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Estimats veïns i estimades veïnes. 

Arribats al mes de juliol les nostres Festes Patronals en 
honor a Santa Maria Magdalena ja estan ací. Per això 
en primer lloc vull felicitar-los les festes des del màxim 
respecte possible.

M’agradaria expressar un desig: que estes festes 
siguen un any més les festes de tots, les festeres i 
festers, les associacions, des dels més menuts de casa 
fins als nostres majors, que tots tinguem cabuda i tots 
les disfrutem de la millor manera possible, vosaltres 
sou els protagonistes d’este gran poble, el nostre poble

Vull agrair a les associacions locals, el treball tan 
important que fan durant tot l’any i en particular durant 
les festes, sempre en benefici de la gent. Com a alcalde, 
vos anime des d’ací per a que continueu treballant com 
ho esteu fent, amb actes com els d’este darrer any, tots 
ells amb una gran participació, mostrant la gran vitalitat 
de la nostra població.

Felicitació especial un any més a la comissió de festes 
i als regidors, que han treballat per a preparar una 
programació digna, amb actes per a tots els públics. 
Programació realitzada amb molta il·lusió buscant 
l’alegria de tots i poder aconseguir la màxima participació 
possible. Per tot açò un any més moltes gràcies.

Reservem, en este temps de festa, un espai de la nostra 
memòria per a tots aquells veïns i totes aquelles veïnes 
que hui ja no es troben entre nosaltres. Així mateix 
també vull tindre unes paraules de solidaritat amb 
tots els veïns i veïnes que per problemes de salut, no 
podran disfrutar d’estes festes, esperant la seua ràpida 
recuperació.

Per a finalitzar vos demane com em demane a mi 
mateix que obrim les portes del nostre poble a tot el 
que vullga disfrutar de la festa. Que ningú siga ni es 
senta exclòs: majors i joves, en família, amb amics, en 
parella o sols, d’ací o d’allà. 

És un orgull, per a tots la imatge tan positiva i solidària 
que es té de Santa Magdalena, és el nostre orgull 
magdalenero, més que un sentiment.

Amigues i amics, les festes són pocs dies i cal aprofitar 
cada instant. 

Siguem feliços sempre i disfrutem de les festes.

El vostre Alcalde
Sergio Bou Ayza

Queridos vecinos y queridas vecinas.

Llegados al mes de julio nuestras Fiestas Patronales en 
honor a Santa María Magdalena ya están aquí. Por ello 
en primer lugar quiero felicitarles las fiestas desde el 
máximo respeto posible.

Me gustaría expresar un deseo: que estas fiestas sean 
un año más las fiestas de todos, las festeras y festeros, 
las asociaciones, desde los más pequeños de casa hasta 
nuestros mayores, que todos tengamos cabida y todos 
las disfrutemos de la mejor manera posible, vosotros sois 
los protagonistas de este gran pueblo, nuestro pueblo.

Quiero agradecer a las asociaciones locales, el trabajo 
tan importante que hacen durante todo el año y en 
particular durante las fiestas, siempre en beneficio de la 
gente. Como alcalde, animo desde aquí a que continuéis 
trabajando como lo estáis haciendo, con actos como los 
de este ultimo año, todos ellos con una gran participación, 
enseñando la gran vitalidad de nuestra población.

Felicitación especial un año más a la comisión de fiestas 
y a los concejales, que han trabajado para preparar una 
programación digna, con actos para todos los públicos. 
Programación realizada con mucha ilusión buscando la 
alegría de todos y poder conseguir la máxima participación 
posible. Por todo esto un año más muchas gracias. 

Reservemos, en este tiempo de fiesta, un espacio de 
nuestra memoria para todos aquellos vecinos y todas 
aquellas vecinas que hoy ya no se encuentran entre 
nosotros. Así mismo también quiero tener unas palabras 
de solidaridad con todos los vecinos y vecinas que por 
problemas de salud, no podrán disfrutar de estas fiestas, 
esperando su pronta recuperación.

Para finalizar os pido como me pido a mi mismo que 
abramos las puertas de nuestro pueblo a todo el que 
quiera disfrutar de la fiesta. Que nadie sea ni se sienta 
excluido: mayores y jóvenes, en familia, con amigos, en 
pareja o solos, de aquí o de allá. 

Es un orgullo, para todos la imagen tan positiva y solidaria 
que se tiene de Santa Magdalena, es nuestro orgullo 
magdalenero más que un sentimiento. 

Amigas y amigos, las fiestas son pocos días y hay que 
aprovechar cada instante.

Seamos felices siempre y disfrutemos de las fiestas. 

Vuestro Alcalde
Sergio Bou Ayza
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Enma Ledoux Cheto
FESTERA 2016 
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Gerard Lacruz Marín
FESTERO 2016 
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Carla Arribas Escrivá 
FESTERA 2016 
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Martina Pla Gil
FESTERA 2016 
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Carlota Mangirón Casas
FESTERA 2016 
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Eric Burgos Segura
FESTERO 2016 
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Laia Castell Cheto
FESTERA 2016 
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Antoni Castell Cheto
FESTERO 2016 
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Aitana Pozuelo Chiral
FESTERA 2016 
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Vicent Lacruz Bellver
FESTERO 2016 
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Nascuda a Sta. Magdalena, Laura Puig 
Bou està Llicenciada en Ciències de 
la Informació, amb l’especialitat de 
Periodisme,  per la Universitat Cardenal 
Herrera Ceu de València.

Actualment compagina la seua tasca 
de directora de La Mañana de Cope en 
el Maestrat,  a COPE Vinaròs,  amb la de 
Cap de Comunicació de l’Ajuntament de 
Sta. Magdalena.

Magdaleners i visitants, un any més ja 
tornem a tindre ací les nostres Festes 
Patronals. Entre el 21 i el 31 de juliol, tenim 
per davant dies de joia, dies de germanor, 
que ens permetran que convivim tots 
junts d’un dies intensos. 

Permeteu-me, que des d’ací i gràcies a 
l’oportunitat que em donen, un any més, 
com a presentadora de l’acte d’Exaltació 
de les nostres Festeres i Festers,  que vos 
convide a gaudir, a assaborir cada instant 
d’aquests dies de celebracions. 

Molts bones Festes a tots!

PRESENTADORA

Laura  
Puig Bou
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Nascuda a Santa Magdalena de Polpis 
el 14 de febrer de 1957, és filla del 
matrimoni format per Vicente i Dolores i 
la menor de tres germans.

Durant els seus primers anys cursa 
els estudis d’educació primària a 
l’escola pública de Santa Magdalena. 
Posteriorment i amb l’ajuda de les 
mestres d’aquesta mateixa escola, Maria 
Pilar Ferrer i Delfina Soriano, prepara per 
lliure els tres primers anys de batxillerat 
mentre continua vivint al poble.

L’any 1971 es trasllada a Castelló per 
continuar els estudis de Batxillerat i COU 
al Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Femenino residint en aquest període al 
Colegio Menor de la Sección Femenina.

Posteriorment cursa els estudis de 
Magisteri a la Universitat Laboral de 
Cheste especialitzant-se en ciències 
humanes i compagina els seus estudis 
impartint classes durant l’estiu a xiquets 
del poble.

A la finalització continua amb aquesta 
ocupació i comença a impartir també 
classes d’escolarització per a adults.

Des del seu casament l’any 1981 viu 
a Benicarló, l’any següent neix la seva 
filla, moment en el que deixa d’exercir 
professionalment encara que continuarà 
col·laborant i donant suport a diferents 
activitats organitzades per l’escola 
pública.

MANTENIDORA

Mariló 
 Bou Ayza
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Que les rialles dels nostres 

xiquets ens contagien a tots 

aquestes Festes Patronals.  

La seua alegria ens fa ser 

constants en el nostre treball.

AMPA 
CEIP Albert Selma
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Mestresses  
de casa
L’Associació de Mestresses 
de Casa desitgem als veïns i 
visitants que gaudiu de tots els 
actes programats!

Agrupació 
Musical 
Santa 
Magdalena
L’Agrupació Musical Santa 
Magdalena de Pulpis desitja a 
tot el poble i visitants molt bones 
Festes Patronals i que la música 
òmpliga d’alegria aquests dies de 
celebracions.
BONES FESTES!!!
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Grup  
de Danses 
Magdaleneres
Des del Grup de Danses 
Magdaleneres volem que els 
visitants vos sentiu comen casa 
i que els de casa, gaudim d’unes 
celebracions molt emotives i 
participatives. Bones Festes per a 
tots!

Colla de 
Dolçainers 
i Tabaleters 
Pulpis
La Colla de Dolçainers i Tabaleters 
Pulpis, us desitgen que passeu 
unes molt bones festes, a tot el 
poble de Santa Magdalena i a tots 
els que ens visiten.
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Curs de pintura

Club de 
Jubilats i 
Pensionistes
El club de Jubilats i Pensionistes 
de Santa Magdalena de Pulpis, 
desitja a tots els veïns i visitants 
Bones Festes.
Us esperem a l’orxatada!
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Associació 
Juvenil
Pont de 
l’Agüelo 
Queixalet
L’associació Juvenil Pont de 
l’Agüelo Queixalet, desitgem 
que passeu unes festes plenes 
d’alegria i que tant la gent del 
nostre poble com visitats pugueu 
gaudir d’elles, però sempre 
mantenint l’esperit jove.

Societat de 
caçadors 
“San 
Lázaro”
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Amics de 
Sant Vicent
Els veterans, nous membres de 
la Junta d’Amics de Sant Vicent 
i socis desitgen a tot el poble 
i visitants unes bones Festes 
Patronals

Gent  
Espai  
Respir
Des de l’Espai Respir Polpis vos 
desitgem unes bones festes 
patronals i vos esperem per veure 
la nostra exposició el dia de la 
nostra Patrona.

23SANTA MAGDALENA DE PULPIS



Motoclub 
De bar  
en bar

Associació 
de Puntaires
Des de l’Associació de Puntaires 
de Sta. Magdalena vos desitgem 
a tots unes molt bones Festes 
Patronals. Disfruteu-les al màxim!
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PROGRAMA D’ACTES 2016
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15  DIVENDRES  
 DE JULIOL

21:00  ChillOut Night. L’associació 
Juvenil et convida a gaudir 
d’una nit diferent amb begudes 
exòtiques al poliesportiu 
municipal.

16 DISSABTE  
 DE JULIOL

12:00 Competicions de natació a la piscina 
municipal.

18:00  Carrrera de lents, organitzat pel motoclub 
“de bar en bar” patrocina Gran Hotel 
Peñiscola.

18:30  “Tarde del Pincho”.
20:00  Recepció dels cocs participants per al 

concurs de coques dolces i salades. 
Les bases del concurs les trobareu als 
establiments locals i a l’ajuntament.

20:30  VIII Concurs de coques dolces i salades.
21:30  Sopar de Pa i Porta. L’associació juvenil 

facilitarà la beguda. 
 Seguidament V Concurs de Cremadets i 

Bingo.
23:30  Ball amb el grup LA KINKY BAND
  Al finalitzar discomóvil El Sarao i Festa de la 

bromera.

Festes de la Joventut 2016
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21  DIJOUS  
 DE JULIOL

13:00  Campanes al vol i llançament de coets anunciant les festes.
20:30   Cercavila a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís pels carrers de costum.
22:00   Recollida de Festeres i Festers per part de l’Agrupació Musical Santa Magdalena.
22:30   Presentació de les Festeres i Festers 2016.
 Presentadora: Na LAURA PUIG BOU
 Mantenidora: Na MARILÓ BOU AYZA
24:00  Ofrena floral de les diferents entitats locals a la nostra Patrona Santa Maria Magdalena. 
24:30  Ball amb l’orquestra JAMAICA SHOW. Entrada gratuïta. 

Festes Patronals 2016
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22  DIVENDRES  
 DE JULIOL

11:00 Inauguració de pintura de l’últim curs a càrrec 
de la professora, Maite Baldrich. Lloc: la 
capella.

12:00 Missa oficiada pel Bisbe de Tortosa, 
l’Excel·lentíssim i Reberendissim Enrique 
Benavent Vidal, en honor a la nostra Patrona 
Santa Maria Magdalena. 

13:00 Soltada de coloms a càrrec de la Colombòfila Missatgera de Benicarló i traca a càrrec de 
Pirotècnia Tomàs, amb la participació de l’Agrupació Musical Santa Magdalena.

13:30 Recepció de l’Ilm. Ajuntament per a tots els veïns i totes les veïnes al poliesportiu municipal. 
EXPOSICIÓ DE MANUALITATS DE L’ESPAI RESPIR CURS 2015-2016. 

 Lloc: sala de reunions del pavelló poliesportiu.
18:00-20:30 Exposició de pintura de l’últim curs a càrrec de la professora, Maite Baldrich. Lloc: la 

capella.
19:00 Processó pels carrers de costum amb la imatge de la patrona. Amb la participació de 

l’Agrupació Musical de Santa Magdalena.
20:30 Actuació del Grup de Danses Magdaleneres, Dolçainers i Tabaleters Polpís i l’actuació 

especial del grup infantil de Danses Magdaleneres. Patrocina Mármoles Serrat, S.L.
	 Al	 finalitzar	 es	 farà	 l’entrega	 dels	 premis	 del	 I	 concurs	 per	 a	 la	 portada	 del	 llibre	 de	

festes.
24:00 Ball amb l’orquestra MONTECARLO. Entrada gratuïta.
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23  DISSABTE  
 DE JULIOL

11:00-13:00 i de 18:00-20:00  
Exposició de pintura de l’últim 
curs a càrrec de la professora, 
Maite Baldrich. Lloc: la capella.

12:00 Missa concelebrada en honor a 
la Immaculada Concepció. 

13:00 Traca a càrrec de Pirotècnia 
Tomàs, amb la participació de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís.

13:30 Recepció de l’Ilm. Ajuntament per al clergat, el cor i les associacions locals al poliesportiu 
municipal, amb la participación de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís.

19:00 Processó pels carrers de costum amb la imatge la la Immaculada. Amb la participació de 
l’Agrupació Musical de Santa Magdalena.

20:30 Actuació de l’Agrupació musical Santa Magdalena i la Unió Santa Cecília de Cervera del 
Maestre. Patrocina Mármoles Serrat, S.L.

24:00 Ball amb l’orquestra VALENCIA. Entrada gratuïta. 
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24  DIUMENGE 
 DE JULIOL

07:30 “Despertà” a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís.
08:00-14:00 Muntatge de cadafals.
09:00 “Torrà” per a tots els muntadors al poliesportiu.
10:30 Missa de record a tots els difunts de Santa Magdalena.
11:00-13:00 Exposició de pintura de l’últim curs a càrrec de la professora, Maite Baldrich. Lloc: la 

capella.
18:00- 22:00 Dia de les associacions (Fira de Festes) amb la participació de les associacions del 

municipi. Exposició, degustació i compra de productes típics de la zona. Lloc: carrer Ermita.
20:00 Cloenda de l’exposició de pintura de l’últim curs a càrrec de la professora, Maite Baldrich. 
 Lloc: la capella
23:00 Actuació a càrrec de PATRI AND GREASER (Rockabilly).
24:30 Actuació de CIVYL.LA PORTMAN 
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25  DILLUNS 
 DE JULIOL

13:00-16:00  Dia de les paelles al carrer Ermita. Animat per la Guaranà Street Band.  
Obsequi  per a tots els participants.

18:30 Vaquetes de la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes, amb l’animació a càrrec de la 
Guaranà Street Band. Vesprada de disfresses amb cervesa i sangria per als participants. 
Sortida a les 18:00 hores des del Carrer Les basses i Carrer els Pous. Patrocina: DISBESA. 

22:00 Sopar de pa i porta al poliesportiu municipal. L’ajuntament proporcionarà la beguda.
23:30 Ball amb el Trio DABANNA. Entrada gratuïta. 
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26  DIMARTS 
 DE JULIOL

12:00 Entrada de bestiar boví per a l’exhibició de la 
ramaderia de Parejo de Cabanes.

17:00 Gran orxatada en honor de la nostra gent 
major al pavelló poliesportiu, per a tots els 
veïns.

18:00 Inauguració de la I exposició MANS 
ARTESANES, manualitats i ferramentes 
antigues. LLoc: la capella

18:30 Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de 
Benavent de Quatretonda.

22:00 Embolada d’un bou de la ramaderia d’Iván 
Miró de La Ribera.

23:00	 Actuació	 del	 Grup	 de	 teatre	 d’Alcalà.	
Entrada gratuïta. Patrocina Marmoles 
Serrat, S.L.

24:30 Festa del pijama amb el Duet-discomòbil 
El	 Sarao,	 fins	 les	 6:00	 del	 matí.	 Organita	
l’Associació Juvenil Pont de l’Agüelo 
Queixalet.
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27  DIMECRES 
 DE JULIOL

10:00 Torrada de sardines en la Plaça Espanya.
12:00-14:00 I exposició MANS ARTESANES, manualitats i ferramentes antigues. LLoc: la 

capella.
12:00 Vaquetes de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera. 
18:00-21:00 I exposició MANS ARTESANES, manualitats i ferramentes antigues. LLoc: la 

capella.
18:00 Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Parejo de Cabanes. 
22:00 Sopar de pa i porta al poliesportiu municipal. L’ajuntament proporcionarà la beguda.
23:30 Ball amb l’orquestra PLATEA.  Entrada gratuïta. Al	finalitzar	actuació	de	DJ’s	locals.
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28  DIJOUS 
 DE JULIOL

10:00 – 19:00 Animació infantil (inflables) al poliesportiu.
12:00-14:00 I exposició MANS ARTESANES, manualitats i ferramentes antigues. LLoc: la 

capella.
12:00 Entrada de bestiar boví per a l’exhibició de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.
15:45 IV Travessia pel Pont de l’Agüelo Queixalet. Començarem des de l’entrada de l’antic camp 

de futbol. En acabar orxata per a tots els participants. Organitza: A.J. Pont de l’Agüelo 
Queixalet.

18:00-21:00 I exposició MANS ARTESANES, manualitats i ferramentes antigues. LLoc: la 
capella.

18:00 Exhibició de bestiar boví de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.
22:30 Actuació de QUICO el CELIO, el NOI i el MUT DE FERRERIES. Entrada gratuïta. 
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29  DIVENDRES 
 DE JULIOL

02:00 -5:00 “Soltà” de vaquetes de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera. 
03:30 Discomòbil Techno-night	amb	els	DJ’s	locals	BORJA	SOSPEDRA	I	FERRÁN	CHETO,	fins	

les 6:00 del matí.
12:00 Entrada de bestiar boví per a l’exhibició de la ramaderia Germán Vidal de Cabanes.
18:00 Exhibició de bestiar boví de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera, amb l’espectacle de 

retalladors Casta Valenciana.
21:30 Bou alternatiu embolat per als xiquets i les xiquetes.
23:00 Embolada d’un bou de la ramaderia Germán Vidal de Cabanes.
24:00 Ball amb l’orquestra NUEVA ALASKA. Entrada gratuïta. 
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30  DISSABTE 
 DE JULIOL

11:30 Correbou infantil estil Sant Fermí. (Portar vestimenta de Sant Fermí). Es llançaran caramels 
per als participants i regals per a tots.

12:00 Entrada de bestiar boví de la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes.
18:15 Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes (4 bous) 
20:30 Corro de vaques de la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes.
21:30 Bou alternatiu embolat per als xiquets i les xiquetes.

22:30 Embolada d’un bou de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.
24:30 Ball amb l’orquestra LA MUNDIAL . Entrada gratuïta. 
	 Al	finalitzar	l’orquestra	Discomòbil	EL	SARAO
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31  DIUMENGE 
 DE JULIOL

11:00 -19:00 Animació infantil al 
poliesportiu.

23:00 Castell de Focs Artificials Fi de 
Festes.

05  DIVENDRES  
 D’AGOST 

22:00  Actuació teatral infantil a la plaça 
Mossen Paco, a càrrec del grup 
teatral El Ball de Sant Vito, amb 
l’obra “La sopa de Pedres”.
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Patrocina

Il·lm. Ajuntament de Santa Magdalena de Polpís

Organitza

Comissió de Festes

Empreses patrocinadores

Cooperativa Agrícola “San Isidro”

Mármoles Serrat, S.L.

Gran Hotel Peñíscola

Disbesa

Construcciones Sospedra Bou, S.L.

Maderas Sorlí, S.L.

Notes
La Comissió de Festes es reserva el dret de poder alterar, modificar o suprimir qualsevol dels 
actes programats.
Queda terminantment prohibit l’entrada en la plaça de bous als menors de 16 anys.
Es comunica que donat el caràcter d’exhibició de bestiar boví, queda totalment prohibit entrar 
qualsevol espectador en la plaça, assumint aquest, si escau, tota la responsabilitat de la qual 
quedaran exempts les autoritats locals i la Comissió de Festes.
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Himne a Santa Magdalena de Polpís
Música i lletra:
Sergio Tortajada Gómez
Director de l’Agrupació Musical Santa Magdalena de Pulpis

Cantem al poble, cantem ben fort 

joves i grans tots units amb il·lusió 

cantem al poble, cantem al vent 

són els seus fets, orgull dels Madaleners.

Aquesta terra va suportar 

lluites constants entre moros i cristians 

Jaume I d’ella es va enamorar 

des d’aquell dia, som valencians.

Santa Magdalena de Polpís 

pulmó verd del baix Maestrat 

per un costat les Talaies 

baix la serra d’Irta estàs.

Noble, gran castell el de Polpís 

del nostre poble és l’arrel 

retalla el cel, baix del sol i els estels 

estendard del poble del meu voler.

Per Sant Antoni la gorra fem 

per Sant Vicent en processó a l’ermita pugem 

per a la Santa, fe i esperança 

llum i color, que ja ha arribat la festa major.

Igual que el marbre, som resistents 

les tradicions i el futur sempre presents 

treballadora, sempre fidel 

de cor obert és, la seua gent.

Cantem al poble, cantem ben fort 

joves i grans tots units amb il·lusió 

cantem al poble, cantem al vent 

són els seus fets, orgull dels Madaleners.

Cantem al poble, cantem ben alt 

honrem el nom dels nostres avantpassats 

i tots cridem, Visca Santa Magdalena 

Visca el meu poble, Visca molts anys.
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