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Estimats veïns, estimades veïnes:

Ens trobem a les portes de les festes en honor a la nostra 
Patrona: Santa Maria Magdalena.

Aprofite estes primeres línies, per a donar les gràcies a 
les associacions locals, per tot el treball realitzat al llarg 
d’este últim any, sempre d’extraordinària qualitat, afa-
vorint la bona convivència i tolerància entre els nostres 
veïns. Agraïment especial a qui ha presentat tants actes, 
cobrint les noticies de les nostres associacions i per su-
posat presentant les nostres festes al llarg dels últims 
anys, Laura Puig Bou, gràcies com dic per acceptar la 
nostra proposta de ser la mantenidora de les festes 2017.

El programa festiu que hem preparat, conjuntament amb 
la comissió de festes i las associacions, per a este any, 
inclou actes per a totes les edats i pretén un any més, 
convertir el nostre municipi en un punt de trobada de ve-
ïns i visitants que cada any decideixen participar extraor-
dinàriament en els actes programats.

Tal com sabeu enguany està sent molt positiu i tot aquell 
treball iniciat per molts regidors i regidores, en anys an-
teriors, està donant resultats en benefici de tots. Estic 
parlant d’inversions molt importants per al present però 
sobretot per al futur immediat del nostre poble i com no 
també de la nostra promoció com a municipi localitzat 
en la Serra d’Irta, mostrant a qui ens visite, què som i què 
fem, ensenyant la nostra essència natural.

Però estem en festes i el més important son les feste-
res i festers a qui felicito per haber decidit representar al 
nostre poble, sabem que ho fareu molt bé i que vos ho 
passareu millor. Als seus familiars agrair-los la implicació 
i l’esforç compartit. 

Tal com dic son dies de festa, però també dies especials 
per a tindre present, en el nostre cor, el record de famili-
ars i amics que ens han deixat: que sempre tindrem en 
la memòria.

Son dies per a solidaritzar-nos, especialment amb aquells 
veïns que per diversos motius, no poden participar de for-
ma activa en la festa. Han de saber que estaran presents 
en tots i cadascun dels actes programats.

Per a finalitzar demanar-los que convertim els nostres 
carrers en llocs de trobada i convivència, participant ac-
tivament, sempre amb generositat i hospitalitat. En nom 
de la Corporació Municipal que represento i en el meu 
propi, els desitgem de cor: 

¡BONES FESTES!
El vostre Alcalde
Sergio Bou Ayza

Estimados vecinos, estimadas vecinas:

Nos encontramos a las puertas de las fiestas en honor a 
nuestra Patrona: Santa María Magdalena.

Aprovecho estas primeras líneas, para dar las gracias a  las 
asociaciones locales, por todo el trabajo realizado durante 
este último año, siempre de extraordinaria calidad, favore-
ciendo la buena convivencia y tolerancia entre nuestros veci-
nos. Agradecimiento especial a quien ha presentado tantos 
actos, cubriendo las noticias de nuestras asociaciones y por 
supuesto presentando nuestras fiestas durante los últimos 
años, Laura Puig Bou, gracias como digo por aceptar nuestra 
propuesta de ser la mantenedora de las fiestas 2017.

El programa festivo que hemos preparado, conjuntamente 
con la comisión de fiestas y las asociaciones, para este año, 
incluye actos para todas las edades y pretende un año más, 
convertir nuestro municipio en punto de encuentro i disfrute 
de vecinos y visitantes que cada año deciden participar ex-
traordinariamente en los actos programados.

Como sabéis este año está siendo muy positivo y todo aquel 
trabajo iniciado por muchos concejales y concejalas, en años 
anteriores, está dando resultados en beneficio de todos. Es-
toy hablando de inversiones muy importantes para el presen-
te pero sobretodo para el futuro inmediato de nuestro pueblo 
y como no también de nuestra promoción como municipio 
situado en la Serra d’Irta, enseñando a quien nos visite, que 
somos y que hacemos, enseñado nuestra esencia natural.

Pero estamos en fiestas y lo más importante son las festeras 
y festeros a quienes felicito por haber decidido representar a 
nuestro pueblo, sabemos que lo haréis muy bien y que os lo 
pasareis mejor. A sus familias agradecerles la implicación y 
el  esfuerzo compartido. 

Como digo son días de fiesta, pero también días especiales 
para tener presentes, en nuestro corazón, el recuerdo de fa-
miliares y amigos que nos dejaron: que siempre tendremos 
en la memoria.

Son días para solidarizarnos, especialmente con aquellos 
vecinos que por diversos motivos, no pueden participar de 
forma activa en la fiesta. Tienen que saber que estarán pre-
sentes en todos y cada uno de los actos programados.

Para finalizar pedirles que convirtamos nuestras calles en 
lugares de encuentro y convivencia, participando activamen-
te, siempre con generosidad y hospitalidad. En nombre de la 
Corporación Municipal que represento y en el mío propio, les 
deseamos de corazón: 

 ¡FELICES FIESTAS!

Vuestro Alcalde
Sergio Bou Ayza
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Laura  
Alvarez  
Cheto

FESTERA 2017
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Naumi  
Leonor
Sospedra
Filpisan

FESTERA 2017
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Vicent  
Lacruz  
Bellver

FESTERO 2017
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Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Univer-
sitat Pompeu Fabra de Barcelona, va començar la seua 
tasca professional al 2001 a Cope Vinaròs i El Periódi-
co Mediterráneo. A l’any següent, començà a treballar 
a Castelló Nord Televisió com a redactora, presentado-
ra, càmera i editora de continguts de televisió, premsa 
escrita i internet. 
Després d’un any treballant en documentació i contin-
guts a Label ST, el 2009 passa a ser la cara de l’“Actual”, 
el programa de notícies i reportatges d’actualitat de la 
productora benicarlanda Mediarec per a Canal56,  perí-
ode durant el qual també col·labora en la producció de 
tot tipus de serveis audiovisuals i de disseny gràfic i 
web.
Pel que fa a premsa escrita, ha estat durant tres anys 
sotsdirectora del setmanari d’actualitat 7 Dies Beni-
carló, i ha treballat com a corresponsal de Benicarló 
per a Levante de Castelló. A nivell provincial, durant 
2013 ha treballat amb Grupo Panorama de Castelló, 
com a redactora de continguts de moda i actualitat i 
realitzant reportatges que l’han portat a retransmetre 
competicions de vela per a Teledeporte, entre d’altres 
plataformes estatals de continguts audiovisuals. Ac-
tualment, a nivell periodístic, coordina continguts a 7 
Dies Benicarló, entre d’altres.

PRESENTADORA

IrenePitarchLacruz
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Natural de Sta. Magdalena de Polpís, Laura Puig Bou, 
és llicenciada en Ciències de la Informació, Periodisme 
per la Universitat Cardenal Herrera CEU de Montcada, 
València, concretament de la promoció 1997-2002.
La seua experiència professional està lligada als mit-
jans de comunicació comarcals. De fet, les seues pri-
meres pràctiques foren a Ràdio Benicarló, l´any 1998.  
També durant aquest estiu va col·laborar amb l´extinta 
Telecarlón, a Benicarló. Durant la seua época de la fa-
cultat, fou redactora del periòdic de la universitat, Quin-
ce Días.
L´any 1999 accedeix a la beca de practiques de SER 
Maestrat, beca que tindrà fins a l´any 2001. Al 2002 
finalitza els seus estudis universitaris i s´incorpora a 
SER Maestrat, com a directora de Hoy por Hoy Maes-
trat y Hora 14. També condueix Carrusel Deportivo i els 
informatius matinals de la Cadena SER. Entre el 2002 i 
el 2004 compagina el seu treball a SER Maestrat amb 
la corresponsalía al Maestrat del periòdic El País.
Al 2004 i fins el 2008 es passa al terreny dels mitjans 
de comunicació multimèdia i entra a treballar al grup 
Povet, a Benicarló, on exerceix com a redactora del pe-
riòdic digital povet.com i Castelló Nord Televisió.
Des de desembre de 2008 i fins al juliol de 2010 edita 
i presenta el programa De Bon Rotllo a la Bona Ràdio, 
a Vinaròs i treballa com a reportera al programa Anem 
de Bòlid, que produeix Maestrack a Canal 56, a Vinaròs.
En el terreny dels mitjans de comunicació escrita, 
destaca el seu treball entre el 2008 i 2013 com a cor-
responsal d´Alcalà de Xivert-Alcossebre, Torreblanca i 
Sta. Magdalena del periódic provincial, Mediterráneo.
Ha sigut la responsable de premsa del Cicle de Con-
cert de Música Clàssica, Ciutat de Peñíscola dels anys 
2015 i 2016.
Des de l´any 2011 és la cap de comunicació de l´Ajun-
tament de Sta. Magdalena i des de març d´enguany 
també de l´Ajuntament de Càlig, treballs que compagi-
na com a directora dels programes Herrera en Cope i 
Mediodía Cope de la Cadena Cope de Vinaròs.
Laura Puig Bou està també estretament vinculada a 
diferents entitats i associacions de Sta. Magdalena. En 
l´actualitat és la presidenta de l´AMPA del CEIP Albert 
Selma i forma part del Grup de Danses Magdaleneres.

MANTENIDORA

Laura Puig Bou
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Associacions
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Des de l’AMPA del CEIP Albert 
Selma vos desitgem a tots 
molt Bones Festes i ho fem 

amb el somriure dels nostres 
xiquets i xiquetes. Ells són 
el nostre present i també 
escriuran el nostre futur!
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Mestresses  
de Ccasa
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
El Grup de Danses Magdaleneres 
vol desitjar des d’ací, molt Bones 
Festes! tant als nostres veïns com 
a aquells que decideixen passar 
uns dies entre nosaltres

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
Els alumnes i mestra del Curs de 
Pintura vos volem desitjar molt Bones 
Festes i al mateix temps vos convidem 
a visitar l’exposició dels nostres treballs.

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”
Els desitja Bones Festes!
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Amics de Sant Vicent
Madaleners i visitants, ja estem en Festes! Els Amics de Sant Vicent us desitgem a tots que 
gaudiu d’unes meravelloses celebracions plenes d’alegria i germanor.
BONES FESTES!

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.
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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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Associació 
Espanyola 
contra el càncer
L’associació de Santa Magdalena de 
Pulpis, vos desitja a tots els veïns i 
visitants, bones festes. Programa

d’ActesLa Comissió de Festes,  
desitja a tot el poble de Santa Magdalena

Bones Festes!
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Programa
d’Actes
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Water Festival 2017
01  DISSABTE  

DE JULIOL

17:00  Parc aquàtic a la piscina

21:00  Tarde Chill Out a la piscina municipal.

23:30  Water Festival a la piscina municipal.

Matí d’esport a la 
piscina 2017
15  DISSABTE  

DE JULIOL

12:00  Competicions de natació a la piscina municipal.

Vesprada Motera 2017

15  DISSABTE  
DE JULIOL

18:30  Carrera de lents, a la explanada de la cooperativa 
organitzat pel motoclub  «de bar en bar »
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21  DIVENDRES  
 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 2017.

 Presentadora: Na IRENE PITARCH LACRUZ 

 Mantenidora: Na LAURA PUIG BOU

24:00  Ofrena floral de les diferents entitats locals a la nostra Patrona Santa Maria Magdalena. 

24:30  Ball amb l’orquestra VALENCIA. Entrada gratuïta. 
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22  DISSABTE  
 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 nostre Retor, Pedro Añó acompanyat per altres retors de la 
comarca, 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. 

14:30  Exposició de manualitats de la nostra gent de l’espai respir curs 2016-2017

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.

22:00  Concert solidari destinat a la PID Foundation a càrrec de l’Agrupació musical Santa 
Magdalena.

 Al finalitzar es farà l’entrega dels premis del II concurs per a la portada del llibre de 
festes.

24:00  Ball amb l’orquestra TARANTELA. Entrada gratuïta.

 Al finalitzar l’orquestra discomòbil amb el DJ local MARTI VIVES.

SANTA MAGDALENA DE PULPIS 25



23 DIUMENGE 
 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 participació de la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
Polpís.

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

20:30  Actuació del Grup de Danses Magdaleneres i el Grup de Danses de La Torre d’En 
Doménec, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís amb l’actuació especial del 
grup infantil de Danses Magdaleneres. Patrocina Mármoles Serrat, S.L.

24:00  Ball amb l’orquestra EUROPA. Entrada gratuïta. 
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24  DILLUNS 
 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 i de 18:00-20:30 Exposició de pintura i cloenda de l’últim curs a càrrec de la professora, 
Maite Baldrich. Lloc: la capella.

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 amb un extraordinari tombet al poliesportiu municipal. Patrocina Jose Vicente 
Molinos González.

 L’ajuntament proporcionarà la beguda.

23:30  Ball amb el Trio LAZARO’S. Entrada gratuïta. 
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25 DIMARTS  
 DE JULIOL

10:00  Torrada de sardines en la Plaça Espanya.

12:00-14:00  Vaquetes de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.

18:00  Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Pedro Fumado “El Charnego”

23:00  Espectacle humorístic a càrrec de Juan i Miguel

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

12:00  Entrada de bestiar boví per a l’exhibició de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera. 

13:00-16:00   Dia de les paelles al carrer Ermita. Animat per la Guaranà Street Band. 

 Obsequi per a tots els participants. 

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

18:00  Inauguració de la II exposició MANS ARTESANES, manualitats i ferramentes 
antigues. 

  LLoc: la capella.

18:00  Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Mansilla. 

22:00  Sopar de pa i porta al poliesportiu municipal. L’ajuntament proporcionarà la beguda.

23:30  Ball amb el grup TOP ZERO. Entrada gratuïta. Al finalitzar actuació de DJ´s locals.
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27  DIJOUS  
 DE JULIOL

12:00-14:00  II 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.

18:00-21:00  II 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  Actuació de RONDALLA FARTABELITRES. Entrada gratuïta.

23.30  Actuació de LA ROMANTICA DEL SERRADAL. 
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28  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.

12:00-14:00  II exposició MANS ARTESANES, manualitats i ferramentes antigues. LLoc: la 
capella.

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 Germán Vidal de Cabanes.

20:00  Clausura de la II exposició MANS ARTESANES, manualitats i ferramentes antigues.

 LLoc: la capella.

21:30  Bou alternatiu embolat per als xiquets i les xiquetes.

22:30  Embolada d’un bou de la ramaderia Germán Vidal de Cabanes.

24:00  Ball amb l’orquestra LA CRUZADA. Entrada gratuïta. 

 Al finatlizar l’orquestra Discomòbil EL SARAO
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29  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 Parejo de Cabanes.

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.

18:00  Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Parejo 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 JAMAICA SHOW. Entrada gratuïta. 

 Al finatlizar l’orquestra Discomòbil EL SARAO
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30  DIUMENGE 
 DE JULIOL

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

12:00  Entrada de bestiar boví per a l’exhibició de la ramaderia de Parejo de Cabanes (6 
bous)

18:00  Exhibició de bestiar boví de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.

 Al finalitzar desmuntatge de cadafals.

19:30  Contacontes Sophie’s Lighthouse a càrrec de Marta Ramón.

23:00  Castell de Focs Artificials “Fi de Festes”. 
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PATROCINA

Il·lm. Ajuntament de Santa Magdalena de Polpís

ORGANITZA

Comissió de Festes

PATROCINADORS

Cooperativa Agrícola “San Isidro”

Mármoles Serrat, S.L.

Disbesa

Construcciones Sospedra Bou, S.L.

José Vicente Molinos González

Excma. Diputació Provincial de Castelló

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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