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Estimados vecinos, estimadas vecinas.

Estimats veïns , estimades veïnes.

En primer lugar quiero darles las gracias a todos por darme la
oportunidad de ser, de nuevo el Alcalde de Santa Magdalena,
después de las elecciones celebradas el pasado día 26 de mayo.
Si hace cuatro años, expresé mi alegría y emoción personal por
alcanzar el honor y la responsabilidad de ser el Alcalde de nuestro
municipio, con una mayoría ampliada, quiero decirles que estos
sentimientos lejos de quedar matizados por el paso del tiempo,
los tengo más presentes y activos que nunca. Sentimientos, que
comparto con todos mis compañeros del equipo de gobierno.

En primer lloc vull donar-los les gràcies a tots per donar-me
l’oportunitat de ser, de nou l’Alcalde de Santa Magdalena, després de les eleccions celebrades el passat dia 26 de maig. Si fa
quatre anys, vaig expressar la meua alegria i emoció personal per
aconseguir l’honor i la responsabilitat de ser l’Alcalde del nostre
municipi, amb una majoria ampliada, vull dir-los que aquests sentiments lluny de quedar matisats pel pas del temps, els tinc més
presents i actius que mai. Sentiments, que compartisc amb tots
els meus companys de l’equip de govern.

Siempre que llega el momento de felicitar las fiestas, en honor
a nuestra patrona Santa María Magdalena, me apetece contar
muchas de las gestiones que estamos realizando en beneficio de
nuestro pueblo, con el fin de continuar mejorando los servicios
básicos y las infraestructuras municipales. Pero estamos en la
antesala de las Fiestas Patronales y es en estos días cuando me
siento con más ganas de explicarles, que la fiesta proporciona un
impulso de alegría común, que nos hace aparcar temporalmente
las partes más duras de nuestra realidad cotidiana.
Quiero aprovechar estas líneas para reconocer a los concejales y a la Comisión de Fiestas, la ilusión, el trabajo y el esfuerzo
para realizar un programa de actividades variado y de calidad,
con un objetivo común: conseguir la mayor participación posible en nuestras fiestas y seguir siendo referente festivo. También
aprovecho para felicitar a las distintas asociaciones, que desde
sus espacios de participación colaboran de forma activa en el
desarrollo de la fiesta. Felicitación especial para las Festeras y
Festeros así como a sus familias, por el esfuerzo extraordinario
que realizan.

Sergio Bou Ayza

Alcalde de Santa Magdalena de Polpís

Sempre que arriba el moment de felicitar les festes, en honor a
la nostra patrona Santa Maria Magdalena, m’abelleix contar moltes de les gestions, que estem realitzant en benefici del nostre
poble, amb la finalitat de continuar millorant els serveis bàsics i
les infraestructures municipals. Però estem en l’avantsala de les
Festes Patronals i és en aquests dies quan em sent amb més
ganes d’explicar-los, que la festa proporciona un impuls d’alegria
comuna, que ens fa aparcar temporalment les parts més dures
de la nostra realitat quotidiana.
Vull aprofitar aquestes línies per a reconéixer als regidors i a la
Comissió de Festes, la il·lusió, el treball i l’esforç per a realitzar un
programa d’activitats variat i de qualitat, amb un objectiu comú:
aconseguir la major participació possible en les nostres festes i
continuar sent referent festiu. També aprofite per a felicitar les
diferents associacions, que des dels seus espais de participació
col·laboren de forma activa en el desenvolupament de la festa.
Felicitació especial per a les Festeres i Festers, així com a les
seues famílies, per l’esforç extraordinari que realitzen.

Aprovecho para invitarles a llenar las plazas y calles de nuestro
pueblo de alegría y diversión, con familiares y amigos, siempre
desde el respeto y la tolerancia. Reservando, en este tiempo de
fiesta, un espacio de nuestra memoria para todos aquellos vecinos y todas aquellas vecinas con quienes compartimos fiestas
pasadas y que hoy no se encuentran entre nosotros. También
quiero tener unas palabras de solidaridad con todos los vecinos,
que por sus problemas de salud, no podrán disfrutar de estas
fiestas, esperando que tengan una rápida recuperación.

Aprofite per a convidar-los a omplir les places i carrers del nostre
poble d’alegria i diversió, amb familiars i amics, sempre des del
respecte i la tolerància. Reservant, en aquest temps de festa, un
espai de la nostra memòria per a tots aquells veïns i totes aquelles veïnes amb els qui compartíem festes passades i que avui
no es troben entre nosaltres. També vull tindre unes paraules de
solidaritat amb tots els veïns, que pels seus problemes de salut,
no podran gaudir d’aquestes festes, esperant que tinguen una
ràpida recuperació.

Con el máximo respeto, solicito la colaboración y comprensión
en cada uno de los actos programados, deseando de corazón
que la fiesta nos motive a seguir avanzando como pueblo unido,
en estas jornadas de convivencia que nos hacen continuar mejorando juntos.

Amb el màxim respecte, sol·licite la col·laboració i comprensió
en cadascun dels actes programats, desitjant de cor que la festa
ens motive a continuar avançant com a poble unit, en aquestes
jornades de convivència que ens fan continuar millorant junts.

Y por último, no quisiera despedirme sin antes pedir que, entre
todos hagamos que estos días se conviertan para nuestras Festeras y Festeros, como máximos protagonistas de nuestras Fiestas, en días especiales y llenos de emociones compartidas.

I finalment, no voldria acomiadar-me sense abans demanar que,
entre tots fem que aquests dies es convertisquen per a les nostres Festeres i Festers, com a màxims protagonistes de les nostres Festes, en dies especials i plens d’emocions compartides.

¡Felices Fiestas Patronales 2019!

Bones festes Patronals 2019!

¡Viva Santa Magdalena.!

Visca Santa Magdalena.!

Un fuerte abrazo.

Una forta abraçada.
Santa Magdalena de Polpís
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2019

GRUP DE DANSES MAGDALENERES

Victoria
SAMANIEGO
AMBROSI

BOU
GONZALEZ

Andrea

SEGARRA
MOLDOVAN

AMICS DE SANT VICENT

ASSOCIACIÓ PONT DE L’AGUELO QUEIXALET

Neus

Mireia

ESPADA
IBAÑEZ

ASSOCIACIÓ PUNTAIRES

Andrea
ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES

FELIS
RAMOS

Leire

AMPA CEIP ALBERT SELMA

ASSOCIACIÓ MOTOCLUB DE BAR EN BAR

PEGUEROLES
MOYA

Juan Antonio
LORA
JARABA

Paula
BUTNARI

MARZAL
PUIG

COMISSIÓ DE FESTES

AGRUPACIÓ MUSICAL DE SANTA MAGDALENA

Laia

Soraya

ASSOCIACIÓ CULTURAL-TAURINA, POLPÍS

ARNAU
TORTAJADA

Ainhoa
DELEGACIÓ LOCAL AECC

ARNAU
TORTAJADA

BURGOS
SEGURA

CLUB DE CAÇADORS, SANT LÁZARO

Isaac

associacions

Amb la llum, que desprenen les mirades dels nostres xiquets i
xiquetes, 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 màxim cada instant de les mateixes. Bones
Festes!

Infantil

Mestresses
de Casa
L’Associació de Mestresses de Casa, en companyia
del seu Fester 2018, desitja
Bones Festes a tot el poble i
visitants.

Agrupació Musical Santa Magdalena
1r i 2n

Música i festa són dos elements 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!

3r i 4t
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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 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 la professora del curs de dibuix i pintura de l’Ajuntament de Santa Magdalena vos desitgen bones festes i us convidem a gaudir dels nostres treballs.

Club de Jubilats i
Pensionistes
El Club de Jubilats i Pensionistes de Santa Magdalena
de Polpís, desitja a tots els
veïns i visitants Bones Festes.
Us esperem a l’orxatada!
Santa Magdalena de Polpís
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Espai Respir
Des de l’Espai Respir, Polpís, vos desitgem unes Bones Festes i al mateix temps vos
convidem que visiteu la nostra exposició i poguésseu veure el nostre treball.

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
Lázaro” vos desitgem a tots Bones
Festes i ho fem amb els dibuixos
guanyadors del IV Concurs de Dibuix
d’Espècies Cinegètiques Vives, que
en les seues respectives categories
van guanyar: Dani Moldovan, Eneko
Bonet i Laia Marzal.

24

Festes Patronals 2019

Amics de
Sant Vicent
Els Amics de Sant Vicent
desitgen als magdaleners,
magdaleneres i visitants molt
Bones Festes Patronals plenes d’alegria i germanor.
Santa Magdalena de Polpís
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Motoclub
de Bar en Bar
L’Associació Motera, ‘Motoclub de Bar en Bar’ vos desitja unes Festes, plenes de
bons moments compartits
amb nosaltres.

Associació Espanyola
contra el Càncer
La delegació local de l’Associació Espanyola de Lluita
contra el Càncer vol desitjar-vos a tots, unes molt Bones
Festes.

Associació
de Puntaires
Des de l’Associació de
Puntaires de Santa Magdalena vos desitgem a tots, unes
molt bones Festes Patronals.
Disfruteu-les al màxim!
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Associació
Cultural Taurina
Polpís
Veïns i veïnes de Santa
Magdalena de Polpís, des de
l’Associació Cultural Taurina
Polpís volem desitjar-vos bones festes.
Esperem que aquest primer any estiguéssem a l’altura d’aquestes festes i que
entre tots poguéssem gaudir
de la festa i els bous.
Moltes gràcies i bones festes.
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programa d'actes
2019

DISSABTE 13 de juliol

festes
de la
joventut
2019

09.00 h Esmorzar amb el Motoclub De Bar en Bar.
11.00 h Ruta turística amb les motos.
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.
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 el grup REVELACIÓN.
En finalitzar hi haurà discomòbil.

Santa Magdalena de Polpís
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En finalitzar es farà l'entrega dels premis
del III Concurs per a la portada del Llibre
de Festes.
00.00 h POOL PARTY a la piscina municipal. Organitzada per l’Associació Juvenil Pont
de l’Agüelo Queixalet. Entrada gratuïta.
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DISSABTE 20 de juliol

DIVENDRES 19 de juliol

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

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.
21:45 h Recollida de Festeres i Festers per part de l’Agrupació Musical Santa Magdalena.
22:30 h Presentació de les Festeres i Festers 2019.
24:30 h Ball amb l’orquestra MUNDO. Entrada gratuïta.
En finalitzar l’orquestra, Discomòbil amb la presentació del col·lectiu GUATEQUE COLECTIVE DJ’S fins a les 6 h.

Santa Magdalena de Polpís
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11.00 h III Trofeu de ciclisme Festes Patronals Santa Magdalena de Polpís, categoria
cadets, fèmines i júnior. Lloc: Av. Dr. Luis Torres Morera
18.00 - 20.30 h Exposició de pintura de l’últim curs a càrrec de la professora, Maite
Baldrich. Lloc: La Capella.
18.00 - 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: Plaça Espanya.
23.00 h Espectacle musical FANATIC@S. Entrada gratuïta.

DILLUNS 22 de juliol

DIUMENGE 21 de juliol

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

12.00 h Ofrena floral de les diferents entitats locals a la nostra Patrona Santa Maria
Magdalena
12.00 h Missa concelebrada en honor a la nostra Patrona Santa Maria Magdalena.
13.00 h Soltada de coloms a càrrec de la Columbòfila 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 2018-2019. Lloc:
sala de reunions del pavelló poliesportiu.
18.00 - 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 MAXIM’S. Entrada gratuïta.
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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.

DIMECRES 24 de juliol

DIMARTS 23 de juliol

11.00 h - 13.00 h i de 18.00 h - 20. 00 h Exposició de pintura de l’últim curs a càrrec
de la professora, Maite Baldrich. Lloc. La Capella.

08.00 - 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.
18.00 h Apertura de la IV Exposició MANS ARTESANES. LA MÚSICA AL NOSTRE POBLE. 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 xaranga ELS DESMADRATS.
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.

20.00 h Cloenda de l’exposició de Pintura.

22.00 h Tombet especial al pavelló poliesportiu.

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

23.30 h Ball amb l’orquestra LA TRIBAN. Entrada gratuïta.

20.30 h Espectacle teatral gent gran TORNILLO MÀGIC CLOWN. Pista del poliesportiu
municipal.

En finalitzar, discomòbil guateque amb EL SARAO.

23.30 h Actuació dels quatre tenors IN VIVO “LYRIC POP”. Entrada gratuïta.
En finalitzar festa del pijama i discomòbil ‘Big Sound’ a càrrec de GUATEQUE
COLECTIVE DJ’S, fins a les 6.00 h del matí. Organitza. l’Associació Juvenil Pont
de l’Agüelo Queixalet.
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12.00 - 14.00 h Inauguració de la IV Exposició MANS ARTESANES. LA MÚSICA AL
NOSTRE POBLE.
13.00 - 16.00 h Dia de les paelles al carrer Ermita. Animació a càrrec de xaranga ELS
DESMADRATS. Obsequi per a tots els participants.
13.00 h Vaquetes de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.
18.00 - 21.00 h

IV Exposició MANS ARTESANES. LA MÚSICA AL NOSTRE POBLE.

18.30 h Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Benavent de Quatretonda.
23.00 h Concert a càrrec de LOS INHUMANOS.

DIVENDRES 26 de juliol

DIJOUS 25 de juliol

10.00 h ‘Torrà’ de sardines a la Plaça Espanya.

02.00 - 05.00 h “Soltà” de vaquetes de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.
04.00 - 06.00 h Discomòbil amb GUATEQUE
COLECTIVE DJ’S.
12.00 - 14.00 h IV Exposició MANS ARTESANES. 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.
21.30 h Bou alternatiu embolat per als xiquets i
les xiquetes.
22.30 h Embolada a càrrec de “detaurinasmaneras”, d’un bou de la ramaderia de Germán
Vidal de Cabanes.
24.00 h Ball amb l’orquestra MIAMI SHOW. Entrada gratuïta.
En finalitzar l’orquestra, discomòbil amb
GUATEQUE COLECTIVE DJ’S.
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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.
17.30 h Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Hermanos Belles de La Torre d’en
Besora.
20.30 h Prova d’un bou de la ramaderia de Hermanos Belles de La Torre d’en Besora.
21.30 h Bou alternatiu embolat per als xiquets i les xiquetes.

DIUMENGE 28 de juliol

DISSABTE 27 de juliol

DIA DE PENYA TAURINA “POLPÍS”

11.00 - 14.00 h

Exposició de vehicles antics (cotxes-motos), al carrer Ermita.

12.00 h Entrada de bestiar boví de la ramaderia de Miguel Parejo de Cabanes.
17.00 - 21.00 h Castells inflables. Lloc. Pista Pont Històric. Patrocina: Diputació de
Castelló.
18.30 h Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Miguel Parejo de Cabanes.
En finalitzar desmuntatge de cadafals.
23.00 h Castell de Focs Artificials Fi de Festes, a càrrec de Pirotècnia Tomàs de Benicarló.

22.30 h Embolada d’un bou de la ramaderia
d’Iván Miró de La Ribera.
23.00 h Embolada a càrrec de “Jóvenes Emboladores de Benicarló” del bou provat
per la vesprada de la ramaderia de Hermanos Belles de La Torre d’en Besora.
24.30 h Ball amb l’orquestra MEDITERRÁNEO.
Entrada gratuïta.
En finalitzar l’orquestra, discomòbil
GUATEQUE COLECTIVE DJ’S.
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Nom: Baturro. Número: 78. Guarisme: 5
Santa Magdalena de Polpís
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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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Música i lletra: Sergio Tortajada Gómez

Director de l’Agrupació Musical Santa Magdalena de Pulpis

Himne a Santa Magdalena de Polpís
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Cantem al poble, cantem ben fort

Per Sant Antoni la gorra fem

joves i grans tots units amb il·lusió

per Sant Vicent en processó a l’ermita pugem

cantem al poble, cantem al vent

per a la Santa, fe i esperança

són els seus fets, orgull dels Madaleners.

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

Aquesta terra va suportar

Igual que el marbre, som resistents

lluites constants entre moros i cristians

les tradicions i el futur sempre presents

Jaume I d’ella es va enamorar

treballadora, sempre fidel

des d’aquell dia, som valencians.

de cor obert és, la seua gent.

Santa Magdalena de Polpís

Cantem al poble, cantem ben fort

pulmó verd del baix Maestrat

joves i grans tots units amb il·lusió

per un costat les Talaies

cantem al poble, cantem al vent

baix la serra d’Irta estàs.

són els seus fets, orgull dels Madaleners.

Noble, gran castell el de Polpís

Cantem al poble, cantem ben alt

del nostre poble és l’arrel

honrem el nom dels nostres avantpassats

retalla el cel, baix del sol i els estels

i tots cridem, Visca Santa Magdalena

estendard del poble del meu voler.

Visca el meu poble, Visca molts anys.

Festes Patronals 2019

www.santamagdalena.es

