
curs internacional d’aigües gurmet. Aquestes distincions avalen l’aigua de la Font d’En Segures amb 
la màxima garantia de qualitat i, a més, aporten un valor exclusiu com a carta de presentació en les 
millors taules, acompanyat per un disseny atractiu i elegant que recorda l’època daurada dels anys 
vint.  
 
Una marca en continua innovació 
Agua de Benassal afronta els nous reptes 
de futur amb un ull mirant al passat, per a 
no oblidar la identitat, tradició i història que 
l’han fet gran, però amb altre ull mirant 
endavant, a les noves tendències  de 
mercat i màrqueting, a obrir noves opor-
tunitats i a la modernització continua per 
a liderar el canvi. Dos exemples recents 
són la innovació en l’etiquetatge dels for-
mats de cristal amb una etiqueta de 
plàstic que permet la impressió per les 
dos cares o, en l’àmbit de la comunicació 
i les noves tecnologies, la renovació de la 
pàgina web www.aguabenassal.com 
per a fer-la més accessible per a tots, 
més útil per als clients i que, per primera 
volta, fica l’accent en les experiències 
que pot viure el consumidor al voltant de 
l’aigua, el poble de Benassal i l’entorn. 

Per últim, vos proposem fer un tast 
de la nostra aigua per a veure si coinci-
dim amb les percepcions del sommelier i 

ambaixador d’Agua de Benassal, David 
Buch.  

BENASSAL
 Minero - Medicinal desde 1928

agua de

FICHA DE CATA

AGUA DE BENASSAL

Agua minero- medicinal por R.O. de 4 de Julio de 1928.

Procedente del Manantial Fuente en Segures.

Benassal (Castellón).

Agua muy brillante, cristalina y poco densa.

Olor a mineral muy suave y otros aromas casi inapreciables.

En boca posee una entrada equilibrada, amable, con notas dulces 
casi inapreciables, nivel muy bajo de salinidad, practicamente 
inexistente, acidez suave y una ligera nota amable y elegante, 
aunque de corta duración.

Es suave, delicada y equilibrada, aunque sin descartar el sabor agradable 
y una estructura bien definida, con una intensidad moderada y elegante.

Postgusto moderado con agradable sensación en final de boca.

Agua compleja, sabrosa y rica en matices en perfecta armonía.

Cata realizada por David Buch, el 16 de Mayo de 2018 a las 12:00 horas
y con la temperatura del agua de 18º.

     Per què tenim una de les        millors aigües del món?
Agua de Benassal es consolida en el mercat gurmet com                    un producte excepcional avalat pels professionals
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José P. 
Martí García

Bones festes de Sant Cristóbal i Sant Roque!

Vull desitjar a les amigues i als amics de Benassal unes 
bones festes de Sant Cristóbal i Sant Roque, celebracions 
que tenen un programa molt variat, en la confecció del qual 
participa activament el món associatiu local.

Em consta que encara que bona part del protagonisme és 
per als actes taurins, les festes estan pensades per a perso-
nes de totes les edats, inclosos els majors i els xiquets.

La veritat és que Benassal és una referència per a la pro-
víncia de Castelló, coneguda pel seu balneari, les propietats 
mineromedicinals de la marca Aigua de Benassal o pel tom-
bet, el plat típic en el qual conill, pollastre i caragols condi-
mentats amb all i llorer comparteixen protagonisme.

Són eines que resulten molt útils per a lluitar contra la 
despoblació, que es poden millorar i que caldrà complemen-
tar amb altres iniciatives.

Serà la principal prioritat del nou equip de govern de la 
Diputació que m’honre a presidir. Un treball que farem en 
col·laboració amb els ajuntaments i els seus alcaldes, tenint 
sempre en compte les seues opinions i les aportacions que 
consideren oportú realitzar.

Deia Shakespeare que “divertir-se seria una cosa molt 
avorrida si tot l’any fóra festa”, però com Sant Cristóbal i Sant 
Roque són una vegada a l’any, crec que el que ara toca és 
gaudir.

Passeu-ho tan bé com pugueu i sigueu feliços!

PRESIDENT 
DE LA DIPUTACIÓ 

DE CASTELLÓ
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María Luz
Monterde Puig

El nostre poble ja s’engalana per a celebrar les festes pa-
tronals. Són dies per a celebrar amb la família i amics i tots els 
visitants que ens acompanyen durant estos dies. Dies per a 
passar-lo bé i gaudir de tots els actes i activitats que amb 
tanta il·lusió han organitzat les associacions, colles i l’ajun-
tament. La meua més sincera enhorabona a totes i tots. Ben 
segur que ens ho passarem molt bé amb tota la varietat d’ac-
tivitats que s’han organitzat. Des d’ací demanen també que 
siguen dies de respecte i convivència per a poder gaudir al 
màxim de les festes patronals i que el civisme predomine en 
tots els àmbits.

Gràcies a cadascun benassalencs i benassalenques per 
portar en orgull el nom del nostre poble allà on estiguem. En-
tre tots i totes seguirem posant en valor el nostre patrimoni, 
la nostra cultura i les nostres tradicions amb l’orgull de per-
tànyer a esta terra que ens ha vist nàixer.

La unió i la força d’un poble pot aconseguir moltes coses. 
I així ho hem demostrat, podem dir que som un poble treba-
llador i actiu durant tot l’any amb l’organització de diferents 
esdeveniments tant culturals, esportius, com d’oci. Sempre 
podreu comptar amb el nostre suport com fins ara.

Ens acomiadem de les reines Sara i Noa i les seues corts 
d’honor, que tan bé han representat i han portat amb orgull el 
nom del nostre poble durant aquest any.

A Laura i Zahira i les seues corts d’honor enhorabona pel 
vostre nomenament i a gaudir d’aquest any amb la il·lusió de 
representar al nostre poble.

En nom de tota la corporació municipal vos desitgem bo-
nes festes. Visca Benassal!

ALCALDESSA
DE BENASSAL
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Marta 
Pitarch Escrig

Benassalencs i Benassalenques, veïns i veïnes, forasters 
que ací veniu...

 Ja han arribat les festes patronals!

Vull començar donant les gràcies i felicitant a totes les 
persones que, pertanyent o no a associacions, penyes o 
grups diversos, fan possible aquesta setmana plena d’actes 
festius. Al mateix temps agrair a tota la gent que, de manera 
desinteressada, participa en activitats durant tot l’any. Orga-
nitzar unes festes no és una feina fàcil però amb el treball 
que cadascun de nosaltres aportem, aconseguim mantenir 
les nostres tradicions vives i fer un Benassal més gran.

Quan vam crear el Consell de Festes, teníem en ment un 
objectiu: la participació de tots els veïns a l’hora d’organitzar 
el programa i tot el que això comporta. Crec que, any rere any, 
ens superem no sols en activitats, si no en l’organització i el 
respecte que tenim els uns pels altres, reconeixent totes 
les tasques que cadascuna de les associacions realitza eixa 
setmana.

Donar l’enhorabona a Zahira i Laura, així com a la seua Cort 
d’Honor i als Quintos. A partir d’ara, vosaltres sou els repre-
sentants de Benassal als actes que s’organitzen als pobles 
dels nostres voltants així com a la ciutat de  Castelló, donant 
a conèixer les nostres tradicions i portant a Benassal on es 
mereix.

Bones festes

REGIDORA
DE FESTES
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Rafael 
García Castillo

De nuevo estamos en fiestas; como párroco, desde es-
tas líneas quiero saludar a todos los vecinos de Benassal, y 
a aquellos que nos visitan, también, desearos unas buenas 
fiestas. Espero que durante estos días se dé un clima de ar-
monía en todos los actos festivos, tanto lúdicos, como re-
ligiosos, lo importante en estos días es disfrutar y pasarlo 
bien respetando a todos, y creando un ambiente de fiesta y 
convivencia, que facilite que todos puedan disfrutar. 

Las fiestas son para vivirlas y pasarlo bien, cuidemos de-
terminados comportamientos que en ocasiones se dan, y 
suelen molestar.

Nuestras fiestas tienen como centro a los Santos Pa-
tronos de Benassal a San Cristóbal y a San Roque, esta es, 
una realidad innegable que hace que todo el pueblo salga a la 
calle a disfrutar, a encontrarse con los amigos, sin embargo 
a la vez se constata que hay gente, que siente una gran in-
diferencia al origen cristiano de estas fiestas, pero lo cierto 
es, que si hoy se celebran, es porque nuestros antepasados 
nos legaron unas tradiciones, no olvidemos pues el verdade-
ro origen y sentido de nuestras fiestas, y hagamos de ellas 
ocasión de encuentro y fraternidad en todos los ámbitos. 

Quiero de manera especial invitar a los jóvenes a partici-
par en los actos religiosos, a que los consideren como parte 
de sus vidas. Son también la herencia de nuestros mayores. 
Además, tener a Dios es el mayor tesoro que se puede po-
seer. Él nunca nos limita sino todo lo contrario, Él nos da la 
mayor libertad que podemos imaginar. Y no nos deja solos.

Con mi más sincero afecto os deseo a todos lo mejor para 
estos días.

 
 Que Dios os bendiga  

PÁRROCO
DE BENASSAL
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Laura
Badal Luis

REINA
DE LES FESTES

2019
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Zahira
Machí García

REINA INFANTIL 
DE LES FESTES

2019
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Dña. Rosa Adela Segura Tosca, SECRETARIA-INTERVENTORA del AYUNTA-
MIENTO de BENASSAL (Castellón),

 
CERTIFICO:
Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión ORDINARIA de fecha de dos de 

agosto de dos mil dienueve adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
 

Dada lectura a la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía de fecha 2 de agos-
to del año en curso, del siguiente tenor literal:

“Con motivo de la próxima celebración de las Fiestas Patronales, se pro-
pone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero:
Nombrar Reina de las Fiestas a LAURA BADAL LUÍS y designar como Da-

mas de su Corte de Honor a las siguientes señoritas: María Beltrán Puig, Irati 
Bort Ruiz, Marina Branchadell Tena, Beatriz Fabregat García, Sonia Ferrer Al-
mansa, Gemma García Ortí, Ivana Pasies Tosca, Natàlia Pitarch Roca, Paula 
Prades Badal, Elia Sanjuán Riba y Lidia Vives Pasies..

Segundo:
Nombrar Reina Infantil a ZAHIRA MACHÍ GARCÍA y designar como Damas 

de su Corte de Honor a las siguientes señoritas: Gemma Beltrán Badal, Laura 
Beltrán Oller, Natalia Bou Pérez, Carla Corella Porcar, Paula Medina Gil, Andrea 
Montero Segarra, Ainara Puig Traver, Lucía Sales Bellés y Jana Segura Soriano.

Se somete a votación de los Sres. y Sras. Concejales la aprobación de la 
Propuesta de Resolución de la Alcaldía, quedando aprobada por unanimidad 
de los presentes.

                                                                                                                                                         
Y para que conste expido la presente, a los efectos oportunos, en Benas-

sal, a dos de agosto del año dos mil diecinueve, con la salvedad prevista en 
el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales.

 
  

 Vº. Bº.
LA ALCALDESA, LA SECRETARIA-INTERVENTORA,

Fdo.: María Luz Monterde Puig  Fdo: Rosa Adela Segura Tosca

NOMBRAMIENTO REINAS DE LAS FIESTAS 2019
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Machí García 

REINA INFANTIL

Carles
Puig Jorge 

ACOMPANYANT 
INFANTIL
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Laura Beltrán Oller
DAMA INFANTIL

Aleix 
Manzano Beltrán
ACOMPANYANT
INFANTIL

Gemma Beltrán Badal
DAMA INFANTIL

Leo 
Badal Ruiz

ACOMPANYANT
INFANTIL
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Natalia Bou Pérez
DAMA INFANTIL

Héctor
Buendia Vargas

ACOMPANYANT
INFANTIL

Carla Corella Porcar
DAMA INFANTIL

Pau 
Beltrán Falcó
ACOMPANYANT
INFANTIL
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Andrea Montero Segarra
DAMA INFANTIL

David 
Minero Mariscal
ACOMPANYANT
INFANTIL

Paula Medina Gil
DAMA INFANTIL

Alejandro 
Lora Medina

ACOMPANYANT 
INFANTIL
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Ainara Puig Traver
DAMA INFANTIL

Izan
Capsir Traver

ACOMPANYANT
INFANTIL

Lucía Sales Bellés
DAMA INFANTIL

Jordi
Sales Bellés
ACOMPANYANT 
INFANTIL
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Jana Segura Soriano
DAMA INFANTIL

Miguel 
Martínez Pitarch

ACOMPANYANT 
INFANTIL
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Badal Luis 

REINA 

DE LES FESTES

Gabriel
Morales Luis 
ACOMPANYANT
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María Beltrán Puig
DAMA

Antonio
Taboada Pedraza

ACOMPANYANT

Irati Bort Ruiz
DAMA

Iván
Roig Soligó
ACOMPANYANT
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Marina Branchadell Tena
DAMA

Héctor
Branchadell Tena

ACOMPANYANT

Beatriz Fabregat García
DAMA

Cristián
Fabregat García
ACOMPANYANT
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Gemma García Ortí
DAMA

Dani
García Ortí
ACOMPANYANT

Sonia Ferrer Almansa
DAMA

Miguel
Campos Moliner

ACOMPANYANT
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Ivana Pasies Tosca
DAMA

Josep
Arrufat Pasies

ACOMPANYANT

Natàlia Pitarch Roca
DAMA

Andreu 
Beltrán Messeguer
ACOMPANYANT



20

FESTES 

PATRONALS 2019

Paula Prades Badal
DAMA

Albert 
Tena Mijas

ACOMPANYANT

Elia Sanjuán Riba
DAMA

Rubén
Barreda Riba
ACOMPANYANT
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Lidia Vives Pasies
DAMA

Manel
Roca García

ACOMPANYANT
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DIVENDRES 23 D’AGOST
A les 23.00 h.  A la plaça Espanya, solemne proclamació de les Reines de Festes i les seues res-

pectives Corts d’Honor. Presentarà l’acte En Lucas Roig Badal. Actuarà de manteni-
dor D. Javier Moliner Gargallo.

A les 02.00 h.   A la plaça de l’Ajuntament, disc mòbil BIG BANDALAY. Organitza i patrocina: Dames 
2019.

DISSABTE 24 D’AGOST
A les 12.00 h.  Prova de novilles de la Ramaderia Hns. Bellés Organitza: Associació de Joves de 

Benassal.

A les 13.00 h.  Prova d’un bou cerril de nom Buenasuerte, núm.35, G 6, de la ramaderia de Manuel 
Ángel Millares” adquirit en la finca Hns. Bellés. Organitza: Associació de Joves de 
Benassal.

 
A les 13:30 h.   Prova  d’un bou cerril de nom Bonacible, núm.15, G 4, de la ramaderia de D. Manuel 

Blázquez . Organitza: Emboladores B&I.

A les 16:00 h. Chupinazo amb actuació de la xaranga local VI, FESTA I BUREO, al carrer València, 
davant del Pub Copas. Patrocina: Pub Copas i Associació de Joves Benassal.

A les 16:00 h.  GRAND TORICO PRIX a càrrec de TauroEmoción. Organitza: Associació de Joves de 
Benassal.

 A les 19:00 h.  Tardeo al carrer Mestre Perfecto Artola: KIN KOLOKÓ ROCK, amb l’actuació de LOS 
SIMPLES. 

 Organitza: KIN KILOKÓ
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A les 21.00 h.  Sopar aperitiu per als socis al local del Club Taurino Manuel Molés. A continuació, nit flamen-
ca a càrrec del grup DESDE DENTRO per a tot el poble. Organitza: Club Taurino Manuel Molés.

A les 21:00 h.  Sopar de pa i porta a la plaça de l’Ajuntament. Concurs de truïtes (més gran, més ori-
ginal i més bona). A continuació BINGO ESPECIAL de 200€. Organitza: Associació de 
Joves de Benassal.

A les 23:30 h.  Embolada d’un bou de corro de la Ramaderia Hns. Bellés.Organitza: Associació de Jo-
ves de Benassal.

A les 00:00 h.  Embolada del primer bou provat al matí. Organitza: Associació de Joves de Benassal.

A les 00:30 h.  Embolada del segon bou provat al matí. Organitza: Emboladores B&I.

A les 01:30 h.  Actuació del grup RUMBA DECAJÓN a la plaça de l’Ajuntament i a continuació disc mòbil 
BANDALAY fins que el cos aguante. Organitza: Associació de Joves de Benassal.

DIUMENGE 25 D’AGOST
A les 07.00 h.  Entrada d’una vaca de carrer de l’acreditada ramaderia EL COTILLO. Patrocina: Pub Copas.

A les 11.00 h.   Missa en honor a tots els fidels difunts de la parròquia. Es recordarà a tots els difunts 
que han faltat l’últim any. S’acabarà amb un respons per tots els difunts.

A les 11:30 h.   A la plaça de l’Ajuntament i per a tots els xiquets i xiquetes «CAPITÁN ESPÁRRAGOW». 
Organitza: Ajuntament de Benassal. Patrocina: Diputació de Castelló

A les 13.00 h.  Des del balcó de la Casa de la Vila, inauguració oficial de les festes amb els següents 
actes:

 - Lectura de la CRIDA DE FESTES per Na Mª Rosa Porcar Centelles.
 - Hissat, al campanar, de la bandera de Benassal pels Kintos 2019, amb la interpretació 

de l’himne de Benassal.
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A les 17.00 h.  Vaca de carrer.

A les 17.00 h.  Inauguració oficial de l’Hostal del Vi a la plaça de l’Ajuntament.

A les 18:00 h.  Sessió disc-light i bingo musical ( per als xiquets) al carrer Vallterra a càrrec de la disc 
mòbil  DISCONECTAR. Hi haurà premis per al qui cante línia i bingo. Organitza: Penya el 
Pepinillo.

A les 19.30 h.  A la plaça Espanya, XXVII concert-homenatge al músic i compositor En Perfecto Artola 
a càrrec de la Banda de Música Font d’En Segures de Benassal. 

A les 00:00h.  IV Festa REMEMBER al carrer Vallterra amb l’actuació de Dj’s locals i nacionals de re-
nom. A continuació, disc mòbil DISCONECTAR Organitza: Penya el Pepinillo.
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DILLUNS 26 D’AGOST
A les 07.00 h.  Entrada d’una vaca de carrer de l’acreditada ramaderia HNOS. COLLADO RUIZ. Patroci-

na: Ajuntament de Benassal

A les 12.00 h.  Concurs infantil de dibuix, organitzat per la Reina de Festes i la seua Cort d’Honor. Pa-
trocina: Ajuntament de Benassal.

A les 14.00 h.  Aperitiu per a l’Associació de Jubilats Moncàtil, al pavelló cobert. Patrocinen: Associa-
ció de Jubilats Moncàtil i  Ajuntament de Benassal. A continuació actuació musical.

 Durant l’acte s’entregaran els diplomes als matrimonis que celebren les Noces d’Or el 
2019  i  els trofeus dels guanyadors dels concursos de birles, guinyot, dominó i petanca.

A les 16:45 h.   A la plaça Espanya, passeig a cavall per als xiquets organitzat per l’Associació Eqüestre 
«La Dula» de Benassal.

A les 18.00 h.  Vaca de carrer.

A les 18.00 h.  Apertura de l’Hostal del Vi.

A les 19.00 h.   IV Festa Rumbera Som Com Som, al carrer Major. Organitza colla Som Com Som.

A les 19.30 h.  Presentació del llibre de poemes “Sonhos, Esperança...VIDA” a càrrec de l’autora, Mª 
Rosa Porcar Centelles. La presentació estarà amenitzada amb música en directe. Rosa 
Porcar ha estat mestra de l’escola llar durant 11 anys. Organitza GRMHB

A les 00:00 h.  A la plaça d’Espanya, organitzat per la Regina de Festes i la seua Cort d’Honor, gran 
concurs de disfresses i després ball amb la disc mòbil “THE END”. 

 Es donaran 3 premis als tres grups participants que més punts obtinguen.
 NOTA: Els participants actuaran per ordre d’arribada. Per no causar retards, es prega que tots 

els participants es presenten a les 23:30 h. al carrer Maestro Ajado. (LA REINA DE LES FESTES 
I LA SEUA CORT D’HONOR ES RESERVEN EL DRET DE MODIFICAR L’ACTE PROGRAMAT).

¡Esperem la màxima col·laboració per a que aquesta nit es realitze de la millor manera possible!
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DIMARTS 27 D’AGOST
A les 07.00 h.  Entrada de vaques de carrer de l´acreditada ramaderia de Germán Vidal Segarra, de 

Cabanes. Patrocina: Ajuntament de Benassal

A les 11.00 h. Primera jornada de tallers de preparació de la correguda infantil i classes de toreig de 
saló a la plaça Espanya (taller de confecció de banderilles). Organitza: Club Taurí Manuel 
Molés. Es prega a tots els xiquets i xiquetes que vulguen participar en la correguda 
infantil inscriure’s al llarg de les jornades de preparació.

A les 11.00 h.  Missa en honor al martiri de Sant Joan Baptista.

A les 13.00 h.  Prova d’un bou cerril, de nom Potrero, núm.37, G 6, de la ramaderia de de Hato Blanco. 
Organitza: colla Casats i Fadrins.

A les 13.05 h.  Volteig general de campanes, per anunciar la festivitat de Sant Joan Baptista.

A les 15.00 h.  Dinar per als socis al carrer Major, davant del local de la colla Casats i Fadrins. Organitza: 
colla Casats i Fadrins.

A les 18.00 h.  Apertura de la tasca Casats i Fadrins.

A les 18.00 h.  Vaques de carrer.

A les 18.00 h.  Apertura de l’Hostal del Vi.

A les 19.30 h.  Passacarrer a càrrec de la Banda de Música Font d’En Segures.

A les 20:30 h.  «Cagà del manso» a la plaça Espanya. Organitza: Associació de Joves de Benassal.

A les 23:00 h.  Bou embolat infantil amb carretó per a tots els xiquets i xiquetes. Organitza: colla Ca-
sats i Fadrins.

A les 23:45 h.  Embolada del bou provat al matí.

A les 01:00 h.  Disc-mòbil DML a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: colla Casats i Fadrins.
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DIMECRES 28 D’AGOST
A les 07.00 h. Entrada d’una vaca de carrer de l’acreditada ramaderia EL COTILLO. Patrocina: Ajunta-

ment de Benassal.

A les 11.00 h.  Missa en honor a Sant Agustí.

Als 11.00 h.  Segona jornada de tallers de preparació de correguda infantil i classes de toreig de 
saló en la Plaça Espanya (taller de confecció de pals de areneros). Organitza: Club Taurí 
Manuel Molés. Es prega a tots els xiquets i xiquetes que desitgen participar en la co-
rreguda infantil inscriure’s al llarg de les jornades de preparació.

A les 12.00 h.  Concurs de paelles, a la plaça de l’Ajuntament. Nota: els participants han de portar tots 
els ingredients i materials que necessiten.

 A continuació, actuació musical a càrrec d’ISMAEL i disc mòbil DISCONIGHT. Organitza: 
Associació de Joves de Benassal. 

 A continuació unflables, globoflèxia i pintar cares per als més menuts a la plaça de 
l’Ajuntament. Organitza: Associació Cultural Kolo-Kats.

A les 13.05 h.  Volteig general de campanes, per anunciar la festivitat de Sant Agustí.

A les 17:00h. Prova  d’un bou cerril, de nom Tonoso II,  núm. 24, G 5, de la ramaderia de Roman Soran-
do. Organitza: Colla d’Emboladors Benassal.

A les 17.00 h.  Vaca de carrer.

A les 19 h.  Concurs infantil d’emboladors amb repartiment de regals. Organitza: Colla d’Embola-
dors Benassal.

A les 20.00 h.  Passacarrer a càrrec de la Banda de Música Font d’En Segures.

A les 20.05 h.  Volteig general de campanes, per anunciar la festivitat de Sant Cristòfol.
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A les 21.30 h.  Sopar popular de pa i porta per a tots els veïns i visitants, organitzat per l’Associació 
de Dones Maestrat, amb actuació musical. Venda de tiquets en els establiments del 
poble. 

A les 01.00 h.  Embolada del bou provat al mati. 

 A les 01:30h  Concentració NIT DE PENYES a la plaça de l’Ajuntament amenitzada per la Xaranga “LOS 
MATAOS”. Organitza: Associació de Joves de Benassal.
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DIJOUS 29 D’AGOST FESTIVITAT DE SANT CRISTÒFOL
A les 7:00 h.   Prova del bou cerril de nom Sultan, amb número 17 i guarisme 6 de l´acreditada rama-

deria de Pedro Fumadó “El Charnego”, Tot seguit, es repartiran galetes i cassalla. Orga-
nitza: Majorals de Sant Cristòfol i Sant Roc.

A les 08.05 h.  Volteig general de campanes, per anunciar la festivitat de Sant Cristòfol.

A les 11.00 h.  Tercera jornada de tallers de preparacions de la correguda infantil i classes de toreig 
de saló a la plaça Espanya (taller de confecció d’equip picador, peto i pulles). Organitza: 
Club Taurí Manuel Molés. Es prega a tots els xiquets i xiquetes que vulguen participar 
en la correguda infantil inscriure’s al llarg de les jornades de preparació.

A les 11.00 h.  Missa major i processó en honor a Sant Cristòfol, patró de Benassal.

A les 13.00 h.  Volteig general de campanes, per anunciar la festivitat de Sant Roc.

A les 17.00 h.  A l’altar preparat al carrer Pla en honor a Sant Cristòfol es resarà el Sant Rosari. S’aca-
barà amb la interpretació dels gojos del patró.

A les 18.00 h.  Apertura de l’Hostal del Vi.

A  les 17.30 h.  Inscripció de tots els xiquets i xiquetes disfressats, a la plaça de   l’Ajuntament.

A les 18.00 h.  Desfilada infantil de disfresses, organitzada per la Reina de les Festes i la seua Cort 
d’Honor. Acompanyats per la xaranga VI, FESTA I BUREO, desfilada fins a la plaça Espan-
ya. A continuació, xocolatada patrocinada per l`Ajuntament de Benassal. Repartiment 
de llepolies per a tots els xiquets disfressats a càrrec del Quiosc i Premsa Mary. Espec-
tacle teatral «CIENTIFICOS CHIFLADOS». Organitza: Ajuntament de Benassal. 

A les 20.00 h.   Volteig general de campanes per anunciar la festivitat de Sant Roc.

A les 20.00 h.  Ruta dels bombardejos de la legió Còndor a Benassal a càrrec d’Oscar Vives Garcia. 
Organitza: GRMHB.
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A les 22.00 h.  Tradicional ball pla a la Plaça Espanya, interpretat per la Banda de Música Font d’en Se-
gures.

A les 23:45 h.  Embolada del bou provat al matí.

A les 00.30 h. Macro disc mòbil THE END a la plaça de l’Ajuntament. Organitza i patrocina: Kintos 2019.

DIVENDRES 30 D’AGOSTFESTIVITAT DE SANT ROC
A les 08.05 h.  Volteig general de campanes, per anunciar la festivitat de Sant Roc.

A les 11.00 h.  Quarta jornada de tallers de preparació de correguda infantil i classes de toreig de saló 
en la plaça Espanya (assaig general). Organitza: Club Taurí Manuel Molés. Es prega a 
tots els xiquets i xiquetes que desitgen participar en la correguda infantil inscriure’s al 
llarg de les jornades de preparació.

A les 11.00 h.  Missa major i processó en honor a Sant Roc, patró de Benassal.

A les 17.00 h.  A l’altar preparat al carrer Sant Roc en el seu honor, es resarà el Sant Rosari. S’acabarà 
amb la interpretació dels gojos del patró.

A les 17.30 h  Taller de jocs tradicionals a la plaça Espanya. Organitza: GRMHB

A les 18.30 h.  CORREGUDA INFANTIL en la plaça Espanya. Organitza: Club Taurí Manuel Molés.

A les 20.00 h.  Tradicional ball pla a la plaça Espanya interpretat per la Banda de Música Font d’En Segures.

A les 22:00 h:  Sopar popular i gran actuació de l’orquestra MEDITERRANEO. A continuació, disc mòbil 
DJ GARCI al pavelló cobert. Organitza i patrocina: Majorals de Sant Cristòfol i Sant Roc 
2019.
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DISSABTE 31 DE SETEMBRE
A les 10.00 h  Ruta literària Carles Salvador a càrrec d’Andreu Beltran dins de l’Estiu Literari que organit-

za Maestrat Viu. Per apuntar-se a la ruta entrar a la web https://www.maestratviu.org/

A les 11.30 h  Espectacle familiar «A toda magia» amb el Mago Pinchito a la plaça Don Blasco.
 Organitza i patrocina l’associació cultural Aigua Clara amb motiu del 15 aniversari de la 

revista Aigua Clara.

A les 13.00 h.  Desencaixonada de cinc bous braus amb núm. 15, 21, 23 ,27, 29 del guarisme 6 de 
l’acreditada ramaderia Jacinto Ortega. Organitza: Colla d’Emboladors de Benassal.

A les 18.00 h.  Concurs de retalladors. Organitza: Colla d’Emboladors de Benassal.

A les 23.30 h.  Concurs d’emboladors, amb ferros tradicionals. Organitza: Colla d’Emboladors de Benassal.

A les 01.00 h.  Al pavelló cobert, ball a càrrec de l’orquestra TOP ZERO. Als descansos i en finalitzar, 
disc mòbil BANDALAY . Organitza: U.D. Benassal. Patrocina: Ajuntament de Benassal.



33

FESTES 

PATRONALS 2019

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
A les 13.00 h.  Entrada de 5 jònecs per a la jonegada, de la ramaderia de bous de  Pablo Mayoral.

A les 17.30h.  JONEGADA EN LA MODALITAT DE CLASSES PRACTIQUES. 5 jònecs de la ramaderia de 
bous de  Pablo Mayoral.  Amb classes magistrals de Luis Bolivar. Patrocinat pel Club Taurí 
Manuel Molés de Benassal. I els alumnes aventatjats.

Alejandro Contreras (E.T. Valencia)
Jorge Rivera (E.T. Castellón)
Fabien Castellani (E.T. Arles)

 El Ceci (E.T. Castellón)

Organitza: Diputació de Castelló, Club Taurí Manuel Molés de Benassal i Ajuntament de Benassal.

A les 23.00 h.  Baixada, al campanar, de la bandera de Benassal pels Kintos 2019.

Fi de festes

Exposició: Mostra de la vida rural i de les peces restaurades del dijous 29 d’agost al diumenge 1 de setembre
HORA: Dijous 29 i divendres 30 de 12 a 14 hores, dissabte 31 i diumenge 1 de 19 a 21 hores.
LLOC: Costureta
ORGANITZA: Associació Cultural Benassal XXI

Dissabte 21 de setembre sopar de La Colla Casats i Fadrins.
22.00 h. Sopar per a tots els socis, col·laboradors i acompanyants amb música en directe al pabelló poliesportiu.



Fira d’Oficis 2019
L’Ajuntament felicita als veïns i veïnes 
per l’èxit de la  VI Fira d’Oficis
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Vixca, vixca Benassal
la terra en que naixquerem,
l’amada terra on descansen
nostres avis per a sempre.

Teua és ma vida
per tu sols vivim, 
¡oh terra nostra!
la cultura i el treball
te donem per ferte forta.

Per aixó el càntic és
nostre amor a Benassal
perque de tu deprenem
a volerte i ferte gran.

I des de ara tots jurem
sobre el cor la destra mà
volerte com a una mare
i ferte i ferte feliç i gran.

El home que en veritat
vullga a son poble defendre
lo primer que té que fer
és estudir i dependre.

¡Oh terra meua!
seràs paladí
del poble lliure,
amant de la veritat
i enemic de l’esclavisme.

Per aixó nostre amor és
ple d’afanys i veritat
cada dia deprenem
a volerte i ferte gran.

I des de ara tots jurem
sobre el cor la destra mà
volerte com a una mare
i ferte i ferte feliç i gran.

Himne 
de Benassal

LLETRA: CARLES SALVADOR
MÚSICA: PERFECTE ARTOLA


