


Festes Patronals 2018



Estimados vecinos y estimadas vecinas 
de Santa Magdalena:

Ha llegado el mes de julio y como cada año por estas fechas, 
es un honor poder dirigirles unas palabras, como máximo 
representante del municipio, para felicitar las fiestas en ho-
nor a nuestra Patrona Santa María Magdalena. Me gustaría 
contar muchos de los éxitos conseguidos, después de años 
de gran esfuerzo, con gestiones que estamos realizando y 
que ya se están ejecutando en beneficio de nuestro pueblo, 
como ustedes conocen bien. Pero en estos días es cuando 
más cerca de todos me siento para hablarles de nuestras 
fiestas y agradecerles todo lo que hemos realizado juntos.

En primer lugar quiero agradecer a la concejalía de Fiestas, 
a la comisión de Fiestas y a todas nuestras asociaciones el 
trabajo y esfuerzo derrochado durante todo el año, y espe-
cialmente para la realización de este programa festivo de 
excelente calidad y variedad, con un objetivo claro, conse-
guir la mayor participación posible en los más de 60 actos 
organizados. También quiero aprovechar estas líneas para 
felicitar a todas las concejalías, que desde sus competencias 
han colaborado y colaboran en el desarrollo de la fiesta.

Felicitación y agradecimiento especial merecen nuestras 
Festeras Mayores, las Festeras y Festeros infantiles, así 
como sus familias, por el trajín especial que supone esta se-
mana de fiestas.

Las jornadas festivas ya están preparadas, ahora nos corres-
ponde a todas las personas que nos citamos en fiestas, darle 
el mayor sentido posible, llenando nuestras calles y plazas, 
de alegría y diversión con amigos, amigas y con nuestros 
familiares, siempre desde el máximo respeto. Reservando 
como todos los años un espacio de nuestra memoria para 
todos aquellos vecinos y todas aquellas vecinas con quie-
nes compartimos fiestas pasadas, que hoy no se encuentran 
entre nosotros, pero que siempre les tendremos presentes.

Aprovecho estas líneas para solicitar comprensión de todos 
en la realización de los distintos actos programados, espe-
cialmente la de aquellos vecinos, que por motivo de la fiesta 
vean alterada su vida diaria.

Y, por último, les pido como me exijo a mi mismo, que es-
tos días se conviertan en unos días inolvidables de felicidad 
y amistad compartida para nuestras Festeras y Festeros, 
a quienes, estoy seguro, la emoción ya les recorre todo el 
cuerpo. 

¡Felices Fiestas! ¡Viva Santa Magdalena!

Vuestro alcalde

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes 
de Santa Magdalena:

Ha arribat el mes de juliol i com cada any per aquestes da-
tes, és un honor poder dirigir-los unes paraules, com a mà-
xim representant del municipi, per a felicitar les festes en 
honor a la nostra Patrona Santa Maria Magdalena. M’agra-
daria explicar molts dels èxits aconseguits, després d’anys 
de gran esforç, amb gestions que estem realitzant i que ja 
s’estan executant en benefici del nostre poble, com vostès 
coneixen bé. Però en aquests dies és quan més prop de tots 
em sento per a parlar-los de les nostres festes i agrair-los tot 
el que hem realitzat junts.

En primer lloc vull agrair a la regidoria de Festes, a la co-
missió de Festes i a totes les nostres associacions el treball 
i esforç malbaratat durant tot l’any, i especialment per a la 
realització d’aquest programa festiu d’excel·lent qualitat i 
varietat, amb un objectiu clar, aconseguir la major participa-
ció possible, en els més de 60 actes organitzats. També vull 
aprofitar aquestes línies per a felicitar a totes les regidories, 
que des de les seues competències han col·laborat i col·la-
boren en el desenvolupament de la festa.

Felicitació i agraïment especial mereixen les nostres Feste-
res Majors, les Festeres i Festers infantils, així com les seues 
famílies, pel tràfec especial, que suposa aquesta setmana de 
festes.

Les jornades festives ja estan preparades, ara ens corres-
pon a totes les persones que ens citem en festes, donar-li 
el major sentit possible, omplint els nostres carrers i places, 
d’alegria i diversió amb amics, amigues i amb els nostres 
familiars, sempre des del màxim respecte. Reservant com 
tots els anys un espai de la nostra memòria per a tots aquells 
veïns i totes aquelles veïnes amb els qui compartim festes 
passades, que avui no es troben entre nosaltres, però que 
sempre els tindrem presents.

Aprofite aquestes línies per a sol·licitar la comprensió de 
tots en la realització dels diferents actes programats, espe-
cialment la d’aquells veïns, que per motiu de la festa vegen 
alterada la seua vida diària.

I, finalment, els demane com m’exigisc a mi mateix, que 
aquests dies es convertisquen en uns dies inoblidables de 
felicitat i amistat compartida per a les nostres Festeres i Fes-
ters, als qui, estic segur, l’emoció ja els recorre tot el cos. 

Bones festes! Visca Santa Magdalena!

El vostre alcaldeSergio Bou Ayza
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M

uñ
oz Va nàixer en Santa Magdalena de Polpís en l’any 1960, fill de Maria i José Ma-

ría, casat amb Ma. Dolores i pare de Nadia, viu des de l’any 1983, entre València 
i el poble.

FORMACIÓ ACADÈMICA
Entre els anys 1964 i 1968 va anar a l’escola de “baix” amb la mestra senyora 
Úrsula i de 1969 a 1972, a l’escola de “dalt” amb Don José.

Des de l’any 1972 al 1977 va a estudiar en l’“INSTITUT LEOPOLDO QUEROL” 
de Vinaròs el Batxillerat Elemental, Superior i COU.

En la promoció 1977-1982 es va llicenciar en “Filosofia i Ciències de l’Educació”, 
per la “UNIVERSITAT D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA” (UNED) en la seu de 
Tortosa, on va ser delegat universitari d’alumnes.

En 1984 es va traure el Grau de Llicenciat i en 1986 el curs de Doctorat en la 
UNED de Tortosa.

En la convocatòria 1987-1990 es va traure el títol de Mestre de Valencià per 
la “CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA DE VALÈNCIA”.

En 2014 realitza el curs d’“Actualització per a equips directius de centres do-
cents”, impartit per la “FEDERACIÓ DE CENTRES D’ENSENYAMENT DE 
VALÈNCIA, FECEVAL”.

Actualment està en quart curs de la Llicenciatura de Psicologia (especialitat de 
Psicologia Educativa), en la UNED de València.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
En el curs 1983-1984 entra a formar part de l’Institut de Formació Professional 
Reglada de 1r i 2n Grau (des del curs 2004-2005 anomenats Cicles Formatius 
de Grau Mitja i Superior) “CENTRO ENSEÑANZAS TÉCNICAS APLICADAS 
(CETA)” en València, on imparteix diversos mòduls, cursos i cicles formatius.

Entre els cursos 2000-2001 i 2004-2005 compagina la docència en Cicles For-
matius amb l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) en el “COLEGIO ACA-
DEMIA JARDÍN” de València.

Des de l’any 1995 fins al 2016 ha compaginat la docència en Formació Professi-
onal Reglada i Cicles Formatius amb la docència en Formació Ocupacional per 
al “SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)” i “SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (S.E.P.E.)”, on ha treballat de responsable de 
Selecció d’alumnat, docent i tutor de pràctiques.

Al marge de la docència, ha sigut en el “CENTRO DE ENSEÑANZAS TÉC-
NICAS APLICADAS – ENSEÑANZAS PROFESIONALES C.A.J” de Valèn-
cia: Coordinador de Qualitat, des del curs acadèmic 2.003-2.004 fins al curs 
2012-2013; Coordinador del projecte nacional “RED Benchmarking: aprender 
de los mejores” durant els anys 2011 i 2012; Cap de Departament de la Familia 
Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad del CFGM Atenció So-
ciosanitària, des del curs 2004-2005 fins al curs 2009-2010; Subdirector, des del 
curs 2010-11 fins al curs 2011-12; Director Pedagògic, des del curs 2012-2013 fins 
al curs 2016-2017. Actualment és professor, tutor i membre del Consell Esco-
lar del centre “ENSEÑANZAS PROFESIONALES C.A.J. GRUPO SOROLLA 
EDUCACIÓN” i profesor de Formació Ocupacional de la “FEDERACIÓ VA-
LENCIANA D’EMPRESES DE TREBALL ASSOCIAT (FEVECTA)”.

Emilio 
Lacruz 

Beltrán
Mantenidor
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Associacions
Amb la llum que desprenen les mirades 

dels nostres xiquets, des de l’Associació de 
Mares i Pares del CEIP Albert Selma, vos 
convidem a sortir al carrer, a gaudir de les 
nostres Festes Patronals i a aprofitar al mà-
xim cada instant de les mateixes. Bones Fes-
tes!

P3-P4
P5

1è i 2
n

3è i 4t

5è i 6è
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Mestresses 
de Casa

L’Associació de Mestresses 
de Casa desitja Bones Festes a 
tot el poble i visitants.

Agrupació 
Musical 
Santa 
Magdalena

Música i festa són dos ele-
ments que van agarrats de la 
mà i per tant des de l’Agrupació 
Musical de Santa Magdalena 
no podem més que felicitar al 
poble de Santa Magdalena per 
l’arribada de les seues Festes 
Patronals. Balleu, rieu i xaleu 
que ja estem en festes!

Grup de 
Danses 
Magdaleneres

Des del Grup de Danses 
Magdaleneres volem desitjar 
als veïns i visitants, molt bones 
Festes Patronals. Esperem que 
gaudiu molt de tots els actes 
que hi ha programats.

Colla de Dolçainers i 
Tabaleters Polpís

La Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís, us desit-
gen que passeu unes molt bones festes, a tot el poble de 
Santa Magdalena i a tots els que ens visiten.

19
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Curs de pintura
Els alumnes i mestra del Curs de Pintura, en el 20é 

aniversari del curs de pintura de l’Ajuntament, vos vo-
lem desitjar molt bones Festes Patronals i vos convidem 
a que visiteu la nostra exposició, oberta durant les Fes-
tes.

Associació 
Juvenil Pont 
de l’Agüelo 
Queixalet

L’associació Juvenil Pont de 
l’Agüelo Queixalet us desitja 
unes bones festes i us convida a 
gaudir de tot allò organitzat.

Societat de caçadors “San Lázaro”
La Societat de Caçadors, “San Láza-

ro” vos desitgem a tots Bones Festes i 
ho fem amb els dibuixos guanyadors 
del III Concurs de Dibuix, que en les 
seues diferents categories van guanyar: 
Arwa Miftah El Khair, Aitana Peguero-
les, Laia Marzal i Leonor Sospedra.Club de 

Jubilats i 
Pensionistes

El club de Jubilats i Pensio-
nistes de Santa Magdalena de 
Pulpis, desitja a tots els veïns i 
visitants Bones Festes.

Us esperem a l’orxatada!

21
SANTAMAGDALENADEPULPIS

20
FESTESPATRONALS2018



Motoclub 
de Bar en Bar

L’Associació Motera, ‘Moto-
club de Bar en Bar’ vos desitja 
unes Festes, plenes de bons 
moments compartits amb no-
saltres.

Associació 
de Puntaires

Des de l’Associació de Pun-
taires de Santa Magdalena vos 
desitgem a tots unes molt bo-
nes Festes Patronals. Disfru-
teu-les al màxim!

Espai Respir
Des de l’Espai Respir, Polpís, 

vos desitgem unes Bones Fes-
tes i al mateix temps vos con-
videm a que visiteu la nostra 
exposició i puguesseu veure el 
nostre treball.

Amics de 
Sant Vicent

Els Amics de Sant Vicent 
desitgen als madaleners, ma-
daleneres i visitants molt Bones 
Festes Patronals plenes d’ale-
gria i germanor.
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Associació 
Espanyola 
contra el 
Càncer

La delegació local de l’Asso-
ciació Espanyola de Lluita con-
tra el Càncer de Sta. Magdalena 
de Pulpis, vos desitja a tots els 
veïns i visitants, bones festes.

Programa d’actes
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09.00 h Esmorçar amb el Motoclub De Bar en Bar.

11.00 h Ruta turística amb les motos.

12.00 h Competicions de natació a la piscina municipal.

14.00 h Dinar a Casa Vicente amb el Motoclub De Bar en Bar.

16.00 h Creuada del Pont de l’Agüelo Queixalet. En finalitzar, s’oferirà orxata per a tots els participants.

De 17.00 a 20.00 h
 Proves amb moto al poliesportiu. 

Amenitzat pel grup musical Civil·la 
Portman. Es farà una rifa.

18.30 h Pinxos al poliesportiu.

19.30 h Entrega dels cocs del tradicional 
concurs de cocs dolços i salats de 
l’associació juvenil Pont de l’Agüelo 
Queixalet.

21.00 h Sopar de pa i porta al poliesportiu. 
S’oferirà vi i aigua a tots els 
participants.

22.30 h Bingo i entrega dels premis del 
concurs de cocs.

23.00 h Ball amb l’orquestra LA DIVINA 
COMEDIA.

 En finalitzar discomòbil amb Dj. 
XAVI REVERTÉ.

fes- 
tes 

de la 
joven- 

tut 
2018

14 
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13.00 h Campanes al vol i llançament de coets anunciant les festes.

20.30 h Cercavila a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís, pels carrers de costum.

21.30 h Recollida de Festeres i Festers per part de l’Agrupació Musical Santa Magdalena.

22.30 h Presentació de les Festeres i Festers 2018.

 Mantenidor: Sr. Emilio Lacruz Beltrán.

24.00 h Ofrena floral de les diferents entitats locals a la nostra Patrona Santa Maria Magdalena.

24.30 h Ball amb l’orquestra JAMAICA SHOW. Entrada gratuïta.

 En finalitzar l’orquestra, discomòbil amb Dj. MARTÍ VIVES.

22.30 h Espectacle a càrrec l’Agrupació Musical de Santa Magdalena. Lloc: Plaça Espanya.

 En finalitzar es farà entrega dels premis del III Concurs per a la portada del Llibre de Festes.

23.30 h POOL PARTY a la piscina municipal. Organitzada per l’Associació Juvenil Pont de l’Agüelo 
Queixalet.

 Entrada gratuïta

01.00 h Dj’s locals.

01.30 h Dj. NYRA i Dj. BLANCHADELL.

05.30 h Djs locals fins la sortida del sol.

2120
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11.00 h Inauguració de l’exposició de pintura de l’últim curs a càrrec de la professora, Maite Baldrich. 
Lloc: La Capella.

12.00 h Missa concelebrada en honor a la nostra Patrona Santa Maria Magdalena.

13.00 h 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 h 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 2017-2018. Lloc: sala de reunions 
del pavelló poliesportiu.

De 18.00 a 20.30 h
 Exposició de pintura de l’últim curs a càrrec de la professora, Maite Baldrich. Lloc: La Capella.

19.00 h Processó pels carrers de costum amb la imatge de la patrona. Amb la participació de l’Agrupació 
Musical de Santa Magdalena.

20.30 h Actuació del Grup de Danses Magdaleneres i la Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís, amb la 
participació especial del Grup infantil de Danses Magdaleneres.

24.00 h Ball amb l’orquestra VALPARAISO. Entrada gratuïta.

D’11.00 a 13.00 h i de 18.00 a 20.00 h
 Exposició de pintura de l’últim curs a càrrec de la professora, Maite Baldrich. Lloc: La Capella.

12.00 h Missa concelebrada en honor a la Immaculada Concepció.

13.00 h Traca a càrrec de Pirotècnia Tomàs, amb la participació de la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
Polpís.

13.30 h 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 h Processó pels carrers de costum amb la imatge la Maria Immaculada. 
Amb la participació de l’Agrupació Musical de Santa Magdalena.

20.00 h Gran orxatada en honor de la nostra gent major a la pista del 
poliesportiu municipal.

20.30 h Espectacle teatral infantil “Encontrando el equilibrio”. Pista del 
poliesportiu municipal.

23.30 h GRAN GALA DEL CIRC. Presentada pel Magic Andreu. 
Entrada gratuïta.

 En finalitzar festa del pijama i discomòbil BIG SOUND a 
càrrec de Dj. FERRIS i Dj. SOSPE, fins a les 6:00 del matí. 
Organitza: l’Associació Juvenil Pont de l’Agüelo Queixalet.

2322
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De 08.00 a 14.00 h
 Muntatge de cadafals.

09.00 h “Torrà” per a tots els muntadors al poliesportiu.

10.30 h Missa en record de tots els difunts de Santa Magdalena.

D’11.00 a 13.00 h
 Exposició i cloenda de l’exposició pintura de l’últim curs a càrrec de la professora, Maite Baldrich. 

Lloc: La Capella.

18.30 h Exhibició de bestiar boví de la ramaderia d’Iván Miró de la Ribera, 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 h Sopar de Pa i Porta al poliesportiu municipal. L’Ajuntament proporcionarà la beguda.

23.30 h Ball amb l’orquestra LA FACTORIA MUSICAL. Entrada gratuïta.

 En finalitzar, discomòbil a càrrec de FIGA & AGNAK DJ’S.

De 13.00 a 16.00 h
 Dia de les paelles al carrer Ermita. Animació a càrrec de Guaranà Stree Band. Obsequi per a tots 

els participants.

12.00 h Entrada de bestiar boví per a l’exhibició de la ramaderia de Miguel Parejo de Cabanes.

18.00 h Inauguració de la III Exposició MANS ARTESANES, 
mostra d’indumentària tradicional. Lloc: La Capella.

18.30 h Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Benavent de 
Quatretonda.

22.00 h Tombet especial i festa REMEMBER, amb els Dj’S TONET 
MARZA (remember FM), PACO MOLINER (industrial) i 
PIRRI DJ (Estudio 17). Entrada gratuïta.

2524
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10.00 h “Torrà” de sardines a la plaça Espanya.

De 12.00 a 14.00 h
 III Exposició MANS ARTESANES, mostra d’indumentària tradicional. Lloc: La Capella.

13.00 h Vaquetes de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.

De 18.00 a 21.00 h
 III Exposició MANS ARTESANES, mostra d’indumentària 

tradicional. Lloc: La Capella.

18.00 h Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Miguel Parejo 
de Cabanes.

23.00 h Concert a càrrec dels grups, Esfera, La Fulla Kaduka 
i Townfolks, amb exhibició de ball a càrrec de THE 
HONEYMOON QUEENS. També amenitzaran la vetllada 
els DJ’s ESCALA i CORDA fins a les 6.00 del matí. Entrada 
gratuïta.

De 02.00 a 5.00 h
 “Soltà” de vaquetes de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.

De 12.00 a 14.00 h
 III Exposició MANS ARTESANES, mostra d’indumentària tradicional. Lloc: La Capella.

12.00 h Entrada de bestiar boví per a l’exhibició de la ramaderia Germán Vidal de Cabanes.

18.00 h Exhibició de bestiar boví de la ramaderia Germán Vidal de Cabanes.

20.00 h Clausura de la III Exposició MANS ARTESANES, mostra d’indumentària tradicional. Lloc: La 
Capella.

21.30 h Bou alternatiu embolat per als xiquets i les xiquetes.

22.30 h Embolada d’un bou de la ramaderia Parejo de Cabanes.

24.00 h Ball amb l’orquestra MIAMI SHOW. Entrada gratuïta.

 En finalitzar l’orquestra, discomòbil amb el Dj. MARTÍ VIVES.

2726
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11.30 h Correbou infantil estil Sant Fermí. (Portar vestimenta de Sant Fermí). Es llançaran caramels per 
als participants i regals per a tots.

12.00 h Entrada de bestiar boví de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.

De 18.00 a 22.00 h
 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 h Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Mansilla de Torreblanca.

21.30 h Bou alternatiu embolat per als xiquets i les xiquetes.

22.30 h Embolada d’un bou de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.

24.30 h Ball amb l’orquestra MAXIM’S. Entrada gratuïta.

 En finalitzar l’orquestra, discomòbil EL SARAO.

12.00 h Entrada de bestiar boví de la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes (6 bous).

De 16.00 a 18.00 h
 Tobogan aquàtic. Lloc: carrer Molí.

18.30 h Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Fernando Machancoses.

 En finalitzar desmuntatge de cadafals.

23.00 h Castell de Focs Artificials Fi de Festes, a càrrec de Pirotècnia Tomàs de Benicarló.

2928
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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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