloc: Magatzem de la Mar. Organitza: Club de Modelisme Naval Benicarló Cara a la Mar.

20:00 h Partit de futbol entre el CD Benicarló i l’Ulldecona CF.
Lloc: Camp Municipal Àngel Pitxi Alonso. Organitza: Club Deportivo
Benicarló.
20:00 h Balls populars. Entrada lliure: Lloc: instal·lacions Club
Tercera Edat. Organitza: Club Tercera Edat. Col·labora: Bar Cafeteria Roma i Caixa Benicarló.
21:00 h Cercavila per a recollir la musa per a la Gala d’Entitats.
Inici: c. de Cabanes, fins al c. del Crist de la Mar. Organitza: Associació Musical Ciutat de Benicarló.
22:45 h Cercavila amb la reina de les Festes, dulcinea, Cort
d’Honor 2019 i les dames de les entitats 2019, acompanyades per
la Banda de Música de l’Associació Musical Ciutat de Benicarló i
la Colla de Dolçainers de Benicarló. Recorregut: Ajuntament, c. de
Ferreres Bretó, pl. de la Constitució, c. de Pius XII, c. del Dr. Ferran,
pl. de la Mare Molas, av. de Méndez Núñez, c. de les Illes Canàries
fins a la pista annexa del Pavelló Poliesportiu Municipal. Organitza:
Comissió de Festes.
23:00 h Carretó embolat. Consulteu programació a la pàgina 58
23:30 h Exhibició de bestiar boví enfundat. Consulteu programació a la pàgina 58.
23:30 h Ball de gala en homenatge a les dames de les entitats
locals 2019. Durant l’acte es retrà homenatge a la Persona
Destacada en l’Àmbit de l’Acció Social 2019, la Societat de Sant
Vicent de Paül de Benicarló, al Millor Esportista 2019, David Tena
Pérez; a la Millor Trajectòria Esportiva 2019, Manola Belda Marzá;
a la millor Entitat Esportiva 2019, Club Atletisme Baix Maestrat; i a
la Persona Destacada en l’Àmbit Cultural 2019 a títol pòstum, José
Antonio Caldés. Assistència d’etiqueta. Lloc: pista annexa al Pavelló
Poliesportiu Municipal.
00:00 h Bou embolat al recinte taurí. Consulteu programació a
la pàgina 58.

18:30 h Cinema infantil amb la pel·lícula Kika Superbruja, nueva

00:30 h Actuació de l’orquestra Jamaica Show, fins a les 05:30
h. Només se servirà consumició amb got reutilitzable. Lloc: pista
annexa del Pavelló Poliesportiu de Benicarló.

19:00 h Exposició in memoriam de J. Antonio Caldés, fins a les

DIVENDRES 23 D’AGOST

aventura de invierno. Lloc: Auditori Pedro Mercader: Organitza: Comissió de Festes. Col·labora: Regidoria de Turisme.

21:00 h. Lloc: sala d’exposicions de Caixa Benicarló. Organitza: Associació Espanyola contra el Càncer Benicarló.

11:00 h LXXIV Exposició de Productes del Camp, fins a les 14:00
h. Lloc: baixos de la Cambra Agrària Benicarló. Organitza: Associació de la Dona Llauradora.
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11:00 h Entrada de bous. Consulteu programació a la pàgina 58.

DE FESTES

18:30 h II Taraoke. Lloc: carpa Penya els Tararots, recinte de penyes. Organitza: Penya els Tararots.

11:15 h Exhibició de bestiar boví. Consulteu programació a la
pàgina 58.

19:00 h Exposició in memoriam de J. Antonio Caldés, fins a les
21:00 h. Lloc: sala d’exposicions de Caixa Benicarló. Organitza:
Associació Espanyola contra el Càncer Benicarló.

12:00 h Inauguració del Mercat Medieval. Lloc: c. de Sant Joaquim, c. de Sant Joan, c. del Pubill, c. de Sant Jaume i pl. de Sant
Bartomeu. Organitza: Comissió de Festes.

19:00 h Satsuma 3.0. Teatre itinerant a càrrec de la Companyia

Scura Splats. Recorregut: pl. de Mossén Tomàs, av. de Méndez Núñez, pl. de Mare Molas, c. del Dr. Ferran, c. de Pius XII, c.
d’Hernán Cortés, c. de Joan XXIII, c. de les Illes Canàries. Organit·
za: Comissió de Festes.

12:00 h Desencaixonament d’un jònec cerrer. Consulteu progra-

mació a la pàgina 58.

14:00 h Festa de l’aigua i paella popular. Preu del tiquet pel dinar: 10 €. Places limitades. Reserves: pàgina de Facebook Falla la
Paperina, membres de la Comissió de la falla. Venda de tiquets:
casal de la falla fins a les 13:30 h. Després de dinar, jocs aquàtics
al nostre carrer. Lloc: c. de Joan XXIII, tram des de c. del Crist de la
Mar fins al c. d’Hernán Cortés. Organitza: Falla la Paperina.

19:00 h Cercavila serenata a sant Bartomeu. Recollida de la
musa amb la presència del director convidat, Bert Appermont.
Recorregut: sortida des del c. de Cabanes. Organitza: Associació
Musical Ciutat de Benicarló.

20:00 h Concurs de pesca sènior, especial Festes Patronals.
Lloc: escullera del Port. Organitza: Club de Pesca Esportiva El
Mero.

16:00 h Torneig de guinyot. Lloc: carpa de la Penya Sector Crític,
recinte de penyes. Organitza: Penya Sector Crític.

17:00 h XXXV Open de Tenis Festes Patronals Ciutat de Beni-

21:00 h Bou embolat al recinte taurí. Consulteu programació a

carló i V Open de Pàdel Festes Patronals Ciutat de Benicarló.
Lloc: instal·lacions Club Tenis Benicarló. Organitza: Club Tenis
Benicarló.

la pàgina 58.

17:00 h Desafiament de ramaderies per comunitats autòno-

21:00 h Tradicional serenata a sant Bartomeu amb el director
convidat, Bert Appermont. Lloc: pl. de Sant Bartomeu. Organitza:
Associació Musical Ciutat de Benicarló.

17:00 h VI Scalextric Gegant. Lloc: Recinte de Penyes, casal de la

21:00 h III Edició Tu Penya Me Suena. Lloc: carpa Penya Alakran,
recinte de penyes. Organitza: Penya Alakran.

17:00 h II Edició de Zumba Pinyera. Tens ganes de ballar i cremar totes les nits de festes? Ens veiem per a gaudir de la segona
classe d’iniciació a la zumba de la mà d’unes pinyeres expertes en
zumba amb un bon refrigeri al final. Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya la Pinya.

23:00 h Concert de rock a càrrec dels grups Town Folks, Familiador Dro i Family X, fins a les 03:30 h. Lloc: encreuament del c.
d’Hernán Cortés amb c. de València. Organitza: Cerveseria Babilon.

mes. Consulteu programació a la pàgina 58.
Penya l’Arjup. Organitza: Penya l’Arjup.

23:00 h Cant d’albaes a l’alcaldessa, reina, dulcinea, dames de
la Cort d’Honor i persones o entitats destacades per diferents
llocs de Benicarló. Recorregut: Ajuntament i diversos carrers.
Organitza: Veniu a Cantar.

18:00 h LXXIV Exposició de Productes del Camp, fins a les 21:00

h. Lloc: baixos de la Cambra Agrària Benicarló. Organitza: Associació de la Dona Llauradora.

18:00 h Tómbola solidària. Lloc: baixos de la Torre Benicarló.

23:30 h Concert tribut a Abba, the new experience. Acte seguit
continuarem repassant els èxits que més ens han marcat amb la
discomòbil Party Time fins a les 05:00 h. Només se servirà consumició amb got reutilitzable. Lloc: pl. de la Constitució. Organitza:
Comissió de Festes

Organitza: Mans Unides.

18:00 h VIII Degustació de Pinya. Per al delit dels vostres paladars, us portem la millor pinya de tots els voltants. Lloc: pl. del
Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya la Pinya.
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DISSABTE 24 D’AGOST,
DIA DEL PATRÓ
11:30 h Missa en honor als nostres patrons, sant Bartomeu
i els sants Abdó i Senén, concelebrada pels rectors de les
parròquies de la ciutat i rectors de les parròquies de l’Arxiprestat del Baix Maestrat. Presidida pel Sr. Carlos Luis Garcia
i Talarn, rector de Sant Bartomeu i canonge de la SECB de Tortosa. Predicarà mossén Juan Bautista Andrés Vellón, rector
de l’Església de Sant Pere de Benicarló. Música a càrrec del
Coro Gregoriano La Salle Benicarló, Cor de Veus Blanques i
Orquestra Clàssica de Benicarló que, com a commemoració de
l’aniversari del temple parroquial, interpretaran la Missa Brevis
de Leo Delibes sota la direcció de Josvi Arnau Tomàs. Lloc: Església de Sant Bartomeu. Organitza: Comissió de Festes.

16:00 h II Concurs de Guinyot per Parelles. Lloc: pl. del Convent.
Organitza: Falla la Barraca.
17:00 h XXXV Open de Tenis Festes Patronals Ciutat de Benicarló i V Open de Pàdel Festes Patronals Ciutat de Benicarló.
Lloc: instal·lacions Club Tenis Benicarló. Organitza: Club Tenis
Benicarló.

17:00 h Concurs de tir i arrossegament. Lloc: recinte esportiu de
la partida de Sanadorlí junt a l’IES Ramón Cid. Organitza: Penya
Surrach 2000.

18:00 h I Masterclass Benèfica de Jumple. Lloc: carpa de la Penya Sector Crític, recinte de penyes. Organitza: penya Sector Crític.
18:30 h Solta de coloms a càrrec del Club Colombòfil Missatger.
Lloc: pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Comissió de Festes.

12:00 h Activitats per als més menuts amb batalla d’aigua. Lloc:

18:30 h Processó dels patrons sant Bartomeu i sants màrtirs

pl. del Convent de Sant Francesc. Organitza: Falla la Barraca.

Abdó i Senén i ofrena de flors a la patrona santa Maria de la Mar
amb cants oferits pel Cor Gregorià La Salle, amb el clergat de la
ciutat, la reina de les Festes, la dulcinea, la Cort d’Honor 2019,
les autoritats i les dames de les entitats 2019. Acompanyats per
la Colla de Gegants i Cabuts, la Colla de Dolçainers, l’associació
cultural Grup Música i Danses la Sotà i la banda de música de
l’Associació Musical Ciutat de Benicarló. Recorregut: Església de
Sant Bartomeu, c. de Ferreres Bretó, pl. de la Constitució, av. de
Joan Carles I, pl. del Mercat Vell, c. d’Olivella, c. de la Mare de
Déu del Carme, c. de Cabanes, c. del Botànic Cabanilles, c. dels
sants Màrtirs Abdó i Senén, fins a l’Església de Santa Maria de la
Mar. A continuació, cercavila des de l’Església de Santa Maria de la
Mar fins a l’Ajuntament. Recorregut: c. de Cabanes, c. de Mossén
Lajunta, pg. de Febrer i Soriano, c. del Carme fins a l’Ajuntament.
Organitza: Comissió de Festes.

12:45 h Cercavila amb la reina de les Festes, la dulcinea, la Cort
d’Honor i les autoritats. Recorregut: Església de Sant Bartomeu,
c. de Ferreres Bretó, c. del Pintor Sorolla, av. de Jacinto Benavente, c. de Peníscola fins al Centre Geriàtric. Organitza: Comissió de
Festes.
13:00 h Visita al Centre Geriàtric Municipal per part de la reina de les Festes, dulcinea, Cort d’Honor 2019 i autoritats. Lloc:
Centre Geriàtric. Organitza: Comissió de Festes.
14:00 h Dinar popular a preus populars. Lloc: pl. del Convent.
Organitza: Falla la Barraca.

16:00 h XVI Tirada Open al Plat in memoriam Mariano Masip Ferrer - 50 plats, fossa universal. Lloc: Camp de Tir Municipal de la
Basseta. Organitza: Club de Caçadors San Huberto de Benicarló.

16:00 h I Campionat Comarcal de Pokémon Go. Lloc: carpa de
la Penya Sector Crític, recinte de penyes. Organitza: Penya Sector
Crític.

19:00 h Exposició in memoriam de J. Antonio Caldés, fins a les
21:00 h. Lloc: sala d’exposicions de Caixa Benicarló. Organitza:
Associació Espanyola contra el Càncer Benicarló.

21:00 h Sopar «Com si foren Falles», amb torrada a preus populars. Lloc: pl. del Convent. Organitza: Falla la Barraca.
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21:15 h Gran mascletà mixta en honor a sant Bartomeu, patró de
la ciutat. Lloc: pl. de la Constitució. Organitza: Comissió de Festes.

DE FESTES

El Programa Oficial de les Festes que l’Ajuntament de Beni·
carló dedica als seus patrons sant Bartomeu, santa Maria
del Mar i sants màrtirs Abdó i Senén, des del dia 16 fins al 25
d’agost de 2019, ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en la
sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 25 de juliol de 2019.

21:30 h Ballada popular. Cercavila des de la plaça de la Constitució
fins a l’Ajuntament i ballada popular. Organitza: Comissió de Festes.
Col·labora: Grup de Música i Danses la Sotà i Associació Musical Ciutat de Benicarló.

Tots els textos d’aquest Programa de Festes estan registrats
i no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia escrita
d’aquest Ajuntament.

00:00 h Ball popular fi de festes amb l’actuació de l’orquestra Pa-

Per unes Festes més compromeses amb el medi ambient, amb
menys plàstic i menys deixalles, als actes públics només se
serviran consumicions en gots reutilitzables. Des de la Comis·
sió de Festes demanem la màxima cooperació i sensibilitat en
la recollida de la brossa a tots els actes en els que es participe.

sarela, fins a les 05:30 h. Només se servirà consumició amb got reutilitzable. Lloc: pl. de la Constitució. Organitza: Comissió de Festes.

DIUMENGE 25 D’AGOST

La Comissió de Festes no es fa responsable de possibles de·
fectes produïts per agents externs i agraeix la vostra col·la·
boració. Es declina tota responsabilitat dels danys o accidents
que puguen patir les persones que, imprudentment, no esti·
guen situades a suficient distància del lloc d’emplaçament de
les traques, mascletades i castells de focs artificials durant el
seu llançament.

10:00 h Concurs nacional d’exposició canina. Lloc: pl. de la Constitució. Organitza: Club de Caçadors San Huberto de Benicarló.

10:00 h Reunió d’escoles de ciclisme de la província de Castelló.
Lloc: pista Municipal de Ciclisme (Velòdrom Polígon Industrial El
Collet). Organitza: Club Ciclista Deportes Balaguer Benicarló.

Així mateix, es demana al públic en general que preste la seua
col·laboració als membres organitzadors de les Festes i que
pose el màxim interés per evitar que els menors d’edat entren
a l’espai reservat per a l’exhibició dels bous. Estimem que la
participació en les exhibicions de bous suposa, indubtable·
ment, un risc al qual cada persona s’exposa lliurement, per
això es declina tota responsabilitat dels danys o accidents que
hi puguen ocórrer.

17:00 h IX Concurs d’Agranà. Lloc: carpa Penya el Sitral, recinte de
penyes. Organitza: Penya el Sitral.

19:00 h Exposició in memoriam de J. Antonio Caldés, fins a
les 21:00 h. Lloc: sala d’exposicions de Caixa Benicarló. Or·
ganitza: Associació Espanyola contra el Càncer Benicarló.
19:00 h Desfilada de carrosses i batalla de confeti. Concentració:
c. del Pintor Sorolla. Recorregut: c. del Pintor Sorolla, pl. de la Constitució, c. de Pius XII, c. del Crist de la Mar, pl. del Mercat Vell, av. de
Joan Carles I i c. de Ferreres Bretó. Organitza: Comissió de Festes.

L’Ajuntament de Benicarló es reserva el dret de canviar l’ordre
dels actes, suprimir-los i variar-los, si les circumstàncies o el
temps així ho aconsellen.
La Comissió de Festes agraeix sincerament la col·laboració
prestada per les associacions esportives i culturals, artís·
tiques i recreatives, les actuacions de les quals ressalten
l’esplendor de les nostres Festes, així com les ajudes d’orga·
nismes oficials, entitats i particulars que contribueixen a l’or·
ganització dels diferents actes del programa.

20:00 h Gran espectacle infantil El show de Pelina. Lloc: pl. de Sant
Bartomeu. Organitza: Comissió de Festes.
21:30 h Concert d’havaneres amb el grup Xaloc. Lloc: platja del
Morrongo. Organitza: Comissió de Festes.

La versió en valencià d’aquest programa ha estat revisada per
Aviva, l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de
Benicarló.

23.30 h Gran castell de focs artificials. Lloc: escullera del Port.
Organitza: Comissió de Festes.
53

F E S T E S PAT R O N A L S

54

BENICARLÓ 2019
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DISSABTE 17 D’AGOST
00:00 h Obertura del recinte de penyes. Lloc: recinte de penyes. Organitza: Coordinadora de Penyes.
00:00 h Festa amb pluja de regals i moltes sorpreses més amb
motiu del 25é aniversari de la mà de DJ Toni López. Lloc: Penya
Sector Crític, recinte de penyes. Organitza: Penya Sector Crític.
00:00 h VIII Opening Party Penya la Pinya. Iniciarem les festes
amb la millor música del moment i tots els èxits per tal que balleu i gaudiu. Regals, detalls i moltes sorpreses més. Comencem la setmana amb el nostre producte estrella: Flügel. Lloc:
Penya La Pinya, recinte de penyes. Organitza: Penya La Pinya.
00:00 h Nit MVP: vine amb les piles carregades per donar el
màxim que portes dins! Lloc: Penya XQSI, recinte de penyes.
Organitza: Penya XQSI.
00:00 h Fluor Party Masclet Opening Festes. Lloc: Penya El
Masclet, recinte de penyes. Organitza: Penya El Masclet.
00:01 h Festa d’obertura. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Embolic.
00:30 h Festa de benvinguda arjupera! Lloc: Penya L’Arjup, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Arjup.
00:30 h Festa Allunatge Alakran. Lloc: Penya Alakran, recinte
de penyes. Organitza: Penya Alakran.
01:00 h Havana Night Tararot. Lloc: Penya Els Tararots, recinte
de penyes. Organitza: Penya Els Tararots.
01:02 h Sitral Opening Technaso. Lloc: Penya El Sitral, recinte
de penyes. Organitza: Penya El Sitral.
01:05 h VI #Arjupponmela Demana’ns la cançó que vols escoltar utilitzant el hashtag #Arjupponmela a través de Twitter!
Lloc: Penya L’Arjup, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Arjup.
03:00 h III Super Aniversari Penya Alakran. Lloc: Penya
Alakran, recinte de penyes. Organitza: Penya Alakran.

DIUMENGE 18 D’AGOST
23:00 h Gimcana Supera els 8 Planetes. Lloc: Penya Alakran,
recinte de penyes. Organitza: Penya Alakran.

23:00 h I Nit Kahoot! Seràs la persona que més sap de tot el

recinte? Vine a demostrar-ho! Lloc: Penya La Pinya, recinte de
penyes. Organitza: Penya La Pinya.
00:00 h Nit de resurrecció: si sobrevius a la ruta de germanor,
la XQSI és la casa per als més valents i valentes! Lloc: Penya
XQSI, recinte de penyes. Organitza: Penya XQSI.

00:00 h 3a edició Festa Hard amb DJ Nira, DJ Toni López, Denis

DJ i molts més. Lloc: Penya Sector Crític, recinte de penyes.
Organitza: Penya Sector Crític.
00:00 h Nit tropical: còctel de meló alternatiu. Lloc: Penya El
Masclet, recinte de penyes. Organitza: Penya El Masclet.
00:15 h Desfeta Party. Has sobreviscut a la ruta de germanor?
Lloc: Penya L’Arjup, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Arjup.
00:30 h Festa Exploració Espacial. Lloc: Penya Alakran, recinte
de penyes. Organitza: Penya Alakran.
00:30 h VIII Light Party. Prepareu les ulleres de sol per a l’espectacle de llums i colors que enlluernarà tot el recinte de
penyes amb polseres, pintures lluminoses i barres de colors.
Lloc: Penya La Pinya, recinte de penyes. Organitza: Penya La
Pinya.
00:30 h III Aquitepillo Aquitemasso. Lloc: Penya Els Tararots,
recinte de penyes. Organitza: Penya Els Tararots.
01:00 h Feria de Abril. Rebujito’s Night. Nit temàtica de la Feria
de Abril amb la venda de rebujito a la barra. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Embolic.
01:20 h Festa Technaso 1.0 amb els DJ residents. Lloc: Penya
El Sitral, recinte de penyes. Organitza: Penya El Sitral.

DILLUNS 19 D’AGOST
00:00 h Festa eivissenca. Nit temàtica eivissenca on els nostres
socis i sòcies hauran d’intentar anar de blanc. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Embolic.
00:00 h Nit blanca Tararot. Lloc: Penya Els Tararots, recinte de
penyes. Organitza: Penya Els Tararots.
00:00 h Festa eivissenca: ens vestim de blanc! Lloc: Penya XQSI,
recinte de penyes. Organitza: Penya XQSI.
00:00 h Nit eivissenca. Lloc: recinte de penyes. Organitza:
00:05 h Nit eivissenca a totes les penyes! Acudeix al recinte com si
estigueres de festa a Eivissa! Lloc: Recinte de penyes. Organitza:
Coordinadora de Penyes.
00:30 h Festa Nit de les Astronautes. Lloc: Penya Alakran, recinte
de penyes. Organitza: Penya Alakran.
01:00 h VIII Festa Eivissenca Pinyera. Totes les penyes ens vestim
de blanc per a rebre la més tradicional festa eivissenca al recinte
aquesta màgica nit. Lloc: Penya La Pinya, recinte de penyes. Organitza: Penya La Pinya.
01:19 h Technaso Gordo de la mà dels DJ KG’s. Lloc: Penya El
Sitral, recinte de penyes. Organitza: Penya El Sitral.
02:00 h VIII Photopinya. Com ja és tradició en la nit eivissenca,
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immortalitzarem tots els moments per a recordar-los i que no
s’esborren de la memòria, així després podreu trobar-vos en les
nostres xarxes socials. Lloc: Penya La Pinya, recinte de penyes.
Organitza: Penya La Pinya.
02:30 h III Duckface. Fes cara de pato a la càmera! Lloc: Penya
L’Arjup, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Arjup.

DIMARTS 20 D’AGOST
23:00 h XV Mira qui Canta. Lloc: Penya L’Arjup, recinte de penyes.
Organitza: Penya L’Arjup.
23:00 h III Penalti Embolicat. Competició per a veure qui és l’embolicat o embolicada que llança el penal més ràpid. Abans de xutar, el participant s’haurà de beure una copeta i donar 10 voltes al
voltant d’una granera. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes.
Organitza: Penya L’Embolic.
23:00 h Joc Abatre la Nau. Lloc: Penya Alakran, recinte de penyes. Organitza: Penya Alakran.
00:00 h III Nit Benicarlanda. Lloc: Penya Els Tararots, recinte de
penyes. Organitza: Penya Els Tararots.
00:00 h Festa Thunder vs. Jager. Prem el botó verd per al Jager i
el roig per al Thunder: qui guanyarà? Lloc: Penya XQSI, recinte de
penyes. Organitza: Penya XQSI.
00:00 h Festa fluor amb Grey DJ. Lloc: Penya Sector Crític, recinte
de penyes. Organitza: Penya Sector Crític.
00:30 h Festa Apolo 13. Lloc: Penya Alakran, recinte de penyes.
Organitza: Penya Alakran.
01:00 Festa Caddie. Nit temàtica del Caddie amb sortejos i sorpreses a càrrec del Caddie. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes.
Organitza: Penya L’Embolic.
01:00 h II Edició Hardsummer. Després de l’èxit del Hardxmas ens
tornarem a veure al recinte pinyer. Aquesta nit prepareu-vos perquè li pegarem la volta a la penya. Porteu les vostres Airmax per
a ballar els ritmes mes frenètics. Lloc: Penya La Pinya, recinte de
penyes. Organitza: Penya La Pinya.
01:05 h VIII Nit Mexicana Ándaleeeee! Lloc: Penya L’Arjup, recinte
de penyes. Organitza: Penya L’Arjup.
01:10 h Nit del dimarts, techno a grapats. Lloc: Penya El Sitral,
recinte de penyes. Organitza: Penya El Sitral.
01:40 h IX Ruta del Jager. Lloc de concentració i sortida: Penya
L’Arjup, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Arjup.
03:00 h IV Edició de la Power Hour. El moment més boig de la nit,
tots els DJ conjuntament faran una sessió d’una hora mesclant
tots els estils. Hi haurà sorpreses, confeti, globus, laser show i
pirotècnia. Lloc: Penya La Pinya, recinte de penyes. Organitza:
Penya La Pinya.

DIMECRES 21 D’AGOST
23:00 h Nit temàtica de disfresses. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de
penyes. Organitza: Penya L’Embolic.
23:00 h I Concurs de Lloes Embolicades. Traslladem la Festa de Sant
Antoni Abat a les festes patronals organitzant un concurs de lloes entre els penyers de Benicarló. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes.
Organitza: Penya L’Embolic.
23:00 h II Edició de Curlingbeer. Abans de començar la penúltima nit
pinyera, vine a participar en la nova disciplina olímpica. Es desafiaran
dues parelles en la barra pinyera i cadascuna d’elles llançarà una cervesa a l’objectiu. La parella guanyadora rebrà l’obsequi de una cervesa.
Lloc: Penya La Pinya, recinte de penyes. Organitza: Penya La Pinya.
23:00 h III Concurs Flam Alakran. Lloc: Penya Alakran, recinte de penyes. Organitza: Penya Alakran.
23:15 h X Cursnabirra Arjupera. Lloc: Penya L’Arjup, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Arjup.
00:00 h Nit de disfresses. Lloc: Penya Sector Crític, recinte de penyes.
Organitza: Penya Sector Crític.
00:00 h Tomakofest ninot tararot. Lloc: Penya Els Tararots, recinte de
penyes. Organitza: Penya Els Tararots.
00:00 h Nit del Ninot. És el moment de traure els teus complements
més carnavalers: qui portarà la millor disfressa? Lloc: Penya XQSI, recinte de penyes. Organitza: Penya XQSI.
00:05 h Nit de disfresses. Lloc: Recinte de penyes. Organitza: Coordinadora de Penyes.
00:30 h Pinya Rock. Nit on podrem gaudir dels estils de música més
urbans del moment. Si t’agrada el rock, l’ska o el reggae, entre d’altres, este és el teu punt de trobada. Lloc: Penya La Pinya, recinte de
penyes. Organitza: Penya La Pinya.
00:30 h Festa Colonització Alakran. Posa’t la teua millor disfressa per
a l’ocasió! Lloc: Penya Alakran, recinte de penyes. Organitza: Penya
Alakran.
01:06 h Festa Quina Animalà! Vine amb la teua millor disfressa a
gaudir del millor technasso! Lloc: Penya El Sitral, recinte de penyes.
Organitza: Penya El Sitral.
01:50 h IX Tira-li Cara! Concurs de carasses. Lloc: Penya L’Arjup, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Arjup.

DIJOUS 22 D’AGOST
00:00 h Nit del Ninot Tararot. Lloc: Penya Els Tararots, recinte
de penyes. Organitza: Penya Els Tararots.

00:00 h Nit mexicana amb degustació de tequila. Lloc: recinte
de penyes. Organitza: Penya Sector Crític.
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00:20 h Light Party. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes. Or-

ganitza: Penya L’Embolic.
01:00 h Velles glòries. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes.
Organitza: Penya L’Embolic.
01:00 h I Nit Millennial. Ens traslladarem al passat amb la millor
música. Lloc: Penya La Pinya, recinte de penyes. Organitza: Penya
La Pinya.
01:00 h Festa Space Jam Night. Lloc: Penya Alakran, recinte de
penyes. Organitza: Penya Alakran.
01:00 h Festa hawaiana. Amb polseres i collars de flors, vine a la
barra de la XQSI que té premi! Lloc: Penya XQSI, recinte de penyes.
Organitza: Penya XQSI.
01:08 h Festa de la penya a càrrec del gran DJ Zake! Vine a gaudir
de la seua sessió! Lloc: Penya El Sitral, recinte de penyes. Organitza: Penya El Sitral.
02:17 h Música electrònica de la mà del nostre DJ Papirusoni.
Lloc: Penya El Sitral, recinte de penyes. Organitza: Penya El Sitral.
02:30 h I Festa Suit&Tie. Lloc: Penya L’Arjup, recinte de penyes.
Organitza: Penya L’Arjup.

DIVENDRES 23 D’AGOST
22:30 h 3r Torneig de Birra Pong. Lloc: recinte de penyes. Organitza: Penya Sector Crític.

23:00 h XVI Carril Barril. Equips de 4 persones. Preu: 5 € per

equip. Inscripcions a la barra. Lloc: Penya XQSI, recinte de penyes. Organitza: Penya XQSI.
23:00 h II Donant la Nota. Concurs d’endevinar cançons amb la
màxima rapidesa possible. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Embolic.
23:30 h Pasapalabra. Concurs del clàssic rosco del programa a
l’estil penyer. Seran els guanyadors/es del concurs Donant la nota
qui s’enfrontaran en aquesta prova final. Lloc: Penya L’Embolic,
recinte de penyes. Organitza: Penya L’Embolic.
00:00 h VII Happy Fúcsia Night. Lloc: Penya Els Tararots, recinte
de penyes. Organitza: Penya Els Tararots.
00:00 h Hooligans Ladies Night. El matriarcat mascleter conquereix la penya! Lloc: Penya El Masclet, recinte de penyes. Organitza: Penya El Masclet.
00:00 h Water Party amb DJ Chaler. Lloc: recinte de penyes. Organitza: Penya Sector Crític.
00:10 h I Nit en Almívar, amb la presència d’un DJ de la Penya
L’Almívar. Lloc: Penya La Pinya, recinte de penyes. Organitza: Penya La Pinya.
00:20 h Light Party. Nit temàtica amb pintures i materials flu-

orescents. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes. Organitza:
Penya L’Embolic.
00:30 h Festa Houston, Tenim un Problema. Lloc: Penya Alakran,
recinte de penyes. Organitza: Penya Alakran.
01:00 h Festa fallera. Una vegada ficats els mocadors i les bruses, és hora de repartir miss-tela! Lloc: Penya XQSI, recinte de
penyes. Organitza: Penya XQSI.
01:00 h Velles glòries. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes.
Organitza: Penya L’Embolic.
01:00 h Festa del divendres no apta per a persones tendres. Lloc:
Penya El Sitral, recinte de penyes. Organitza: Penya El Sitral.
03:00 h Papada’s photo time. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de
penyes. Organitza: Penya L’Embolic.

DISSABTE 24 D’AGOST
23:00 h Joc «Podem enlairar-nos? Sol, eclipsi i lluna». Lloc: Penya Alakran, recinte de penyes. Organitza: Penya Alakran.
00:00 h Festa End Game XQSI: qui sobreviurà a aquesta nit? Lloc:
Penya XQSI, recinte de penyes. Organitza: Penya XQSI.
00.00 h Nit de semàfors i de cartells. Lloc: Penya Els Tararots, recinte de penyes. Organitza: Penya Els Tararots.
00:00 h Festa del semàfor amb DJ Toni López. Lloc: recinte de
penyes. Organitza: Penya Sector Crític.
00:05 h Festa XV Aniversari. Lloc: Penya L’Arjup, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Arjup.
00:10 h VIII Closing Party Pinyera. Arribem a la nit més especial
per als pinyers, la nit més nostàlgica. Acomiadem les millors festes del poble amb la millor música. Lloc: Penya La Pinya, recinte
de penyes. Organitza: Penya La Pinya.
00:20 h American Embolic. Lloc: Penya L’Embolic, recinte de penyes. Organitza: Penya L’Embolic.
00:30 h Festa Tornada a la Terra. Lloc: Penya Alakran, recinte de
penyes. Organitza: Penya Alakran.
01:09 h Closing Sitral Techno! Lloc: Penya El Sitral, recinte de penyes. Organitza: Penya El Sitral.
02:00 h Festa Cada Ovella amb la seua Parella. Lloc: recinte de
penyes. Organitza: Penya Sector Crític.
03:30 h Festa Com si Fora Cap d’Any. Lloc: Penya El Masclet, recinte de penyes. Organitza: Penya El Masclet.
05:00 h IV Festa Tot per l’Aire. Donem per finalitzades les Festes
2019 amb el millor ambient pinyer. Lloc: Penya La Pinya, recinte
de penyes. Organitza: Penya La Pinya.
07:15 h XIV Concurs de Neteja amb Granera. Lloc: Penya L’Arjup,
recinte de penyes. Organitza: Penya L’Arjup.
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DILLUNS 19 D’AGOST

DIMECRES 21 D’AGOST

09:00 h Entrada de bestiar

09:00 h Entrada de bestiar boví

boví de la ramaderia Hermanos
Bellés de la Torre d’En Bessora
(Castelló). Recorregut: c. del Crist de la
Mar, av. del Marqués de Benicarló i esplanada del port.
11:00 h Entrada infantil amb carretons i
bous inflables a càrrec de Bou per la Vila.
Lloc: c. del Crist de la Mar, av. del Marqués
de Benicarló i esplanada del Port.
17:00 h Exhibició de bous a la
mar a càrrec de la ramaderia
Hermanos Benavent de Quatretonda (València). Lloc: esplanada del Port.

de la ramaderia Hermanos Be·
llés de la Torre d’En Bessora
(Castelló). Recorregut: c. del Crist de la
Mar, av. del Marqués de Benicarló i esplanada del Port.
12:00 h Exhibició de bous a la
mar a càrrec de la ramaderia
Hermanos Bellés de la Torre
d’En Bessora (Castelló). Lloc: esplanada
del Port.
17:00 h Exhibició de bous a la
mar a càrrec de la ramaderia
La Paloma de Jalón (Alacant).
Lloc: esplanada del Port.
17:00 h Carretó embolat. Lloc: esplanada
del Port.
23:30 h Exhibició de bestiar
boví a càrrec de la ramaderia
Hermanos Bellés de la Torre
d’En Bessora (Castelló). Lloc: esplanada
del Port.
00:00 h Bou embolat al recinte
taurí a càrrec de la ramaderia
Hermanos Bellés de la Torre
d’En Bessora (Castelló). Lloc: esplanada
del Port.
00:45 h Bou embolat al recinte
taurí a càrrec de la ramaderia
Hermanos Bellés de la Torre d’En
Bessora (Castelló). Lloc: esplanada del Port.

DIMARTS 20 D’AGOST
09:00 h Entrada de bestiar boví
de la ramaderia Hermanos Be·
llés de la Torre d’En Bessora
(Castelló). Recorregut: c. del Crist de la
Mar, av. del Marqués de Benicarló i esplanada del Port.
12:00 h Exhibició de bous a la
mar a càrrec de la ramaderia
Hermanos Bellés de la Torre
d’En Bessora (Castelló). Lloc: esplanada
del Port.
16:00 h Tarda per a la Dona Torera a càrrec de la ramaderia
Hermanos Bellés de la Torre
d’En Bessora (Castelló). Lloc: esplanada
del Port.
17:00 h Exhibició de bous a la
mar a càrrec de la ramaderia
Juan Faet de Almenera (Castelló). Lloc: esplanada del Port.

DIJOUS 22 D’AGOST
09:00 h Entrada de bestiar boví
de la ramaderia Hermanos Be·
llés de la Torre d’En Bessora
(Castelló). Recorregut: c. del
Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicarló i esplanada del Port.
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12:00 h Desencaixonada de sis

vaques i un bou de les ramaderies
Los Galos, José Samuel Pereira
Lupi, Toropasión y La Martelilla adquirit a
la ramaderia de Toropasión de Alfaro (La
Rioja). Lloc: esplanada del Port.
17:00 h Exhibició de bestiar boví
a càrrec de la ramaderia José
Arriazu de Ablitas (Navarra) amb
les seues millors vaques, capons i bou.
Lloc: esplanada del Port.
23:00 h Carretó embolat. Lloc: esplanada
del Port.
23:30 h Exhibició de bestiar boví
enfundat a càrrec de la ramaderia
Hermanos Colomer de Calanda
(Terol). Lloc: esplanada del Port.
00:00 h Bou embolat al recinte
taurí a càrrec de la ramaderia Her·
manos Colomer de Calanda (Terol).
Lloc: esplanada del Port.

DIVENDRES 23 D’AGOST
11:00 h Entrada de bous de la ra·
maderia Hermanos Bellés de la
Torre d’En Bessora (Castelló). Recorregut: c. del Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicarló i esplanada del Port.
11:15 h Exhibició de bestiar boví
a càrrec de la ramaderia Herma·
nos Bellés de la Torre d’En Bessora (Castelló). Lloc: esplanada del Port.
12:00 h Desencaixonada d’un jònec cerrer, número: 14, guarisme: 6, de la ramaderia Teodoro Adell de Castellote (Terol).
Lloc: esplanada del Port.
17:00 h Desafiament de ramaderies per
comunitats autònomes amb cinc vaques i
un bou cadascuna. Ramaderies: Comunitat Valenciana (German Vidal, de Cabanes
(Castelló) i Aragó (Hermanos Ozcoz de
Fuentes de Ebro (Saragossa). Lloc: esplanada del Port.
21:00 h Bou embolat al recinte taurí a
càrrec de la ramaderia Teodoro Adell de
Castellote (Terol). Lloc: esplanada del Port.

ACTES

DIVENDRES 23 D’AGOST

MERCAT MEDIEVAL

DISSABTE 24 D’AGOST
DIUMENGE 25 D’AGOST

MATÍ

MATÍ

10:30 h El Mercat cobra vida

10:30 h El Mercat cobra vida.
11:00 h Oques pel Mercat.
11:30 h Música folk (Turdion).
11:30 h Els Faunes (Teatro Infinito).
12:15 h Dansa àrab (Ars Notoria i Zaida Extrem).
12:30 h Oques pel Mercat.
13:00 h El Trol i la Domadora (Teatro Infinito).
13:15 h Cercavila musical (Turdion).
13:30 h Dansa àrab (Ars Notoria i Zaida Extrem).
14:00 h Hora del bon yantar.

11:00 h Inauguració del Mercat Medieval. Totes les
companyies: oques pel mercat, dansa àrab (Ars
Notoria i Zaida Extrem), Sra. Natura i l’Home Verd
(Teatro Infinito) i música folk (Turdion).
12:30 h Cercavila musical (Turdion).
13:00 h El Trol i la Domadora (Teatro Infinito).
13:30 h Dansa àrab (Ars Notoria i Zaida Extrem).
14:00 h Hora del bon yantar.

VESPRADA

VESPRADA

17:30 h El Mercat cobra vida.
18:30 h Música folk (Turdion).
19:00 h Oques pel Mercat.
19:15 h Dansa àrab (Ars Notoria i Zaida Extrem).
19:30 h Els Faunes (Teatro Infinito).
20:00 h Cercavila musical (Turdion).
20:30 h Oques pel Mercat

17:30 h El Mercat cobra vida.
18:00 h Oques pel Mercat.
18:30 h Música folk (Turdion).
19:00 h Titelles (Teatro Infinito).
19:30 h Dansa àrab (Ars Notoria i Zaida Extrem).
20:00 h Oques pel Mercat.
20:45 h Cercavila musical (Turdion).
20:45 h La Bruixa i el Dimoni (Teatro Infinito).

NIT
21:00 h La Bruixa i el Dimoni (Teatro Infinito).
21:15 h Música folk (Turdion).
22:00 h Dansa àrab (Ars Notoria i Zaida Extrem).
22:15 h Hora del bon yantar.
23:00 h El Mercat tanca les seues portes.

NIT
21:00 h Dansa àrab (Ars Notoria i Zaida Extrem).
21:45 h Música folk (Turdion).
22:15 h Sra. Natura i l’Home Verd (Teatro Infinito).
22:30 h Hora del bon yantar.
23:00 h El Mercat tanca les seues portes

DURANT TOT EL MERCAT
Vila d’artesans, cambra de tortures, oficis històrics i
espai infantil.
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PROGRAMA

DE FIESTAS

VIERNES 16 DE AGOSTO
19:30 h Llegada al Ayuntamiento de las damas de la Corte de
Honor 2019.

20:15 h Llegada al Ayuntamiento de la dulcinea 2019.
20:30 h Llegada al Ayuntamiento de la reina de las Fiestas 2018.
20:45 h Llegada al Ayuntamiento de las damas infantiles de la

Corte de Honor y la reina de las Fiestas 2019.
21:00 h Homenaje y entrega de los abanicos a la reina, dulcinea
y Corte de Honor 2019.
22:00 h Proclamación de la reina de las Fiestas, dulcinea y Corte
de Honor 2019. Entrega del Premio de Poesía Flor Natural. Pregón
de las Fiestas Patronales a cargo de la mantenedora, la Sra. Elsa
Beltrán Catalán. Asistencia de etiqueta. (En caso de inclemencias
meteorológicas, se trasladará el acto al Auditorio Pedro Mercader).
Lugar: pl. de Sant Bartomeu. Organiza: Comisión de Fiestas.
23:30 h Pasacalle con la reina de las Fiestas, dulcinea, Corte de
Honor 2019 y las autoridades acompañadas por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló. Recorrido: Ayuntamiento, c. de Ferreres Bretó, c. de Joan Carles I, c. de Crist de la Mar, c. del Dr.
Ferran, pl. de la Mare Molas, av. de Méndez Núñez, c. de las llles
Canàries hasta la pista anexa del Pabellón Polideportivo Municipal.
Organiza: Comisión de Fiestas.
00:00 h Noche del Certamen. Baile de gala con la actuación de la
orquesta Platea, hasta las 05.30 h. Asistencia de etiqueta. La taquilla se abrirá de 23.00 h a 01:00 h. Solo se servirá consumición con
vaso reutilizable. Precio de la entrada: 8 euros y 48 euros la mesa.
Lugar: pista anexa del Pabellón Polideportivo de Benicarló. Organi·
za: Comisión de Fiestas.

SÁBADO 17 DE AGOSTO
08:00 h Montaje de cadafales. Lugar: explanada del Puerto.
09:00 h Torneo tenis mesa Futur Benicarló, hasta las 14:00 h. Lu·

gar: pista anexa del Pabellón Polideportivo de Benicarló. Organiza:
Club Tenis Mesa Futur Benicarló.
09:30 h XIV Tirada de recorridos de caza in memoriam Elias Tena Hinojo. 100 platos. Lugar: Mas de Roca-Barri Anroig-Xert. Organiza: Club
de Caçadors San Huberto de Benicarló.
10:00 h III Camden Bló. Talleres de iniciación al dibujo urbano impartidos por miembros del colectivo Urban Sketchers Maestrat. Traed un
cuaderno de dibujo y vuestro material preferido. Los menores de edad
tendrán que ir acompañados de un adulto. Lugar: pl. de Ladispoli. Orga·
niza: Comisión de Fiestas.
11:00 h III Camden Blo. Mercado consciente. Talleres, música en directo
y otras muchas actividades. Hasta las 23.00 horas. Lugar: pl. de Ladispoli. Organiza: Comisión de Fiestas.
11:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00 h, con
el artista invitado Ángel Caballero Xolaka, que pintará un mural gigante en
la plaza del Camden. Lugar: pl. de Ladispoli con av. de Jacinto Benavente. Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Concejalía de Cultura.
11:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00 h,

con el artista invitado Cobre art, que pintará un mural gigante. Lu·
gar: av. del Marqués de Benicarló. Organiza: Comisión de Fiestas.
Colabora: Concejalía de Cultura.
11:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00
h, con el artista invitado Mr. Chapu, que pintará un mural gigante.
Lugar: c. de Juan XXIII con c. de César Cataldo. Organiza: Comisión
de Fiestas. Colabora: Concejalía de Cultura.
11:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00 h,
con el artista invitado El Niño de las Pinturas, que pintará un mural
gigante. Lugar: unión de la c. de Ulldecona con c. dels Sants Màrtirs
Abdó i Senent. Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Concejalía
de Cultura.
11:00 h III Inauguración del Universo Alakran. Lugar: carpa Penya Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.
11:00 h VIII Encuentro Pinyero. Nos encontraremos todos en la
carpa para degustar la mejor poción secreta, que nos dará fuerzas
para todas las Fiestas. Después, junto con todas las peñas y la charanga, nos dirigiremos a la plaza del Ayuntamiento. Lugar: carpa
Penya la Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya la Pinya.
11:30 h Tonto el último. Quedada de todos los socios y socias de
la Penya en nuestra carpa para acudir a la Crida de las Fiestas Patronales. Lugar: carpa Penya l’Embolic, recinto de peñas. Organiza:
Penya l’Embolic.
11:30 h Concentración previa a la Crida que anunciará el inicio de
las Fiestas Patronales. Lugar: carpa Penya Sector Crític, recinto de
peñas. Organiza: Penya Sector Crític.
11:52 h Quedada sitralera en la carpa de la Penya para desplazarnos todos a la Crida. Lugar: carpa Penya el Sitral, recinto de
peñas. Organiza: Penya el Sitral.
12:00 h Despegue hacia la Crida. Lugar: carpa Penya Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.
12:00 h Campanas al vuelo que anuncian el comienzo de las Fiestas Patronales. Lugar: campanario de la Iglesia de Sant Bartomeu.
12:00 h Pasacalle de todas las peñas para asistir a la Crida con
acompañamiento de una charanga local. Salida: recinto de peñas.
Recorrido: av. de Yecla, av. de Méndez Núñez, c. del Pou, c. de Crist
de la Mar, c. de Juan XXIII, c. de Hernán Cortés, c. de Pius XII, pl. de la
Constitució, ps. de Ferreres Bretó. Organiza: Coordinadora de Peñas.
13:15 h Crida a cargo de Anna Redó, reina de las Fiestas 2019 y
lanzamiento del cohete anunciador de las Fiestas desde el balcón
del Ayuntamiento de Benicarló. Remate de cohetes y campanas al
vuelo. Lugar: Ayuntamiento de Benicarló.
13:35 h XXIII Pilotasso. Lugar: Balcón del Ayuntamiento. Orga·
niza: Penya l’Arjup. Colabora: Comisión de Fiestas, Mi Arquitecto,
H&J Fitness y Transpor Salinas.
15:00 h I Macarronà Pinyera. A continuación de la Crida, comida de
hermandad en la carpa pinyera y nuestro chef McSam nos deleitará
con su famosa salsa freestyle. Lugar: carpa Penya la Pinya, recinto
de peñas. Organiza: Penya la Pinya.
16:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00 h,
con el artista invitado Ángel Caballero Xolaka, que pintará un mural
gigante en la plaza del Camden. Lugar: pl. de Ladispoli con av. de
Jacinto Benavente. Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Concejalía de Cultura.
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19:30 h IV Pasacalle de gigantes invitados a las Fiestas Patronales.
Recorrido: c. de Ferreres Bretó, av. de Joan Carles I, c. de Crist de la
Mar, c. de Pius XII, pl. de la Constitució, c de Ferreres Bretó y Ayuntamiento. Organiza: Associació Cultural Colla de Gegants i Cabuts de
Benicarló.
19:30 h Muestra de bailes tradicionales valencianos Les comarques
de Castelló. Lugar: pl. de Sant Bartomeu. Organiza: Grup de Música i
Danses la Sotà.
20:00 h III Camden Blo. Jam a cargo de la Associació de Ball Swing i
Au de Castelló. Lugar: pl. de Ladispoli. Organiza: Comisión de Fiestas.
22:00 h III Camden Blo. Exhibición de pole dance a cargo de la escuela Pole Garage de Benicarló. Lugar: pl. de Ladispoli. Organiza:
Comisión de Fiestas.
22:00 h Concierto del tenor benicarlando Joan Oms. Lugar: pl. de
Sant Bartomeu. Organiza: Comisión de Fiestas.
23:00 h Fiesta Carrer del Vici Summer Edition. Rememora con nosotros los éxitos musicales de la época que hizo famosa nuestra calle.
Hasta las 03:30 h. Lugar: cruce c. de Hernán Cortés con c. de Joan
XXIII. Organiza: Falla La Paperina.
23:00 h Toxic. Teatro itinerante a cargo de la compañía ACTÚA Producciones. Recorrido: av. de Jacinto Benavente, c. del Pintor Sorolla,
av. de Joan Carles I, c. de Sant Joan, c. Major, pl. de Sant Bartomeu, c.
de Ferreres Bretó y pl. de la Constitució. Organiza: Comisión de Fiestas.
00:00 h Baile popular con la orquesta Diamante, el Show del Calvo
hasta las 05.00 h. Solo se servirá consumición con vaso reutilizable.
Lugar: pl. de la Constitució. Organiza: Comisión de Fiestas.

con el artista invitado Cobre art, que pintará un mural gigante. Lu·
gar: av. del Marqués de Benicarló. Organiza: Comisión de Fiestas.
Colabora: Concejalía de Cultura.
16:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00
h, con el artista invitado Mr. Chapu, que pintará un mural gigante.
Lugar: c. de Juan XXII con c. de César Cataldo. Organiza: Comisión
de Fiestas. Colabora: Concejalía de Cultura.
16:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00 h,
con el artista invitado El Niño de las Pinturas, que pintará un mural
gigante. Lugar: unión de la c. de Ulldecona con c. dels Sants Màrtirs
Abdó i Senent. Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Concejalía
de Cultura.
16:00 h Torneo de billar Fiestas Patronales 2019. Modalidad libre,
dos categorías (A y B). Eliminatorias finales del 16 al 22 de agosto en
horarios a las 16:30 h y 18:00 h. Lugar: Club de Ajedrez Benicarló.
Organiza: Club de Ajedrez Benicarló.
16:00 h I Concurso Montaclaras. En honor a nuestra dama, primer concurso de montar claras. Por grupos, los participantes tendrán que montar las claras en el menor tiempo posible para ganar.
Lugar: carpa Penya la Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya la
Pinya.
16:00 h Torneo absoluto de ajedrez Fiestas Patronales 2019.
Ritmo 5´ + 5” (incremento), 6-7 rondas. Máximo 70 participantes.
Inscripción: 15:30 h. Lugar: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Or·
ganiza: Club de Ajedrez Benicarló.
17:00 h III Camden Blo. Mercado consciente. Talleres, música en
directo y otras muchas actividades. Hasta las 23:00 horas. Lugar: pl.
de Ladispoli. Organiza: Comisión de Fiestas.
17:00 h II Tardeo Preparty Penya la Pinya. Después de la comida,
nuestro DJ residente nos amenizará la tarde con música y buen rollo. ¡No os olvidéis las zapatillas deportivas! Lugar: carpa Penya la
Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya la Pinya.
17:00 h Torneo de petanca a la melé en tres partidas abierto a
todos los participantes. Lugar: Instalaciones Deportivas el Barranquet. Organiza: Club Petanca Benicarló.
17:00 h Fiesta infantil con atracciones, juegos y música. Lugar:
av. de Cataluña con el cruce de la c. de Alicante. Organiza: Comisión
de Fiestas. Colabora: Ashland Chemical Hispania SL.
17:00 h III Camden Blo. Encuentro de dibujo urbano. Traed un
cuaderno de dibujo y vuestro material preferido. A cargo de Urban
Sketchers Maestrat. Lugar: pl. de Ladispoli. Organiza: Comisión de
Fiestas.
18:30 h Inauguración de la exposición in memoriam de J. Antonio
Caldés, hasta domingo 25 de agosto. Lugar: sala de exposiciones de
Caixa Benicarló. Organiza: Asociación Española Contra el Cáncer
Benicarló.
18:45 h Plantada de gigantes y cabezudos. Lugar: ante el Ayuntamiento. Organiza: Associació Cultural Colla de Gegants i Cabuts
de Benicarló.
19:15 h Acto de bienvenida a la asociación de gigantes invitada
por parte de los representantes de la entidad, las Fiestas y el
Ayuntamiento. Lugar: frente al Ayuntamiento. Organiza: Associació Cultural Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló.

DOMINGO 18 DE AGOSTO
08:00 h VIII Open de Tenis Mesa Ciudad de Benicarló. Lugar: sala
anexa al Pabellón Polideportivo. Organiza: Club Tenis Mesa Benicarló.
09:30 h V Motoalmuerzo Fiestas Patronales Benicarló, con precio popular. Lugar: pl. dels Mestres del Temple. Organiza: Maestrat
Motor Club Benicarló.
10:30 h IX Torneo 3 × 3 Baloncesto en Silla de Ruedes Pasa y
siéntate. Lugar: patio del IES La Salle. Organiza: Asociación de
Personas Discapacitadas Físicas Cocemfe Maestrat.
11:00 h III Camden Blo. Mercado consciente. Talleres, música en
directo y otras muchas actividades. Hasta las 23.00 h. Lugar: pl. de
Ladispoli. Organiza: Comisión de Fiestas.
11:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00 h,
con el artista invitado Ángel Caballero Xolaka, que pintará un mural
gigante en la plaza del Camden. Lugar: pl. de Ladispoli con av. de
Jacinto Benavente. Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Concejalía de Cultura.
11:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00 h,
con el artista invitado Cobre art, que pintará un mural gigante. Lu·
gar: av. del Marqués de Benicarló. Organiza: Comisión de Fiestas.
Col•bora: Concejalía de Cultura.
11:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00
h, con el artista invitado Mr. Chapu, que pintará un mural gigante.
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Lugar: c. de Juan XXII con c. de César Cataldo. Organiza: Comisión
de Fiestas. Colabora: Concejalía de Cultura.
11:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00 h,
con el artista invitado El Niño de las Pinturas, que pintará un mural
gigante. Lugar: unión del c. de Ulldecona con c. dels Sants Màrtirs
Abdó i Senent. Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Concejalía
de Cultura.
11:00 h Exposición de vespas y motos clásicas. Lugar: ps. de Ferreres Bretó. Organiza: Scooter Club Baix Maestrat.
11:00 h Exposición de artesanía y trabajos manuales. Lugar: instalaciones Club Tercera Edad. Organiza: Club Tercera Edad.
12:00 h Concierto de la Coral de la Gent Gran. Lugar: Auditorio
Pedro Mercader. Organiza: Club de la Tercera Edad.
15:00 h IX Torneo de Poker Texas Holdem. Inscripciones a las
15:00 h. Máximo 45 jugadores. Lugar: carpa Penya el Sitral, recinto
de peñas. Organiza: Penya el Sitral.
16:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00 h,
con el artista invitado Ángel Caballero Xolaka, que pintará un mural
gigante en la plaza del Camden. Lugar: pl. de Ladispoli con av. de
Jacinto Benavente. Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Concejalía de Cultura.
16:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00 h,
con el artista invitado Cobre art, que pintará un mural gigante. Lu·
gar: av. del Marqués de Benicarló con c. de Mariano Miquel i Polo.
Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Concejalía de Cultura.
16:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00
h, con el artista invitado Mr. Chapu, que pintará un mural gigante.
Lugar: c. de Juan XXII con c. de César Cataldo. Organiza: Comisión
de Fiestas. Colabora: Concejalía de Cultura.
16:00 h III Camden Blo. Jornadas de arte urbano hasta las 23:00 h,
con el artista invitado El Niño de las Pinturas, que pintará un mural
gigante. Lugar: unión del c. de Ulldecona con c. dels Sants Màrtirs
Abdó i Senent. Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Concejalía
de Cultura.
16:00 h VII Ruta de Germanor Arjup-XQSI: pasacalle por las calles de la ciudad. Salida 16:15 h. Inicio: recinto de las peñas. Orga·
niza: Penya l’Arjup y Penya XQSI. Colaboran: Bar Tatto’s, Bar Auditorio, Bar Cafetería Roma, Restaurante Hogar del Pescador, Pub
Caddie y Bar tu Bar.
17:00 h Tributo Penya el Barranquet. Rendiremos homenaje a
la Penya el Barranquet, una de las primeras peñas de Benicarló.
Diferentes generaciones disfrutarán todas juntas de un tardeo con
muchas emociones y sorpresas. Lugar: c. de les Moreres. Organi·
za: Penya l’Embolic.
17:00 h IV Concurso de Comer Magdalenas. Divididos por grupos
de edad, nos dispondremos a comer el mayor número de magdalenas en un tiempo determinado con la ayuda de un vaso de agua
o de leche. Lugar: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organiza:
Penya la Pinya.
17:00 h Campeonato de petanca modalidad dubletas. Inscripciones gratuitas, 15 minutos antes del comienzo. Lugar: pl. de Ramon
Llull. Organiza: Club Bolas y Bochas Benicarló.
17:00 h II Torneo de Rape FreeStyle Sector Crític. Lugar: carpa
Penya Sector Crític, recinto de peñas. Organiza: Penya Sector Crític.

17:00 h Homenaje a los socios de mayor edad y entrega de trofeos de los diferentes campeonatos y concursos del club. Lugar:
Club Tercera Edad. Organiza: Club Tercera Edad.
17:00 h III Edición Caduf Solidario Pinta tu cadufet. Donativo 3’50
€ a beneficio de la asociación Pulseras Candela. Lugar: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organiza: Penya Alakran. Colabora: Can
Pou de l’ Olla.
17:30 h Juegos tradicionales de Benicarló al estilo Tararot. Lu·
gar: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organiza: Penya els Tararots.
18:00 h XXIX Exposición de Bonsáis. Horario: de 18:00 h a 22:00
h. Lugar: CEIP Marqués de Benicarló. Organiza. Asociación Bonsái
de Benicarló.
18:00 h IV Concurso de Lanzamiento de Hueso. Para valorar la capacidad pulmonar de los benicarlandos, vuelve nuestro concurso de
lanzamiento de hueso. Lugar: pl. del Ministre Marcelino Domingo.
Organiza: Penya la Pinya.
18:00 h XV Degustación de sandía. Lugar: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organiza: Penya Masclet.
18:00 h XLI Cross Fiestas de Benicarló y XXXIV Milla Urbana Benicarló. Recorrido: c. de Ferreres Bretó, av. de Joan Carles I, c. del
Rei En Jaume, c. de Olivella, c. de Carme y c. de Ferreres Bretó.
Organiza: Club Atletisme Baix Maestrat.
18:30 h III Camden Bló. Muestra de destrezas en todo su esplendor
artístico a cargo de los alumnos de la Academia de Peluquería Carmen Valero. Lugar: pl. de Ladispoli. Organiza: Comisión de Fiestas.
19:00 h Exposición in memoriam de J. Antonio Caldés, hasta las
21:00 h. Abierta hasta el domingo 25. Lugar: sala de exposiciones
de Caixa Benicarló. Organiza: Asociación Española contra el Cáncer
Benicarló.
19:00 h Tradicional concierto de Fiestas Patronales. Lugar: Auditorio Pedro Mercader. Organiza: Coral Polifònica Benicarlanda.
19:00 h Zeppeling. Teatro itinerante a cargo de la Companyia La Baldulfa de Lleida. Un viaje sin precedentes nos traslada al mundo de los
sueños y de la imaginación. Recorrido:pl. del Convent, c. del Mossén
Lajunta, ps. de Febrer i Soriano, c. del Botànic Cavanilles, c. dels Sants
Màrtirs Abdó i Senent, pl. del Dr. Pera, c. del Mestre Serrano, c. del
Riu, c. del Dr. Ferran y pl. del Mercat. Organiza: Comisión de Fiestas.
19:30 h Partido de presentación del CD Benicarló contra el ACD
Peñíscola. Lugar: Camp Municipal Àngel Pitxi Alonso. Organiza:
Club Deportivo Benicarló.
20:00 h Demostración de gimnasia rítmica y bailes urbanos. Lu·
gar: pl. de Sant Bartomeu . Organiza: Club Mabel.
20:00 h Barbacoa popular a precios populares. Lugar: instalaciones Club Tercera Edad. Organiza: Club Tercera Edad.
20:30 h II Marcha Popular de Patinaje. Es obligatorio saber patinar
para poder participar. Recorrido: pl. de la Constitució, c. de Peníscola,
av. de les Corts Valencianes, av. del Papa Luna hasta la raya del término de Peñíscola, av. del Papa Luna, av. de les Corts Valencianes, c.
de València, c. del Crist de la Mar, c. de Pius XII y pl. de la Constitució.
Organiza: Club Patinaje Sobreruedas.
21:00 h III Camden Blo, concierto de clausura a cargo del grupo Bandits. Lugar: pl. de Ladispoli. Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora:
CIAJ.
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22:00 h Noche de monólogos con los cómicos: Juanjo Albiñana,

Albert Boira y José Boto. Lugar: pl. de Sant Bartomeu . Organiza:
Comisión de Fiestas.
23:00 h Baile popular. Lugar: Magatzem de la Mar. Organiza: Club
de Baile Deportivo Madison.

LUNES 19 DE AGOSTO
09.00 h Entrada de ganado vacuno. Consultad programación en la
página 77.

11:00 h Gincana popular ciclista de 4 a 13 años. Lugar: ps. de Febrer

Soriano. Organiza: Unión Ciclista Benicarló.
11.00 h Entrada infantil con carretillas y toros hinchables. Consultad programación en la página 77.
16:00 h III Torneo Mundial de la Fallera Calavera. Lugar: recinto de
peñas, casal de la Penya l’Arjup. Organiza: Penya l’Arjup. Colabora:
CIAJ, Carrusel y H&H Events.
16:00 h VIII Torneo de FIFA 2019. Preparad vuestros mandos y cargad las pilas para participar en el concurso de FIFA para todas las
edades. Animaos. Plazas limitadas. Precio inscripción: 3 €. Lugar:
carpa Penya la Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya la Pinya.
16:30 h IX Torneo de Parchís por Parejas, con un máximo de 16 parejas. Inscripciones a las 16:00 h. Lugar: pl. del Ministre Marcelino
Domingo. Organiza: Penya el Sitral.
16:30 h XXIX Concurso de Guinyot Tararot. Lugar: pl. del Ministre
Marcelino Domingo. Organiza: Penya els Tararots.
17:00 h XXXV Open de Tenis Fiestas Patronales Ciudad de Benicarló y V Open de Pádel Fiestas Patronales Ciudad de Benicarló. Lugar:
instalaciones Club Tenis Benicarló. Organiza: Club Tenis Benicarló.
17.00 h Exhibición de toros a la mar. Consultad programación en la
página 77.
18:00 h II Torneo de lo UNO. Lugar: carpa Penya Alakran, recinto de
peñas. Organiza: Penya Alakran.
18:30 h Pasacalle con las Feres de L’Estel del Collet, acompañados
por la Xaranga ‘ls Desmadrats. Recorrido: Ayuntamiento, c. de Alcalà
de Xivert, c. de Sant Gener, c. de San Isidre, av. del Maestrat, pl. dels
Mestres de Montesa, av. de la Llibertat, c. del Dr. Fléming, c. del Organista Coscollano, ps. Marítimo y fuente de la pl. de la Constitución.
Organiza: AC L’Estel del Collet.
19:00 h Exposición in memoriam de J. Antonio Caldés, hasta las
21:00 h. Lugar: sala de exposiciones de Caixa Benicarló. Organiza:
Asociación Española contra el Cáncer Benicarló.
19:00 h Actuación del grupo folclórico del Centro Aragonés de Benicarló. Concierto de jota aragonesa. Lugar: pl. de Sant Bartomeu.
Organiza: Centro Aragonés de Benicarló.
19:00 h Exposición de maquetas de madera, obra del Sr. Julio Sansano, con motivo del 125º aniversario de La Salle Benicarló, hasta las
21:00 h. Lugar: Hogar La Salle, c. del Doctor Ferrer, 33. Organiza: Associació d’Exalumnes de La Salle de Benicarló.
19.00 h XIV Concurso de Allioli (inscripción gratuita a partir de las
18.00 h). Lugar: Penya Masclet, recinto de peñas. Organiza: Penya
Masclet.

19:00 h Charla informativa sobre las nuevas tecnologías para

llevar un mejor control de la diabetes. Lugar: Edificio Gótico. Or·
ganiza: Asociación Diabetes Maestrat.
20:00 h Correr la traca. Recuperación de una de las costumbres
más tradicionales de las Fiestas Patronales. Recorrido: Ayuntamiento, c. de Sant Francesc, c. del Carme, c. de Olivella, c. del Rei
en Jaume, pl. del Mercat Vell, c. de Joan Carles I, c. de Ferreres Bretó y Ayuntamiento. Organiza: Comisión de Fiestas. Colaboran: Club
Atletismo Baix Maestrat, Club Triatlón Basiliscus, Coordinadora de
Peñas y Junta Local Fallera.
21:00 h Cena de hermandad de Pa i Porta. La Comisión de Fiestas
se encargará de poner a disposición del público asistente mesas y
sillas. No se hará reserva previa de mesas y sillas. Lugar: pl. de la
Constitució. Organiza: Comisión de Fiestas.
23:00 h Baile popular con la orquesta Nueva Era, hasta las 05:00
h. Solo se servirá consumición con vaso reutilizable. Lugar: pl. de la
Constitució. Organiza: Comisión de Fiestas.

MARTES 20 DE AGOSTO
09.00 h Entrada de ganado vacuno. Consultad programación en
la página 77.
10:00 h Torneo de Fútbol a la Calle 3×3, hasta las 14:00 h y de
16:00 h a 18:00 h. Lugar: pl. dels Mestres de Montesa. Organiza:
Falla el Grill.
12.00 h Exhibición de toros al mar. Consultad programación en
la página 77.
13:00 h XI Comida de Hermandad de la Mujer Torera. Lugar: Lonja de Benicarló. Organiza: Falla la Carrasca.
14:00 h Fideuá popular. Venta de tickets entre las 11:00 h y las
13:00 h. Precio: 5 €, bebida incluida. Lugar: pl. dels Mestres de
Montesa. Organiza: Falla el Grill.
16.00 h Tarde para la mujer torera. Consultad programación en
la página 77.
16:00 h XI Street Voley (torneo de voleibol en la calle). Bases e
inscripciones 15 minutos antes de empezar el torneo. Lugar: c. de
Sant Antoni. Organiza: Penya l’Arjup. Colabora: Tato’s Gastro.
16:00 h IV Olimpiadas XQSI. Batalla de agua, clases de baile dirigidas y una gincana. Lugar: pl. del Ministre Marcelino Domingo.
Organiza: Penya XQSI.
16:30 h XVII Batalla de Agua. Piscinas llenas, cubos preparados
y globos hinchados de agua: ¡MÓJATE! Lugar: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organiza: Penya XQSI.
16:30 h IX Torneo de guiñote por parejas. Máximo 16 parejas. Inscripciones a las 16.00 h. Lugar: pl. del Ministre Marcelino Domingo.
Organiza: Penya el Sitral.
17:00 h XXXV Open de Tenis Fiestas Patronales Ciudad de Benicarló y V Open de Pádel Fiestas Patronales Ciudad de Benicarló.
Lugar: instalaciones Club Tenis Benicarló. Organiza: Club Tenis
Benicarló.
17.00 h Exhibición de toros a la mar. Consultad programación
en la página 77.
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17:00 h Gincana QR. Gincana por las calles de la ciudad mediante
códigos QR. Equipos de cuatro personas. Inscripciones a través
del correo electrónico (torneos@penyaxqsi.es) o el mismo día a
las 16:00 h. Precio: gratuito. Importante: llevar móvil con datos e
instalado el lector de código QR. Inicio: pl. del Ministre Marcelino
Domingo. Organiza: Penya XQSI.
17:30 h Masterclass de cubbá. Lugar: pl. del Ministre Marcelino
Domingo. Organiza: Penya Sector Crític.
18:00 h Concurso de pesca infantil, juvenil y damas. Lugar: rompeolas del Puerto. Organiza: Club de Pesca Deportiva Lo Mero.
18.00 h II Torneo de Parchís. Lugar: carpa Penya Alakran, recinto
de peñas. Organiza: Penya Alakran.
18:30 h Inauguración XIV Exposición Modelismo Naval. Horario:
de 18.30 h a 22.00 h, hasta jueves 22 de agosto. Lugar: Magatzem
de la Mar. Organiza: Club de Modelisme Naval Benicarló Cara a
la Mar.
18.30 h Clases de cubbá dirigidas por el profesor Fernando Roca.
Lugar: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organiza: Penya XQSI.
18.00 h Gran degustación de horchata. Lugar: pl. del Ministre
Marcelino Domingo. Organiza: Penya Sector Crític.
19:00 h Exposición de maquetas de madera, obra del Sr. Julio
Sansano, con motivo del 125º aniversario de La Salle Benicarló,
hasta las 21:00 h. Lugar: Hogar La Salle, c. del Doctor Ferrer, 33.
Organiza: Asociación de Exalumnos de La Salle de Benicarló.
19:00 h Exposición in memoriam de J. Antonio Caldés, hasta las
21:00 h. Lugar: sala de exposiciones de Caixa Benicarló. Organiza:
Asociación Española contra el Cáncer Benicarló.
19:00 h Chef Natura. Obra de teatro para todos los públicos a
cargo de la Compañía Markeliñe de Amorebieta-Etxano (Vizcaya).
Markeliñe usará los ingredientes habituales en su cocina: ritmo,
gestualidad y el uso imaginativo de diferentes materiales. Todo
esto acompañado de una pizca de sal y locura. Bon Appétit! Lugar:
pl. de Sant Bartomeu. Organiza: Comisión de Fiestas.
19.00 h I Masterclass Bachata. Lugar: Penya el Masclet, recinto
de peñas. Organiza: Penya el Masclet.
20:00 h Bailes populares. Entrada libre. Lugar: instalaciones
Club Tercera Edad. Organiza: Club Tercera Edad. Colabora: Bar
Cafetería Roma y Caixa Benicarló.
22.00 h Tirada nocturna social al plato. 50 platos. Foso universal. Lugar: Camp de Tir Municipal de la Basseta. Organiza: Club
de Caçadors San Huberto de Benicarló.
23:30 h Correfoc a cargo del Grup de Dimonis de la Falla la Carrasca. Recorrido: pl. del Dr. Pera, c. de San Sebastià, c. de Roser,
c. Major, c. de Pilar, c. del Rei en Jaume, c. de Vinarós, c. del Riu,
pl. de Mare Molas, av. de Méndez Núñez y pl. de Mossén Tomàs.
Organiza: Comisión de Fiestas.

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO
09.00 h Entrada de ganado vacuno. Consultad programación en
la página77.

12.00 h Exhibición de toros al mar. Consultad programación en
la página 77.

13:00 h Fideuá popular. Donativo: 2€. Lugar: Lonja marinera.
Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Cofradía de Pescadores
San Telmo.
16:00 h Festival marítimo de los tradicionales patos al agua de
goma, con premios y sorpresas para los participantes. Lugar:
Lonja de Benicarló. Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Gran
Hotel Peñíscola y Cofradía de Pescadores San Telmo.
16:30 h XXIX Concurso de Parchís Tararot. Lugar: carpa Penya els
Tararots, recinto de peñas. Organiza: Penya els Tararots.
17:00 h XXXV Open de Tenis Fiestas Patronales Ciudad de Benicarló y V Open de Pádel Fiestas Patronales Ciudad de Benicarló.
Lugar: instalaciones Club Tenis Benicarló. Organiza: Club Tenis
Benicarló.
17.00 h Exhibición de toros al mar. Consultad programación en
la página 77.
17.00 h Torneo de futbolín per parejas Sector Crític. Lugar: carpa
Penya Sector Crític, recinto de peñas. Organiza: Penya Sector Crític.
17.00 h III Concurso de Comer Flanes. Concurso para ver quién
se come un flan más rápido. Pueden participar tanto socios y socias
como toda la gente que quiera, inscripciones al momento. Lugar:
pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organiza: Penya l’Embolic.
17:00 h Tardeo arjupero. Lugar: casal de la Penya l’Arjup, recinto
de peñas. Organiza: Penya l’Arjup.
17:30 h Globotá y talleres infantiles. Lugar: c. de Sant Joan. Or·
ganiza: Penya el Masclet.
18.00 h Masterclass con el profesor Fernando Roca. Lugar: pl.
del Ministre Marcelino Domingo. Organiza: Penya Alakran.
18:00 h XIV Exposición Modelismo Naval. Horario: de 18:00 h a
22:00 h Lugar: Magatzem de la Mar. Organiza: Club de Modelisme
Naval Benicarló Cara a la Mar.
19:00 h Exposición in memoriam de J. Antonio Caldés, hasta las
21:00 h. Lugar: sala de exposiciones de Caixa Benicarló. Organiza:
Asociación Española contra el Cáncer Benicarló.
19:00 h Inauguración de la LXXIV Exposición de Productos del
Campo, abierta hasta el viernes 23 de agosto. Lugar: bajos de la
Cámara Agraria Benicarló. Organiza: Associació de la Dona Llauradora.
19.00 h Partido de fútbol entre el Juvenil A del Benicarló Base
Fútbol y el Juvenil B del Villarreal CF de Liga Nacional. Lugar:
Campo Municipal Ángel Pitxi Alonso. Organiza: Club Benicarló
Base Fútbol.
19:30 h VII Vuelta Solidaria, a cargo de la AECC (Asociación
Española contra el Cáncer), acompañada por el grupo local de
batucada de la Associació Fenòmens. Recorrido: pl. de la Constitució, av. de Joan Carles I, c. del Rei en Jaume, c. Major, pl. de
Sant Bartomeu.
20:00 h Bailes populares. Entrada libre: Lugar: instalaciones
Club Tercera Edad. Organiza: Club Tercera Edad. Colabora: Bar
Cafetería Roma y Caixa Benicarló.
21.00 h Pasacalle y exhibición de fanalets de meló de moro,
acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló y los gigantes Tolo y Mar, llevados por la Colla de Gegants i
Cabuts de Benicarló. Recorrido: c. de Ferreres Bretó, av. de Joan
Carles I, pl. del Mercat Vell, c. del Rei En Jaume, c. d’Olivella, c. del
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21:00 h Pasacalle para recoger la musa para la Gala de Entida-

Carme, c. de Sant Francesc y Ayuntamiento. Organiza: Comisión
de Fiestas.
22:00 h Teatro. En tu cama o en la mía. Adaptación a cargo de Fila
13. Lugar: pl. de Sant Bartomeu. Organiza: Comisión de Fiestas.
23:00 h Carretilla embolada. Consultad programación en la página 77.
23:30 h Exhibición de ganado vacuno. Consultad programación
en la página 77.
00:00 h Toro embolado en el recinto taurino. Consultad programación en la página 77.
00:45 h Toro embolado en el recinto taurino. Consultad programación en la página 77.

des. Inicio: c. de Cabanes, hasta la c. del Crist de la Mar. Organiza:
Associació Musical Ciutat de Benicarló.
22:45 h Pasacalle con la reina de las Fiestas, dulcinea, Corte de
Honor 2019 y las damas de las entidades 2019, acompañadas por
la Banda de Música de la Associació Musical Ciutat de Benicarló y
la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló. Recorrido: Ayuntamiento, c. de Ferreres Bretó, pl. de la Constitución, c. de Pío XII,
c. del Dr. Ferran, pl. de la Mare Molas, av. de Méndez Núñez, c. de
les Illes Canàries hasta la pista anexa del Pabellón Polideportivo
Municipal. Organiza: Comisión de Fiestas.
23:00 h Carretilla embolada. Consultad programación en la página 77.
23:30 h Exhibición de ganado vacuno enfundado. Consultad programación en la página 77.
23:30 h Baile de gala en homenaje a las damas de las entidades
locales 2019. Durante el acto se rendirá homenaje a la Persona
Destacada en el Ámbito de la Acción Social 2019, la Sociedad de
San Vicente de Paül de Benicarló, al Mejor Deportista 2019, David
Tena Pérez; a la Mejor Trayectoria Deportiva 2019, Manola Belda Marzá; a la mejor Entidad Deportiva 2019, Club Atletismo Baix
Maestrat; y a la Persona Destacada en el Ámbito Cultural 2019 a
título póstumo, José Antonio Caldés. Asistencia de etiqueta. Lu·
gar: pista anexa al Pabellón Polideportivo Municipal.
00:00 h Toro embolado al recinto taurino. Consultad programación en la página 77.
00:30 h Actuación de la orquesta Jamaica Show, hasta las 05:30
h. Solo se servirá consumición con vaso reutilizable. Lugar: pista
anexa al Pabellón Polideportivo Municipal.

JUEVES 22 DE AGOSTO
09:00 h Entrada de ganado vacuno. Consultad programación en la
página 77.

11:00 h LXXIV Exposición de Productos del Campo, hasta las 14:00

h. Lugar: bajos de la Cámara Agraria Benicarló. Organiza: Associació
de la Dona Llauradora.
12:00 h Desencajonamiento de seis vacas y un toro. Consultad programación en la página 77.
16:30 h I Torneo de Uno. Inscripción previa a partir de les 16:00 h.
Precio: 2 €. Lugar: Penya el Masclet, recinto de peñas. Organiza: Penya el Masclet.
17:00 h XXXV Open de Tenis Fiestas Patronales Ciudad de Benicarló y V Open de Pádel Fiestas Patronales Ciudad de Benicarló. Lugar:
instalaciones Club Tenis Benicarló. Organiza: Club Tenis Benicarló.
17:00 h Exhibición de ganado vacuno. Consultad programación en
la página 77.
17:00 h VI Edición del Futbolín Pinyero. Recuperamos uno de los actos más esperados por todos, disfrutaremos de unas buenas tardes
con amigos desafiándonos para ser los mejores de la carpa en futbolín. Lugar: carpa Penya la Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya
la Pinya.
18:00 h LXXIV Exposición de Productos del Campo, hasta las 21:00
h. Lugar: bajos de la Cámara Agraria Benicarló. Organiza: Associació
de la Dona Llauradora.
18:00 h XIV Exposición Modelismo Naval. Horario: de 18.00 a 22.00
h. Lugar: Magatzem de la Mar. Organiza: Club de Modelisme Naval
Benicarló Cara a la Mar.
18:30 h Cine infantil con la película Kika Superbruja, nueva aventura
de invierno. Lugar: Auditorio Pedro Mercader: Organiza: Comisión de
Fiestas. Colabora: Concejalía de Turismo.
19:00 h Exposición in memoriam de J. Antonio Caldés, hasta las
21:00 h. Lugar: sala de exposiciones de Caixa Benicarló. Organiza:
Asociación Española contra el Cáncer Benicarló.
20:00 h Partido de fútbol entre el CD Benicarló y el Ulldecona CF.
Lugar: Camp Municipal Ángel Pitxi Alonso. Organiza: Club Deportivo
Benicarló.
20:00 h Bailes populares. Entrada libre: Lugar: instalaciones Club
Tercera Edad. Organiza: Club Tercera Edad. Colabora: Bar Cafetería
Roma y Caixa Benicarló.

VIERNES 23 DE AGOSTO
11:00 h LXXIV Exposición de Productos del Campo, hasta las

14:00 h. Lugar: bajos de la Cámara Agraria Benicarló. Organiza:
Associació de la Dona Llauradora.
11:00 h Entrada de toros. Consultad programación en la página 77.
11:15 h Exhibición de ganado vacuno. Consultad programación en
la página 77.
12:00 h Inauguración del Mercado Medieval. Lugar: c. de Sant
Joaquim, c. de Sant Joan, c. del Pubill, c. de Sant Jaume y pl. de
Sant Bartomeu. Organiza: Comisión de Fiestas.
12:00 h Desencajonada de un becerro cerril. Consultad programación en la página 77.
14:00 h Fiesta del agua y paella popular. Precio del ticket de la co·
mida: 10 €. Plazas limitadas. Reservas: página de Facebook Falla la
Paperina, miembros de la Comisión de la falla. Venta de tickets: casal
de la falla hasta las 13:30 h. Después de comer, juegos acuáticos en
nuestra calle. Lugar: c. de Joan XXIII, tramo desde la c. del Crist de la
Mar hasta la c. de Hernán Cortés. Organiza: Falla la Paperina.
16:00 h Torneo de guiñote. Lugar: carpa de la Penya Sector Crític,
recinto de peñas. Organiza: Penya Sector Crític.

67

PROGRAMA

DE FIESTAS

17:00 h XXXV Open de Tenis Fiestas Patronales Ciudad de Beni-

carló y V Open de Pádel Fiestas Patronales Ciudad de Benicarló.
Lugar: instalaciones Club Tenis Benicarló. Organiza: Club Tenis
Benicarló.
17.00 h Desafío de ganaderías por comunidades autónomas.
Consultad programación en la página 77.
17:00 h VI Scalextric Gigante. Lugar: recinto de peñas, casal de la
Penya l’Arjup. Organiza: Penya l’Arjup.
17:00 h II Edición de Zumba Pinyera. ¿Tienes ganas de bailar y
quemar todas las noches de Fiestas? Nos vemos para disfrutar de
la segunda clase de iniciación a la zumba de la mano de unas pinyeras expertas en zumba y un buen refrigerio al final. Lugar: pl. del
Ministre Marcelino Domingo. Organiza: Penya la Pinya.
11:00 h LXXIV Exposición de Productos del Campo, hasta las
21:00 h. Lugar: bajos de la Cámara Agraria Benicarló. Organiza:
Associació de la Dona Llauradora.
18:00 h Tómbola solidaria. Lugar: bajos de la Torre Benicarló. Or·
ganiza: Manos Unidas.
18:00 h VIII Degustación de piña. Para deleite de vuestros paladares, os traemos la mejor Piña de alrededores. Lugar: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organiza: Penya la Pinya.
18:30 h II Taraoke. Lugar: carpa Penya els Tararots, recinto de peñas. Organiza: Penya els Tararots.
19:00 h Exposición in memoriam de J. Antonio Caldés, hasta las
21:00 h. Lugar: sala de exposiciones de Caixa Benicarló. Organiza:
Asociación Española contra el Cáncer Benicarló.
19:00 h Satsuma 3.0. Teatro itinerante a cargo de la Companyia Scura Splats. Recorrido pl. de Mossén Tomàs, av. de Méndez
Núñez, pl. de Mare Molas, c. del Dr. Ferran, c. de Pius XII, c. d’Hernán Cortés, c. de Joan XXIII y c. de les Illes Canàries. Organiza: Comisión de Fiestas.
19.00 h Pasacalle serenata a san Bartolomé. Recogida de la musa
con la presencia del director invitado, Bert Appermont. Recorrido:
salida desde la c. de Cabanes. Organiza: Associació Musical Ciutat
de Benicarló.
20:00 h Concurso de pesca sénior, especial Fiestas Patronales.
Lugar: rompeolas del Puerto. Organiza: Club de Pesca Esportiva
El Mero.
21:00 h. Toro embolado en el recinto taurino. Consultad programación en la página 77.
21:00 h Tradicional serenata a san Bartolomé con el director invitado, Bert Appermont. Lugar: pl. de Sant Bartomeu. Organiza:
Associació Musical Ciutat de Benicarló.
21.00 h III Edición Tu Penya Me Suena. Lugar: carpa Penya
Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.
23:00 h Concierto de rock a cargo de los grupos Town Folks, Familiador Dro y Family X, hasta las 03:30 h. Lugar: cruce de la c.
de Hernán Cortés con c. de València. Organiza: Cerveseria Babilon.
23:00 h Canto de albaes a la alcaldesa, reina, dulcinea, damas
de la Corte de Honor y personas o entidades destacadas por diferentes lugares de Benicarló. Recorrido Ayuntamiento y diferentes
calles. Organiza: Veniu a Cantar.
23:30 h Concierto tributo a Abba, The New Experience. Acto seguido continuaremos repasando los éxitos que más nos han marcado,

con la discomóvil Party Time hasta las 05:00 h. Solo se servirá consumición con vaso reutilizable. Lugar: pl. de la Constitució. Organi·
za: Comisión de Fiestas.

SÁBADO 24 DE AGOSTO,
DÍA DEL PATRÓN
11:30 h Misa en honor a nuestros patrones, san Bartolomé y los
santos mártires Abdón i Senén, concelebrada por los rectores de
las parroquias de la ciudad y rectores de las parroquias del Arciprestado del Baix Maestrat. Presidida por el Sr. Carlos Luis Garcia
i Talarn, rector de San Bartolomé y canónico de la SECB de Tortosa.
Predicará mossén Juan Bautista Andrés Vellón, rector de la Iglesia de Sant Pere de Benicarló. Música a cargo del Coro Gregoriano
La Salle Benicarló, Cor de Veus Blanques y Orquestra Clàssica de
Benicarló que, como conmemoración del aniversario del templo
parroquial, interpretarán la Missa Brevis de Leo Delibes bajo la
dirección de Josvi Arnau Tomàs. Lugar: Iglesia de San Bartolomé.
Organiza: Comisión de Fiestas.
12:00 h Actividades para los más pequeños con batalla de agua.
Lugar: pl. del Convent de Sant Francesc. Organiza: Falla la Barraca.
12:45 h Pasacalle con la reina de las Fiestas, la dulcinea, la Corte
de Honor y las autoridades. Recorrido Iglesia de San Bartolomé,
c. de Ferreres Bretó, c. del Pintor Sorolla, av. de Jacinto Benavente,
c. de Peníscola hasta el Centro Geriátrico. Organiza: Comisión de
Fiestas.
13:00 h Visita al Centro Geriátrico Municipal por parte de la reina
de las Fiestas, dulcinea, Corte de Honor 2019 y autoridades. Lu·
gar: Centro Geriátrico. Organiza: Comisión de Fiestas.
14:00 h Comida popular con precios populares. Lugar: pl. del
Convent. Organiza: Falla la Barraca.
16:00 h XVI Tirada Open al Plato in memoriam Mariano Masip Ferrer - 50 platos, foso universal. Lugar: Camp de Tir Municipal de
la Basseta. Organiza: Club de Caçadors San Huberto de Benicarló.
16:00 h I Campeonato Comarcal de Pokémon Go. Lugar: carpa
de la Penya Sector Crític, recinto de peñas. Organiza: Penya Sector
Crític.
16.00 h II Concurso de Guiñote por Parejas. Lugar: pl. del Convent. Organiza: Falla la Barraca.
17:00 h XXXV Open de Tenis Fiestas Patronales Ciudad de Benicarló y V Open de Pádel Fiestas Patronales Ciudad de Benicarló.
Lugar: instalaciones Club Tenis Benicarló. Organiza: Club Tenis
Benicarló.
17:00 h Concurso de tiro y arrastre. Lugar: recinto deportivo de
la partida de Sanadorlí junto al IES Ramón Cid. Organiza: Penya
Surrach 2000.
18:00 h I Masterclass Benéfica de Jumple. Lugar: carpa de la
Penya Sector Crític, recinto de peñas. Organiza: penya Sector Crític.
18:30 h Suelta de palomas a cargo del Club Colombòfil Missatger.
Lugar: pl. de Sant Bartomeu. Organiza: Comisión de Fiestas.
18.30 h Procesión de los patrones san Bartolomé y los santos
mártires Abdón i Senén y ofrenda de flores a la patrona santa Ma68
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ria de la Mar con cantos ofrecidos por el Coro Gregoriano La Salle,
con el clero de la ciudad, la reina de las Fiestas, la dulcinea, la
Corte de Honor 2019, las autoridades y las damas de las entidades 2019. Acompañados per la Colla de Gegants i Cabuts, la Colla
de Dolçainers, la asociación cultural Grup Música i Danses la Sotà
y la banda de música de l’Associació Musical Ciutat de Benicarló.
Recorrido: Iglesia de San Bartolomé, c. de Ferreres Bretó, pl. de la
Constitució, av. de Joan Carles I, pl. del Mercat Vell, c. d’Olivella, c.
de la Mare de Déu del Carme, c. de Cabanes, c. del Botànic Cabanilles, c. dels sants Màrtirs Abdó i Senén, hasta la Iglesia de Santa
Maria de la Mar. A continuación, pasacalle desde la Iglesia de Santa
Maria de la Mar hasta el Ayuntamiento. Recorrido c. de Cabanes, c.
de Mossén Lajunta, ps. de Febrer i Soriano, c. del Carme hasta el
Ayuntamiento. Organiza: Comisión de Fiestas.
19:00 h Exposición in memoriam de J. Antonio Caldés, hasta las
21:00 h. Lugar: sala de exposiciones de Caixa Benicarló. Organiza:
Asociación Española contra el Cáncer Benicarló.
21.00 h Cena «como si fueran Fallas», con barbacoa a precios populares. Lugar: pl. del Convent. Organiza: Falla la Barraca.
21.15 h Gran mascletá mixta en honor a san Bartolomé, patrón de
la ciudad. Lugar: pl. de la Constitució. Organiza: Comisión de Fiestas.
21.30 h Ballada popular. Pasacalle desde la pl. de la Constitució hasta el Ayuntamiento y ballada popular. Organiza: Comisión de Fiestas.
Colabora: Grup de Música i Danses la Sotà y Associació Musical Ciutat de Benicarló.
00:00 h Baile popular fin de Fiestas con la actuación de la orquesta
Pasarela, hasta las 05:00 h. Solo se servirá consumición con vaso reutilizable. Lugar: pl. de la Constitució. Organiza: Comisión de Fiestas.

DE FIESTAS

El Programa Oficial de las Fiestas que el Ayuntamiento de Be·
nicarló dedica a sus patrones san Bartolomé, santa María del
Mar y los santos mártires Abdón y Senén, desde el día 16 hasta
el 25 de agosto de 2019, ha estado aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el 25 de
julio de 2019.
Todos los textos de este Programa de Fiestas están registra·
dos y no pueden ser utilizados sin la autorización previa escrita
de este Ayuntamiento.
Por unas Fiestas más comprometidas con el medio ambiente,
con menos plásticos, en los actos públicos solamente se ser·
virán consumiciones en vasos reutilizables. Desde la Comisión
de Fiestas pedimos la máxima cooperación y sensibilidad en la
recogida de residuos en todos los actos en los que se participe.
La Comisión de Fiestas no se responsabiliza de posibles des·
perfectos producidos por agentes externos y agradece su co·
laboración. Se declina toda responsabilidad de los posibles
daños y accidentes que puedan sufrir las personas que, de
manera imprudente, no estén situadas a la suficiente distan·
cia del lugar donde se sitúan las tracas, mascletá y castillo de
fuegos artificiales durante su lanzamiento.

DOMINGO 25 DE AGOSTO

Al mismo tiempo, se pide al público que preste su colaboración
a los miembros organizadores de las Fiestas y que pongan el
máximo interés en evitar que los menores de edad entren al
espacio reservado para la exhibición de toros. Creemos que
la participación en dichos actos taurinos supone, sin duda, un
riesgo al que cada persona se expone libremente. Por eso se
declina toda responsabilidad de los daños o accidentes que
puedan suceder.

10:00 h Concurso nacional de exposición canina. Lugar: pl. de la
Constitució. Organiza: Club de Caçadors San Huberto de Benicarló.
10:00 h Reunión de escuelas de ciclismo de la provincia de Castellón. Lugar: pista Municipal de Ciclismo (Velódromo Polígono
Industrial El Collet). Organiza: Club Ciclista Deportes Balaguer Benicarló.
17:00 h IX Concurso d’Agranà. Lugar: carpa Penya el Sitral, recinto
de peñas. Organiza: Penya el Sitral.
19:00 h Exposición in memoriam de J. Antonio Caldés, hasta las 21:00 h. Lugar: sala de exposiciones de Caixa Benicarló. Organiza: Asociación Española contra el Cáncer Benicarló.
19.00 h Desfile de carrozas y batalla de confeti. Concentración: c.
del Pintor Sorolla. Recorrido: c. del Pintor Sorolla, pl. de la Constitució, c. de Pius XII, c. del Crist de la Mar, pl. del Mercat Vell, av. de
Joan Carles I y c. de Ferreres Bretó. Organiza: Comisión de Fiestas.
20:00 h Gran espectáculo infantil El show de Pelina. Lugar: pl. de
Sant Bartomeu. Organiza: Comisión de Fiestas.
21.30 h Concierto de habaneras con el grupo Xaloc. Lugar: playa
del Morrongo. Organiza: Comisión de Fiestas.
23.30 h Gran castillo de fuegos artificiales. Lugar: escollera del
Puerto. Organiza: Comisión de Fiestas.

El Ayuntamiento de Benicarló se reserva el derecho de cam·
biar el orden de los actos, suprimirlos y modificarlos, si las
circunstancias o el tiempo así lo aconsejan.
La Comisión de Fiestas agradece sinceramente la colabora·
ción prestada por las asociaciones deportivas y culturales,
artísticas y recreativas, cuyas actuaciones resaltan el valor de
nuestras Fiestas, así como las ayudas de organismos oficia·
les, entidades y particulares que contribuyen a la organización
de los diferentes actos del programa.
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SÁBADO 17 DE AGOSTO
00:00 h Apertura del recinto de peñas. Lugar: recinto de
peñas. Organiza: Coordinadora de Penyes.

00:00 h Fiesta con lluvia de regalos y muchas sorpresas más

con motivo del 25º aniversario de la mano de DJ Toni López.
Lugar: Penya Sector Crític, recinto de peñas. Organiza: Penya
Sector Crític.
00:00 h VIII Opening Party Penya La Pinya. Iniciaremos las fiestas con la mejor música del momento y todos los éxitos para
que bailéis y disfrutéis. Regalos, detalles y muchas sorpresas
más. Empezamos la semana con nuestro producto estrella:
Flügel. Lugar: Penya La Pinya, recinto de peñas. Organiza:
Penya La Pinya.
00:00 h Noche MVP: ven con las pilas cargadas para dar lo
máximo que llevas dentro! Lugar: Penya XQSI, recinto de
peñas. Organiza: Penya XQSI.
00:00 h Flúor Party Masclet Opening Festes. Lugar: Penya el
Masclet, recinto de peñas. Organiza: Penya el Masclet.
00:01 h Fiesta de apertura. Lugar: Penya l’Embolic, recinto de
peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
00:30 h ¡Fiesta de bienvenida arjupera! Lugar: Penya l’Arjup,
recinto de peñas. Organiza: Penya l’Arjup.
00:30 h Fiesta Alunizaje Alakran. Lugar: Penya Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.
01:00 h Havana Night Tararot. Lugar: Penya els Tararots, recinto de peñas. Organiza: Penya els Tararots.
01:02 h Sitral Opening Technaso. Lugar: Penya el Sitral, recinto de peñas. Organiza: Penya el Sitral.
01:05 h VI #Arjupponmela Pídenos la canción que quieres escuchar utilizando el hashtag #Arjupponmela a través de Twitter! Lugar: Penya l’Arjup, recinto de peñas. Organiza: Penya
l’Arjup.
03:00 h III Súper Aniversario Penya Alakran. Lugar: Penya
Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.

DOMINGO 18 DE AGOSTO
23:00 h Gincana “Supera los 8 planetas”. Lugar: Penya
Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.
23:00 h I Noche Kahoot! ¿Serás la persona que más sabe de
todo el recinto? ¡Ven a demostrarlo! Lugar: Penya La Pinya,
recinto de peñas. Organiza: Penya La Pinya.
00:00 h Noche de resurrección: si sobrevives a la ruta de hermandad, ¡la XQSI es la casa para los más valientes! Lugar: Penya XQSI, recinto de peñas. Organiza: Penya XQSI.

00:00 h 3ª edición Fiesta Hard con DJ Nira, DJ Toni López, De-

nis DJ y muchos más. Lugar: Penya Sector Crític, recinto de
peñas. Organiza: Penya Sector Crític.
00:00 h Noche tropical: cóctel de melón alternativo. Lugar: Penya el Masclet, recinto de peñas. Organiza: Penya el Masclet.
00:15 h Desfeta Party. ¿Has sobrevivido a la ruta de hermandad? Lugar: Penya l’Arjup, recinto de peñas. Organiza: Penya
l’Arjup.
00:30 h Fiesta “Exploración espacial”. Lugar: Penya Alakran,
recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.
00:30 h VIII Light Party. Preparad las gafas de sol para el espectáculo de luces y colores que deslumbrará todo el recinto
de peñas con pulseras, pinturas luminosas y barras de colores. Lugar: Penya La Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya
La Pinya.
00:30 h III Aquitepillo aquitemasso. Lugar: Penya els Tararots,
recinto de peñas. Organiza: Penya els Tararots.
01:00 h Feria de abril. Rebujito’s Night. Noche temática de la
Feria de abril con la venta de rebujito en la barra. Lugar: Penya
l’Embolic, recinto de peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
01:20 h Fiesta Technaso 1.0 con los DJs residentes. Lugar:
Penya el Sitral, recinto de peñas. Organiza: Penya el Sitral.

LUNES 19 DE AGOSTO
00:00 h Fiesta ibicenca. Noche temática ibicenca donde nues-

tros socios y socias tendrán que intentar ir de blanco. Lugar:
Penya l’Embolic, recinto de peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
00:00 h Noche blanca Tararot. Lugar: Penya els Tararots, recinto de peñas. Organiza: Penya els Tararots.
00:00 h Fiesta ibicenca: ¡nos vestimos de blanco! Lugar: Penya XQSI, recinto de peñas. Organiza: Penya XQSI.
00:00 h Noche ibicenca. Lugar: Penya Sector Crític, recinto de
peñas. Organiza: Penya Sector Crític.
00:05 h ¡Noche ibicenca en todas las peñas! ¡Acude al recinto
como si estuvieras de fiesta en Ibiza! Lugar: Recinto de peñas.
Organiza: Coordinadora de Penyes.
00:30 h Fiesta “Noche de las astronautas”. Lugar: Penya
Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.
01:00 h VIII Fiesta ibicenca pinyera. Todas las peñas nos vestimos de blanco para recibir a la más tradicional fiesta ibicenca
en el recinto esta mágica noche. Lugar: Penya La Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya La Pinya.
01:19 h Technaso Gordo de la mano de los DJs KG’s. Lugar:
Penya el Sitral, recinto de peñas. Organiza: Penya el Sitral.
02:00 h VIII Photopinya. Como ya es tradición en la noche ibicenca, inmortalizaremos todos los momentos para recordar-
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los y que no se borren de la memoria, así después podréis encontraros en nuestras redes sociales. Lugar: Penya La Pinya,
recinto de peñas. Organiza: Penya La Pinya.
02:30 h III Duckface. ¡Haz cara de pato a la cámara! Lugar:
Penya l’Arjup, recinto de peñas. Organiza: Penya l’Arjup.

MARTES 20 DE AGOSTO
23:00 h XV Mira quién canta. Lugar: Penya l’Arjup, recinto de
peñas. Organiza: Penya l’Arjup.

23:00 h III Penalti embolicado. Competición para ver quién es

el embolicat o embolicada que lanza el penalti más rápido. Antes de chutar, el participante se tendrá que beber un chupito y
dar 10 vueltas alrededor de una escoba. Lugar: Penya l’Embolic, recinto de peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
23:00 h Juego “Abatir la *nave”. Lugar: Penya Alakran, recinto
de peñas. Organiza: Penya Alakran.
00:00 h III Noche benicarlanda. Lugar: Penya els Tararots, recinto de peñas. Organiza: Penya els Tararots.
00:00 h Fiesta “Thunder” vs “Jager”: pulsa el botón verde para
el Jager y el rojo para el Thunder: ¿quién ganará? Lugar: Penya XQSI, recinto de peñas. Organiza: Penya XQSI.
00:00 h Fiesta flúor con Grey DJ. Lugar: Penya Sector Crític,
recinto de peñas. Organiza: Penya Sector Crític.
00:30 h Fiesta “Apolo 13”. Lugar: Penya Alakran, recinto de
peñas. Organiza: Penya Alakran.
01:00 Fiesta Caddie. Noche temática del Caddie con sorteos y
sorpresas a cargo del Caddie. Lugar: Penya l’Embolic, recinto
de peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
01:00 h II edición Hardsummer. Después del éxito del Hardxmas nos volveremos a ver en el recinto pinyero. Esta noche
preparaos porque le pegaremos la vuelta a la carpa. Traed
vuestras Airmax para bailar los ritmos más frenéticos. Lugar:
Penya La Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya La Pinya.
01:05 h VIII Noche mexicana ¡ándaleeeee! Lugar: Penya l’Arjup, recinto de peñas. Organiza: Penya l’Arjup.
01:10 h Noche del martes, Techno a puñados. Lugar: Penya el
Sitral, recinto de peñas. Organiza: Penya el Sitral.
01:40 h IX Ruta del Jager. Lugar de concentración y salida:
Penya l’Arjup, recinto de peñas. Organiza: Penya l’Arjup.
03:00 h IV edición de la Power Hour. El momento más loco
de la noche, todos los DJs conjuntamente harán una sesión
de una hora mezclando todos los estilos. Habrá sorpresas,
confeti, globos, lasershow y pirotecnia. Lugar: Penya La Pinya,
recinto de peñas. Organiza: Penya La Pinya.

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO
23:00 h Noche temática de disfraces. Lugar: Penya l’Embolic,
recinto de peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
23:00 h I Concurso de loas embolicadas. Trasladamos la fiesta de Sant Antoni Abat a las fiestas patronales organizando un
concurso de loas entre los peñeros de Benicarló. Lugar: Penya
l’Embolic, recinto de peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
23:00 h II edición de Curlingbeer. Ven a participar en la nueva
disciplina olímpica. Se desafiarán dos parejas en la barra pinyera y cada una de ellas lanzará una cerveza al objetivo. La pareja
ganadora recibirá el obsequio de una cerveza. Lugar: Penya La
Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya La Pinya.
23:00 h III Concurso Flan Alakran. Lugar: Penya Alakran, recinto
de peñas. Organiza: Penya Alakran.
23:15 h X Cursnabirra arjupera. Lugar: Penya l’Arjup, recinto de
peñas. Organiza: Penya l’Arjup.
00:00 h Noche de disfraces. Lugar: Penya Sector Crític, recinto
de peñas. Organiza: Penya Sector Crític.
00:00 h Tomakofest ninot tararot. Lugar: Penya els Tararots, recinto de peñas. Organiza: Penya els Tararots.
00:00 h Noche del Ninot. Es el momento de sacar tus complementos más carnavalescos: ¿quién llevará el mejor disfraz? Lugar: Penya XQSI, recinto de peñas. Organiza: Penya XQSI.
00:05 h Noche de disfraces. Lugar: Recinto de peñas. Organiza:
Coordinadora de Penyes.
00:30 h Pinya Rock. Noche donde podremos disfrutar de los estilos de música más urbanos del momento. Si te gusta el rock, el
ska o el reggae, entre otros, este es tu punto de encuentro. Lugar: Penya La Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya La Pinya.
00:30 h Fiesta “Colonización Alakran”. ¡Ponte tu mejor disfraz
para la ocasión! Lugar: Penya Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.
01:06 h Fiesta ¡qué animalada! Ven con tu mejor disfraz a disfrutar del mejor technaso! Lugar: Penya el Sitral, recinto de peñas.
Organiza: Penya el Sitral.
01:50 h IX ¡Échale cara! Concurso de caretos. Lugar: Penya l’Arjup, recinto de peñas. Organiza: Penya l’Arjup.

JUEVES 22 DE AGOSTO
00:00 h Noche del Ninot Tararot. Lugar: Penya els Tararots, recinto de peñas. Organiza: Penya els Tararots.
00:00 h Noche mexicana con degustación de tequila. Lugar:
recinto de peñas. Lugar: Penya Sector Crític, recinto de peñas.
Organiza: Penya Sector Crític.
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00:20 h Light Party. Lugar: Penya l’Embolic, recinto de peñas.

Organiza: Penya l’Embolic.
01:00 h Viejas glorias. Lugar: Penya l’Embolic, recinto de peñas.
Organiza: Penya l’Embolic.
01:00 h I Noche millennial. Nos trasladaremos al pasado con la
mejor música. Lugar: Penya l’Arjup, recinto de peñas. Organiza:
Penya l’Arjup.
01:00 h Fiesta “Space Jam Night”. Lugar: Penya Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.
01:00 h Fiesta hawaiana. Con pulseras y collares de flores, ¡ven
a la barra de la XQSI que tiene premio! Lugar: Penya XQSI, recinto de peñas. Organiza: Penya XQSI.
01:08 h ¡Fiesta de la peña a cargo del gran DJ Zake! ¡Ven a disfrutar de su sesión! Lugar: Penya el Sitral, recinto de peñas. Organiza: Penya el Sitral.
02:17 h Música electrónica de la mano de nuestro DJ Papirusoni. Lugar: Penya el Sitral, recinto de peñas. Organiza: Penya
el Sitral.
02:30 h I Fiesta Suit&Tie. Lugar: Penya l’Arjup, recinto de peñas.
Organiza: Penya l’Arjup.

VIERNES 23 DE AGOSTO
22:30 h III Torneo de Birra Pong. Lugar: recinto de peñas. Lugar: Penya Sector Crític, recinto de peñas. Organiza: Penya
Sector Crític.
23:00 h XVI Carril barril. Equipos de 4 personas. Precio: 5 €
por equipo. Inscripciones en la barra. Lugar: Penya XQSI, recinto de peñas. Organiza: Penya XQSI.
23:00 h II “Dando la nota”. Concurso de adivinar canciones con
la máxima rapidez posible. Lugar: Penya l’Embolic, recinto de
peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
23:30 h Pasapalabra. Concurso del clásico rosco del programa
al estilo peñero. Serán los ganadores/as del concurso “Dando
la nota” quienes se enfrentarán en esta prueba final. Lugar:
Penya l’Embolic, recinto de peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
00:00 h VII Happy Fucsia Night. Lugar: Penya els Tararots, recinto de peñas. Organiza: Penya els Tararots.
00:00 h Hooligans Ladies Night. ¡El matriarcado mascletet
conquista la peña! Lugar: Penya el Masclet, recinto de peñas.
Organiza: Penya el Masclet.
00:00 h Water Party con DJ Chaler. Lugar: recinto de peñas.
Lugar: Penya Sector Crític, recinto de peñas. Organiza: Penya
Sector Crític.
00:10 h I Noche en almíbar, con la presencia de un DJ de la
Penya l’Almíbar. Lugar: Penya La Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya La Pinya.
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00:20 h Light Party. Noche temática con pinturas y materiales

fluorescentes. Lugar: Penya l’Embolic, recinto de peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
00:30 h Fiesta “Houston, tenemos un problema”. Lugar: Penya Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.
01:00 h Fiesta fallera. Una vez puestos los pañuelos y las blusas, ¡es hora de repartir miss-tela! Lugar: Penya XQSI, recinto
de peñas. Organiza: Penya XQSI.
01:00 h Viejas glorias. Lugar: Penya l’Embolic, recinto de
peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
01:00 h Festa del divendres no apta per a persones tendres. Lugar: Penya el Sitral, recinto de peñas. Organiza: Penya el Sitral.
03:00 h Papada’s photo time. Lugar: Penya l’Embolic, recinto
de peñas. Organiza: Penya l’Embolic.

SÁBADO 24 DE AGOSTO
23:00 h Juego “¿Podemos despegar? Sol, eclipse y luna”.
Lugar: Penya Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya
Alakran.
00:00 h Fiesta End Game XQSI: ¿quién sobrevivirá a esta noche?
Lugar: Penya XQSI, recinto de peñas. Organiza: Penya XQSI.
00.00 h Noche de semáforos y de carteles. Lugar: Penya els
Tararots, recinto de peñas. Organiza: Penya els Tararots.
00:00 h Fiesta del semáforo con DJ Toni López. Lugar: Penya
Sector Crític, recinto de peñas. Organiza: Penya Sector Crític.
00:05 h Fiesta XV aniversario. Lugar: Penya l’Arjup, recinto de
peñas. Organiza: Penya l’Arjup.
00:10 h VIII Closing Party Pinyera. Llegamos por la noche más
especial para los pinyeros, la noche más nostálgica. Despedimos las mejores fiestas del pueblo con la mejor música. Lugar:
Penya La Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya La Pinya.
00:20 h American Embolic. Lugar: Penya l’Embolic, recinto de
peñas. Organiza: Penya l’Embolic.
00:30 h Fiesta “Vuelta a la Tierra”. Lugar: Penya Alakran, recinto de peñas. Organiza: Penya Alakran.
01:09 h Closing Sitral Techno! Lugar: Penya el Sitral, recinto
de peñas. Organiza: Penya el Sitral.
02:00 h Fiesta “Cada oveja con su pareja”. Lugar: Penya Sector Crític, recinto de peñas. Organiza: Penya Sector Crític.
03:30 h Fiesta Como si fuera Fin de año. Lugar: Penya el Masclet, recinto de peñas. Organiza: Penya el Masclet.
05:00 h IV Fiesta “Todo por los aires”. Damos por finalizadas
las Fiestas 2019 con el mejor ambiente pinyer. Lugar: Penya
La Pinya, recinto de peñas. Organiza: Penya La Pinya.
07:15 h XIV Concurso de limpieza con escoba. Lugar: Penya
l’Arjup, recinto de peñas. Organiza: Penya l’Arjup.
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LUNES 19 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO

09:00 h Entrada de ganado va-

09:00 h Entrada de ganado va-

cuno de la ganadería Hermanos

cuno de la ganadería Hermanos
Bellés de la Torre de Embesora
(Castellón). Recorrido: c. del Crist de la
Mar, av. del Marqués de Benicarló y explanada del Puerto.
12:00 h Exhibición de toros a la
mar a cargo de la ganadería Her·
manos Bellés de la Torre de Embesora (Castellón). Lugar: explanada del
Puerto.
17:00 h Exhibición de toros a la
mar a cargo de la ganadería La
Paloma de Jalón (Alicante). Lugar: explanada del Puerto.
17:00 h Carretón embolado. Lugar: explanada del Puerto.
23:30 h Exhibición de ganado
vacuno a cargo de la ganadería
Hermanos Bellés de la Torre de
Embesora (Castellón). Lugar: explanada
del Puerto.
00:00 h Toro embolado en el recinto taurino a cargo de la gana·
dería Hermanos Bellés de la Torre de Embesora (Castellón). Lugar:
explanada del Puerto.
00:45 h Toro embolado en el
recinto taurino a cargo de la
ganadería Hermanos Bellés de
la Torre de Embesora (Castellón). Lugar:
explanada del Puerto.

Bellés de la Torre de Embesora
(Castellón). Recorrido: c. del Crist de la
Mar, av. del Marqués de Benicarló y explanada del Puerto.
11:00 h Entrada infantil con carretones y
toros hinchables a cargo de Bou per la Vila.
Lugar: c. del Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicarló y explanada del Puerto.

17:00 h Exhibición de toros a la
mar a cargo de la ganadería Her·
manos Benavent de Quatretonda
(Valencia). Lugar: explanada del Puerto.

MARTES 20 DE AGOSTO
09:00 h Entrada de ganado vacuno de la ganadería Hermanos
Bellés de la Torre de Embesora
(Castellón). Recorrido: c. del Crist de la
Mar, av. del Marqués de Benicarló y explanada del Puerto.

12:00 h Exhibición de toros a la
mar a cargo de la ganadería Her·
manos Bellés de la Torre de Embesora (Castellón). Lugar: explanada del
Puerto.

16:00 h Tarde para la Mujer Torera a cargo de la ganadería Her·
manos Bellés de la Torre de Embesora (Castellón). Lugar: explanada del
Puerto.

17:00 h Exhibición de toros a la
mar a cargo de la ganadería Juan
Faet de Almenara (Castellón).
Lugar: explanada del Puerto.

JUEVES 22 DE AGOSTO
09:00 h Entrada de ganado vacuno de la ganadería Hermanos
Bellés de la Torre de Embesora
(Castellón). Recorrido: c. del Crist de la
Mar, av. del Marqués de Benicarló y explanada del Puerto.
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12:00 h Desencajonada de seis vacas y un toro de las ganaderías Los
Galos, José Samuel Pereira Lupi,
Toropasión y La Martelilla adquirido a la ga·
nadería de Toropasión de Alfaro (La Rioja).
Lugar: explanada del Puerto.
17:00 h Exhibición de ganado vacuno a cargo de la ganadería José
Arriazu de Ablitas (Navarra) con sus
mejores vacas, capones y toro. Lugar: explanada del Puerto.
23:00 h Carretón embolado. Lugar: explanada del Puerto.
23:30 h Exhibición de ganado vacuno
enfundado a cargo de la ganadería
Hermanos Colomer de Calanda
(Teruel). Lugar: explanada del Puerto.
00:00 h Toro embolado en el recinto
taurino a cargo de la ganadería Her·
manos Colomer de Calanda (Teruel).
Lugar: explanada del Puerto.

VIERNES 23 DE AGOSTO
11:00 h Entrada de todos de la ga·
nadería Hermanos Bellés de la Torre de Embesora (Castellón). Recorrido: c. del Crist de la Mar, av. del Marqués de
Benicarló y explanada del Puerto.
11:15 h Exhibición de ganado vacuno a cargo de la ganadería Herma·
nos Bellés de la Torre de Embesora
(Castellón). Lugar: explanada del Puerto.
12:00 h Desencajonada de un novillo cerril,
número: 14, guarismo: 6, de la ganadería
Teodoro Adell de Castellote (Teruel). Lugar:
explanada del Puerto.
17:00 h Desafío de ganaderías por comunidades autónomas, con cinco vacas y un toro
cada una. Ganaderías: Comunidad Valenciana (Germán Vidal, de Cabanes (Castellón) y
Aragón (Hermanos Ozcoz de Fuentes de Ebro
(Zaragoza). Lugar: explanada del Puerto.
21:00 h Toro embolado en el recinto taurino a cargo de la ganadería Teodoro Adell
de Castellote (Teruel). Lugar: explanada del
Puerto.

A C T O S MERCADO MEDIEVAL

SÁBADO 24 DE AGOSTO
DOMINGO 25 DE AGOSTO

VIERNES 23 DE AGOSTO
MAÑANA

MAÑANA

10:30 h El Mercado cobra vida

10:30 h El Mercado cobra vida.
11:00 h Ocas por el Mercado.
11:30 h Música folk (Turdion).
11:30 h Los Faunos (Teatro Infinito).
12:15 h Danza árabe (Ars Notoria y Zaida Extrem).
12:30 h Ocas por el Mercado.
13:00 h El Trol y la Domadora (Teatro Infinito).
13:15 h Pasacalle musical (Turdion).
13:30 h Danza árabe (Ars Notoria y Zaida Extrem).
14:00 h Hora del buen yantar.

12:00 h Inauguración del Mercado Medieval. Todas
las compañías: ocas por el Mercado, danza árabe (Ars
Notoria y Zaida Extrem), Doña Natura y el Hombre Verde (Teatro Infinito) y música folk (Turdion).
12:30 h Pasacalle musical (Turdion).
13:00 h El Trol y la Domadora (Teatro Infinito).
13:30 h Danza árabe (Ars Notoria y Zaida Extrem).
14:00 h Hora del buen yantar.

TARDE

TARDE

17:30 h El Mercado cobra vida.

17:30 h El Mercado cobra vida.
18:00 h Ocas por el Mercado.
18:30 h Música folk (Turdion).
19:00 h Marionetas (Teatro Infinito).
19:30 h Danza árabe (Ars Notoria y Zaida Extrem).
20:00 h Ocas por el Mercado.
20:45 h Pasacalle musical (Turdion).
20:45 h La Bruja y el Demonio (Teatro Infinito).

18:30h Música folk (Turdion).
19:00 h Ocas por el Mercado.
19:15 h Danza árabe (Ars Notoria y Zaida Extrem).
19:30 h Los Faunos (Teatro Infinito).
20:00 h Pasacalle musical (Turdion).
20:30 h Ocas por el Mercado

NOCHE

NOCHE

21:00 h La Bruja y el Demonio (Teatro Infinito).

21:00 h Danza árabe (Ars Notoria y Zaida Extrem).
21:45 h Música folk (Turdion).
22:15 h Doña Natura y el Hombre Verde (Teatro Infinito).
22:30 h Hora del buen yantar.
23:00 h El Mercado cierra sus puertas.

21:15 h Música folk (Turdion).
22:00 h Danza árabe (Ars Notoria y Zaida Extrem).
22:15 h Hora del buen yantar.
23:00 h El Mercado cierra sus puertas

DURANTE TODO EL MERCADO
Villa de artesanos, cámara de torturas, oficios históricos y
espacio.
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