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Estimades veïnes i estimats veïns:

Salutació

Com a Alcalde vull aprofitar aquesta salutació per a donar-los les gràcies per la confiança
renovada i ampliada, que han dipositat en aquesta nova corporació municipal.
És una gran satisfacció per a mi dirigir-me a vostés, per a anunciar-los que ja tenim les festes ací. Ens fa moltíssima il·lusió poder gaudir amb els nostres familiars i amics, d’aquesta
setmana festiva, en honor a la nostra patrona Santa Maria Magdalena.
El programa d’activitats que hem preparat inclou actes per a totes i per a tots. Comencem
el dia 17 de juliol amb el acte més emotiu: la presentació de les festeres i festers, que
de ben segur representaran el nostre poble amb orgull i dignitat. Continuarem amb actes religiosos, recepcions, fira de festes, exposicions, animació infantil, teatre, actuacions
musicals, balls, exhibicions taurines, i espectacles pirotècnics; motius suficients perquè
convertim els carrers del nostre poble en llocs de trobada i convivència per a participar
activament mostrant la nostra hospitalitat i generositat a tots els qui ens visiten.
També és just que en aquests moments de festa, tindre un record especial per a aquells
veïns i veïnes nostres, que ho van ser de tota la vida, amics d’uns, familiars d’altres, veïns
de tots, persones tan volgudes hui com ho eren en vida. Així mateix a tots els veïns i veïnes que per diversos motius no puguen participar de la festa, la més sincera mostra de
solidaritat i desitjar la seua pronta recuperació. Aprofite també per a donar la benvinguda
als nous xiquets i xiquetes, desitgan-los una vida plena de bons moments.
Vull tindre unes paraules d’agraïment per a tots aquells que han col·laborat en la confecció i en el finançament de la programació festiva. Açò no haguera estat possible sense la
col·laboració de totes les associacions locals, comerços, empreses i les institucions. Agraïment especial per als pares, mares i familiars de les nostres festeres majors i acompanyants
i de les festeres i festers infantils. L’Ajuntament, que som tots, fem possible amb l’esforç
dels companys i companyes de la corporació i dels treballadors i treballadores de l’ajuntament, que tots puguem disfrutar d’aquestos actes programats.
Amics i amigues, us desitjo unes meravelloses festes patronals, agraint-vos la vostra participació i col·laboració en els actes programats, en nom de tota la Corporació Municipal.
BONES FESTES 2015! I VISCA SANTA MAGDALENA!
Sergio Bou Ayza
Alcalde de Santa Magdalena de Pulpis
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Estimadas vecinas y estimados vecinos:

Saluda

Como Alcalde quiero aprovechar este saluda para darles las gracias por la confianza, renovada
y ampliada, que han depositado en esta nueva corporación municipal.
Es una gran satisfacción para a mi dirigirme a ustedes, para anunciarles que ya tenemos las
fiestas aquí. Nos hace muchísima ilusión poder gozar con nuestros familiares y amigos, de esta
semana festiva, en honor a nuestra patrona Santa María Magdalena.
El programa de actividades que hemos preparado incluye actos para todos y para todas. Comenzamos el día 17 de julio con el acto más emotivo: la presentación de las festeras y festeros,
que estoy seguro, representaran a nuestro pueblo con orgullo y dignidad. Continuaremos con
actos religiosos, recepciones, feria de fiestas, exposiciones, animación infantil, teatro, actuaciones musicales, bailes, exhibiciones taurinas, y espectáculos pirotécnicos; motivos suficientes
para que convirtamos las calles de nuestro pueblo en lugares de encuentro y convivencia para
participar activamente mostrando nuestra hospitalidad y generosidad a todos los que nos
visiten.
También es justo que en estos momentos de fiesta, tener un recuerdo especial para nuestros
vecinos y vecinas, que lo fueron de toda la vida, amigos de unos, familiares de otros, vecinos
de todos, personas tan queridas hoy como lo eran en vida. Así mismo a todos los vecinos y
vecinas que por diversos motivos no pueden participar de la fiesta, la más sincera muestra de
solidaridad y desearles su pronta recuperación. Aprovecho también para dar la bienvenida a
los nuevos niños y niñas, deseándoles una vida llena de buenos momentos.
Quiero tener unas palabras de agradecimiento para todos aquellos que han colaborado en
la confección y en la financiación de la programación festiva. Esto no hubiera sido posible
sin la colaboración de todas las asociaciones locales, comercios, empresas y las instituciones.
Agradecimiento especial para los padres, madres y familiares de nuestras festeras mayores
y acompañantes y de las festeras y festeros infantiles. El Ayuntamiento, que somos todos,
hacemos posible con el esfuerzo de los compañeros y compañeras de la Corporación y de los
trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, que todos podamos disfrutar de estos actos
programados.
Amigos y amigas, os deseo unas maravillosas fiestas patronales, agradeciéndoos vuestra participación y colaboración en los actos programados, en nombre de toda la Corporación Municipal.
¡BUENAS FIESTAS 2015! ¡Y VIVA SANTA MAGDALENA!
Sergio Bou Ayza
Alcalde de Santa Magdalena de Pulpis

Ingrid Hernández Gellida
Festera 2015 | Associació Bolilleres

Noelia Minguez Adell
Festera 2015 | AMPA Col·legi Albert Selma

Tamara Adell Ramos

Festera 2015 | Agrupació Musical Santa Magdalena

Sara Felis Ramos
Festera 2015 | Amics de Sant Vicent
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Melania Moya Garcia
Festera 2015 | Grup de Danses Magdaleneres

Silvia Beltrán Sánchez

Festera 2015 | Colla de Dolçainers i Tabaleters Pulpis

Rebeca Bou González
Festera 2015 | Club de Jubilats i Pensionistes

Jennyfer
García
Medina
Festera 2015

Eric
Burgos
Segura
Festero 2015
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Arancha
Arnau
Tortajada
Festera 2015

Guillem
Esperanza
Moya
Festero 2015
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Laura Puig Bou
Presentadora

Nascuda a Santa Magdalena de Polpís, es
Llicenciada en Ciències de la Informació,
especialitat de Periodisme per la Universitat
Cardenal Herrera CEU de València.
Ha treballat a SER Maestrat, Benicarló, entre
2002 i 2004 com a cap de programes i també com a directora d’informatius, col·laborant també durant aquests anys com a corresponsal de El País Comunitat Valenciana.
Del 2004 al 2008 ha exercit la seua professió al grup multimèdia Povet. A més, entre el
2008 i el 2010 ha treballat a la Bona Ràdio
i al programa de Canal 56, Anem de Bòlid.
En premsa escrita, ha sigut corresponsal de
Santa Magdalena, Alcalà de Xivert-Alcossebre i Torreblanca entre octubre de 2008
i desembre de 2013 al periòdic provincial,
Mediterráneo.
En l’actualitat és la directora de La Mañana
de Cope en el Maestrat de Cope Vinaròs i
la responsable de Comunicació de l’Ajuntament de Santa Magdalena.
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Ana Cervera Pauner
Mantenidora

Anna Cervera Pauner, filla d’Eugenio i Joaquina, vaig néixer el 30 de novembre de
1961 al Prat de Llobregat, tot i que la meva vida ha estat sempre molt lligada a
Santa Magdalena de Pulpis, on he passat moments molt feliços entre tots vosaltres.
Vaig estudiar batxillerat a l’Institut Baldiri Guilera del Prat i Formació Professional
Administratiu de 2n Grau al Centre d’Estudis Llobregat.
Estic casada amb el Juan Garcia i tinc dues filles, la Mireia i la Marta.
He treballat com a administrativa en diverses empreses.
He estat membre de l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Carme, on vaig entrar en
contacte amb el món del voluntariat. Durant 15 anys, he col·laborat com a actriu
en el grup de teatre La fàbrica de contes, un grup de voluntariat lingüístic que van
posar en marxa, conjuntament, l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el Centre de
Normalització Lingüística del Prat. Hem fet representacions de contes per als alumnes de totes les escoles del Prat i per als nens malalts a l’hospital Sant Joan de Dèu
de Barcelona.
La meva relació amb diverses associacions culturals del Prat es va iniciar fa 10 anys,
quan vaig començar a treballar com a administrativa a l’Escola de Música de la
Unió Filharmònica del Prat. Durant 8 anys he estat membre de la Coral de la Unió
Filharmònica i des de fa 3 anys canto al cor de gospel de l’associació The Gospel
Prat Project.
Actualment, treballo com a funcionària a l’Ajuntament del Prat, al Departament
d’Educació.
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L’Ajuntament desitja a tots
els veïns i visitants unes

Bones Festes!
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AMPA Col·legi
Albert Selma
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Mestresses de casa

Ja estem en festes i des de l’Associació de Mestresses de Casa desitgem als veïns i visitants
que les aprofiten al màxim. 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

Magdaleners i Magdaleneres ja estem en Festes! Des del Grup de Danses desitgem a tots els
veïns i als què ens visiteu durant aquests dies, que passeu una setmana plena de germanor
i que gaudiu de tota la programació festiva. Bones Festes!

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, saluda a tots els veïns i visitants d’aquest poble, desitjant-vos que tingueu unes bones festes patronals.
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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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Xaranga Poquets i Bons

La Xaranga Poquets i Bons vos desitja unes bones festes amb molt de ritme i amb bona
música.

Amics de Sant Vicent

L’Associació Amics de Sant Vicent desitja a tot el poble i forasters unes bones festes.
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Motoclub “De bar en bar”

Associació de Bolilleres

L’Associació de Bolilleres desitja unes Bones Festes a la gent del poble i visitants.
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Festes de la Joventut 2015

10

divendres
de juliol

22:00 horas
Chill Out Night. L’associació Juvenil et convida a gaudir d’una nit diferent amb
begudes exòtiques al poliesportiu municipal.

11

dissabte
de juliol

12:00 hores
Competicions de natació a la piscina municipal.

18:00 hores
“Tarde del Pincho Vasco”.

20:00 hores
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 hores
VII Concurs de coques dolces i salades.

21:30 hores
Sopar de Pa i Porta. L’associació juvenil facilitarà la beguda.

Seguidament
IV Concurs de Cremadets i Bingo.

23:30 hores
Ball amb el grup
LA FACTORIA MUSICAL.

Al finalitzar
Discomòbil El Sarao i Festa
de l’Espuma.
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13:00 hores
Campanes al vol i llançament de coets anunciant les festes. Cercavila per la població a càrrec de la Xaranga Poquets i Bons.

20:30 hores
Cercavila a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís pels carrers de
costum.

22:00 hores
Recollida de festeres infantils i festeres majors per part de l’Agrupació Musical
Santa Magdalena.

22:30 hores
Presentació de les Festeres 2015 i els seus acompanyants.
Presentadora: Na LAURA PUIG BOU.
Mantenidor: Na ANA CERVERA.

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

Festes Patronals 2015

17

divendres
de juliol

24:30 hores
Ball amb l’orquestra ATHENAS. Entrada gratuïta.
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18

dissabte
de juliol

De 10:00 a 19:00 hores
Animació infantil (inflables) a la plaça Espanya.

15:45 hores
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.

De 17:00 a 22:00 hores
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.

24:30 hores
Ball amb l’orquestra LA HABANA. Entrada gratuïta.

07:30 hores
“Despertà” a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís.

De 08:00 a 14:00 hores
Muntatge de cadafals.

09:00 hores
“Torrà” per a tots els muntadors al poliesportiu.

10:30 hores
Missa de record a tots els difunts de Santa Magdalena.

De 18:00 a 20:00 hores
Inauguració de l’exposició de pintura de l’últim curs a càrrec de la professora,
Maite Baldrich. Lloc: la capella.

19:00 hores
Cursa motera de lents en la av. Luis Torres Morera, organitzada per l’Associació
Motera de Santa Magdalena.

Festes Patronals 2015

19

diumenge
de juliol

23:00 hores
Actuació a càrrec de Pep Gimeno, el
Botifarra amb el concert BOTIFARRA
A BANDA.

24:00 hores
Ball amb el Duet-discomòbil local
El Sarao. NIT DEL PIJAMA.
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20

dilluns
de juliol

De 13:00 a 16:00 hores
Dia de les paelles al carrer Ermita. Animació a càrrec de la xaranga local Poquets
i bons. Obsequi per a tots els participants.

18:30 hores
Vaquetes de la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes, amb l’animació a
càrrec de la xaranga Poquets i Bons. Vesprada de disfresses amb cervesa i sangria per als participants. Patrocina: DISBESA. (Dia de la dona torera).

22:00 hores
Tombet de bou al poliesportiu. L’ajuntament proporcionarà “mojito” al finalitzar el sopar. Nit del mocador.

23:30 hores
GRUPO PARTINANDO, MÚSICA DEL ANYS 80. Entrada gratuïta.

12:00 hores
Entrada de bestiar boví per a l’exhibició de la ramaderia de David Marín Cucala de Santa Magdalena.

De 16:00h a 18:00 hores
Campionat de Guinyot al Pub Chicle. Organitza: A.J. Pont de l’Agüelo Queixalet.
Col·labora: Pub Chicle

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

18:00 hores
Exhibició de bestiar boví de la ramaderia David Marín Cucala de Santa Magdalena.

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

Festes Patronals 2015

21

dimarts
de juliol

24:00 hores
Ball amb l’orquestra MONTECARLO. Entrada gratuïta.
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22

dimecres
de juliol

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

12:00 hores
Missa concelebrada en honor a la nostra Patrona Santa Maria Magdalena.

13:00 hores
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 hores
Recepció de l’Ilm. Ajuntament per a tots els veïns i totes les veïnes al poliesportiu municipal.

De 18:00 a 20:00 hores
Exposició de pintura de l’últim curs a càrrec de la professora, Maite Baldrich.
Lloc: la capella.

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

20:30 hores
Actuació del Grup de
Danses Magdaleneres,
Dolçainers i Tabaleters
Polpís i l’actuació especial
del grup infantil de
Danses Magdaleneres.

24:00 hores
Ball amb l’orquestra
EUROPA. Entrada gratuïta.
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De 11:00 a 13:00 hores
Exposició de pintura de l’últim curs a càrrec de la professora, Maite Baldrich.
Lloc: la capella.

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

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

13:30 hores
Recepció de l’Ilm. Ajuntament per al clergat, el cor i les associacions locals al
poliesportiu municipal.

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

20:00 hores

Festes Patronals 2015

23

		dijous
de juliol

Cloenda de l’exposició de pintura de l’últim curs a càrrec de la professora, Maite
Baldrich. Lloc: la capella.

22:30 hores
Musical MAMMA MIA. Entrada gratuïta. PATROCINA MÁRMOLES SERRAT.
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24

divendres
de juliol

01:00 hora
Discomòbil El Sarao.

02:00 hores
“Soltà” de vaquetes de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.

03:30 hores
Discomòbil El Sarao.

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

De 16:00 a 18:00 hores
Campionat de Guinyot al Pub Chicle. Organitza: A.J. Pont de l’Agüelo Queixalet.
Col·labora: Pub Chicle.

18:00 hores
Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes.

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

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

23:00 hores
Embolada d’un bou de la
ramaderia Germán Vidal
de Cabanes.

24:00 hores
Ball amb l’orquestra
LA MUNDIAL.
Entrada gratuïta.
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11:30 hores
Correbou infantil estil Sant Fermí. (Portar vestimenta de Sant Fermí). Es llançaran caramels per als participants i regals per a tots.

12:00 hores
Entrada de bestiar boví de la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes.

De 16:00 a 18:00 hores
Campionat de Guinyot al Pub Chicle. Organitza: A.J. Pont de l’Agüelo Queixalet.
Col·labora: Pub Chicle.

18:15 hores
Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes
(4 bous).

20:30 hores
Corro de vaques de la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes.

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

Festes Patronals 2015

25

dissabte
de juliol

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

24:30 hores

Ball amb l’orquestra ESMERALDA ON TOUR. Entrada gratuïta.

Al finalitzar
Discomòbil EL SARAO.
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26

diumenge
de juliol

10:00 hores
Torrada de sardines en la Plaça Espanya.

12:00 hores
“Soltà” de vaquetes de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.

De 16:00h a 18:00 hores
Final del Campionat de Guinyot al Pub Chicle. Organitza: A.J. Pont de l’Agüelo
Queixalet. Col·labora: Pub Chicle.

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

23:00 hores
Castell de Focs Artificials Fi de Festes.

Water
Festival 2015
DIVENDRES 7 D’AGOST
17:00 hores
Tarde Chill Out a la piscina municipal.

DISSABTE 8 D’AGOST
17:00 hores
Tarde Chill Out a la piscina municipal.

23:30 hores
VI Water Festival a la piscina municipal.

Patrocina

Il·lm. Ajuntament de Santa Magdalena de Polpís

Organitza

Comissió de Festes

Col.laboradors

Coopertiva Agrícola “San Isidro”
Mármoles Serrat, S.L.

Cases comercials:

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
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.

Música i lletra:
Sergio Tortajada Gómez, Director de l’Agrupació Musical Santa Magdalena de Pulpis
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