2022
festes patronals

Sergio Bou Ayza

Alcalde de Santa Magdalena de Polpís

Estimados vecinos y vecinas,

Estimats veïns i veïnes,

En primer lugar, quiero darles las gracias por el comportamiento en estos dos años de pandemia, en los que no hemos
podido celebrar nuestras Fiestas Patronales como las veníamos conociendo. Si aquel mes de julio de 2019 nos hubieran
dicho lo que iba a ocurrir solo ocho meses después, no nos lo
hubimos creído, por eso la satisfacción de dirigirme a ustedes
es un sentimiento mayor, porque hemos pasado momentos
muy duros y de muchas dificultades, que JUNTOS hemos superado y nos han hecho más fuertes.

En primer lloc, vull donar-los les gràcies pel comportament
en aquests dos anys de pandèmia, en els que no hem pogut
celebrar les nostres Festes Patronals com les veníem coneixent. Si aquell mes de juliol de 2019 ens hagueren dit el que
anava a ocórrer només vuit mesos després no ens ho haguérem cregut, per això la satisfacció de dirigir-me a vostés és un
sentiment major, perquè hem passat moments molt durs i
de moltes dificultats, que JUNTS hem superat i ens han fet
més forts.

Pero tal y como digo, cuando llegan estos días de julio, es
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 ampliando y mejorando los
servicios básicos y las infraestructuras municipales. Pero estamos en la antesala de unas Fiestas Patronales, que no son
como todas, entre otras cuestiones porque han pasado dos
años sin tener celebraciones. Por eso, la necesidad de convivir con la Fiesta es muy grande, volver a compartir la alegría
de reencontrarnos en las calles, porque saben que nada es
para siempre. Por eso, ahora más que nunca hay que unirnos
y disfrutar.

Però com dic, quan arriben aquests dies de juliol, és 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 ampliant i millorant els serveis bàsics i les
infraestructures municipals. Però estem en l’avantsala d’unes
Festes Patronals que no són com totes, entre altres qüestions
perquè han passat dos anys sense tindre’n. Per això, la necessitat de conviure amb la Festa és molt gran, tornar a compartir l’alegria de retrobar-mos als carrers, perquè saben que res
és per sempre. Per això, ara més que mai cal ajuntar-mos i
disfrutar.

Me permitirán aprovechar estas líneas para reconocer a los
concejales y a la Comisión de Fiestas, el trabajo y el esfuerzo realizado con este programa de actividades variado y de
calidad, con un objetivo único: conseguir encontrarnos en
nuestras fiestas y continuar siendo referente festivo. También
quiero señalar, destacar y felicitar a las diferentes 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 para sus familias, por el
gran esfuerzo realizado, deseando que este tiempo de espera
por la pandemia de la COVID-19, nos haga disfrutar con maravillosos momentos inolvidables.

Em permetran aprofitar aquestes línies per a reconéixer als
regidors i a la Comissió de Festes, el treball i l’esforç realitzat
amb aquest programa d’activitats variat i de qualitat, amb
un objectiu únic: aconseguir trobar-nos en les nostres festes i
continuar sent referent festiu. També vull assenyalar, destacar
i felicitar a 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 per les seues famílies, pel gran esforç realitzat,
desitjant que aquest temps d’espera per la pandèmia de la
COVID-19, faça disfrutar amb meravellosos moments inoblidables.

Aprovechamos juntos las fiestas para llenar las plazas y calles
de nuestro pueblo, de Norte a Sur y de Este a Oeste, de amor,
diversión y disfrutemos con familiares y amigos, siempre desde el respeto y la tolerancia.

Aprofitem junts les festes per a omplir les places i carrers del
nostre poble, de Nord a Sud i d’Est a Oest, d’amor, diversió i
disfrutem-les amb familiars i amics, sempre des del respecte
i la tolerància.

Recordaremos también en este tiempo de fiesta, a todos
aquellos vecinos y vecinas con quienes compartimos fiestas
pasadas y que hoy no se encuentran entre nosotros. También
quiero tener unas palabras de solidaridad con los vecinos y
vecinas que, por diferentes problemas de salud no podrán
disfrutar con nosotros estos días de nuestras Fiestas Patronales.

Recordarem també en aquest temps de festa, a tots aquells
veïns i totes aquelles veïnes amb els qui vam compartir festes
passades i que avui no es troben entre nosaltres. També vull
tindre unes paraules de solidaritat amb els veïns i les veïnes
que, per diferents problemes de salut no podran disfrutar
amb nosaltres aquests dies de les nostres Festes Patronals.

Con el máximo respeto, solicito la colaboración y comprensión en cada uno de los actos programados, deseando de corazón que la fiesta sea también un motivo más para avanzar
como pueblo unido, en estas jornadas de convivencia.
Quisiera acabar pidiendo que, entre todos y todas, hagamos
que esta semana festiva “larguita”, se convierta para nuestras
Festeras y Festeros, en el recuerdo más especial y emotivo
que puedan sentir.

Amb el màxim respecte, sol·licite la col·laboració i comprensió
en cadascun dels actes programats, desitjant de cor que la
festa siga també un motiu més per avançar com a poble unit,
en aquestes jornades de convivència.
Voldria acabar demanant que, entre tots i totes fem que
aquesta setmana festiva “llargueta”, es convertisca per a les
nostres Festeres i Festers, en el record més especial i emotiu
que puguen sentir.

¡Felices fiestas Patronales 2022!

Bones festes Patronals 2022!

¡Viva Santa Magdalena!

Visca Santa Magdalena!

Un fuerte abrazo.

Una forta abraçada.

Santa Magdalena de Polpís
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2022

festeres i festers

Àngels
ADELL
RAMOS

Festera del Grup de Danses
Magdaleneres

Claudia
CID
OMS

Festera de l’Associació Juvenil
Pont de l’Agüelo Queixalet

Darío
RÓDENAS
BOU

Fester Infantil de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes “Polpís”

Lucía
RÓDENAS
GARCÍA

Festera Infantil de l’Associació
d’Amics de Sant Vicent

Martina
BORRÁS
CID

Festera Infantil de l’Associació
de Puntaires

Dani
MOLDOVAN
MARZAL

Fester Infantil de l’Agrupació
Musical Santa Magdalena

Sara
ÁLVAREZ
CHETO

Festera Infantil de l’Ajuntament

Aitana
PEGUEROLES
MOYA

Festera Infantil de l’AMPA
del CEIP Alberto Selma

Vera
AIXA

PEGUEROLES
Festera Infantil de l’Ajuntament

José
Manuel
Daniel
LACRUZ
NEUSCHLI

Fester Infantil de l’Associació
Cultural Taurina “Polpís”

Aylyn
CÓRCOLES
BARNA

Festera Infantil de l’Ajuntament

Eugenia
NATALÍ
MOREIRA

Festera Infantil de l’Ajuntament

Ruth
BONET
RISTEA

Festera Infantil de l’Ajuntament

Pau
LACRUZ
MARÍN

Fester Infantil del Club de
Caçadors “San Lázaro”

Eneko
BONET
MEDINA

Fester Infantil del Club de
Caçadors “San Lázaro”

Edurne
BONET
MEDINA

Festera Infantil del
Motoclub de Bar en Bar

Marc
BOSCH
CHETO

Fester Infantil de l’AMPA
del CEIP Alberto Selma

Manu
ALBERICH
SENAR

Fester Infantil de la
delegació local de l’AECC

2022

associacions

AMPA CEIP Albert Selma
L’Associació de Mares i Pares del CEIP Albert Selma de Santa Magdalena
vos convidem a sortir al carrer i gaudir de les nostres Festes Patronals. Recuperem abraçades, rialles i moments compartits, en uns dies que segurament seran inoblidables!
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INFANTIL 2 ANYS

INFANTIL 3 ANYS

INFANTIL 4-5 ANYS

PRIMÀRIA 1r, 2n i 3r

PRIMÀRIA 4t

PRIMÀRIA 5é i 6é

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

Agrupació Musical de Santa Magdalena
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 el poble de Santa Magdalena per l’arribada de les seues Festes
Patronals. Balleu, rieu i xaleu que ja estem en festes!

Santa Magdalena de Polpís
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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!

Santa Magdalena de Polpís
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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.

Club de
caçadors
“San Lázaro”
El Club de caçadors “San
Lázaro” desitja a tots els
veïns i visitants unes Bones Festes.
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Espai Respir
Totes les persones usuàries de l’Espai Respir
vos enviem els millors desitjos per aquests
dies de Festes Patronals.

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
El ‘Motoclub de Bar en
Bar’ vos desitja unes
Festes, plenes de bons
moments compartits
amb nosaltres.

Associació
de Puntaires
Des de l’Associació de
Puntaires de Santa
Magdalena vos desitgem a tots i totes, unes
molt bones Festes Patronals. Disfruteu-les al
màxim!
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Associació Espanyola
contra el Càncer
La delegació local de l’Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer vol desitjar-vos a tots i totes, unes
molt Bones Festes.

Associació de
Fibromiàlgia
Baix Maestrat
Santa Magdalena de Polpís
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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
unes bones festes en aquest
quart any d’Associació i segon any que podem organitzar el dia de la penya.
Esperem disfrutar d’unes
meravelloses festes i seguir
gaudint com és la nostra tradició dels bous carrer.
Bones Festes 2022
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2022
programa d’actes

.21.00 h. Actuació del grup de Zumba Kids, a càrrec de la professora Rebeca Bou González. Lloc: la Plaça Espanya.

20

DIMECRES

.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.
.22.00 h. Recepció a l’edifici Social de les Festeres i Festers 2022 amb l’actuació de
l’Agrupació Musical Santa Magdalena.
Posteriorment, es farà la desfilada fins a
la plaça de l’Ajuntament.
.22.30 h. Presentació de les Festeres i Festers
2022. Presentador de l’acte: SPLAI TEATRE.
.24.30 h. Ball amb l’orquestra EVASION. Entrada
gratuïta.

21
DIJOUS

.11.00 h.

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

.11.45 h.

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

.12.00 h. Missa oficiada pel nostre rector RODRIGO MONFORT, acompanyat per altres
rectors de la comarca, en honor a la
nostra Patrona Santa Maria Magdalena.
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DIVENDRES

.13.00 h. Acte d’agraïment de la família Torres
Bellés per al poble de Santa Magdalena
de Polpís. “Homenaje a mis padres: dos
almas con un propósito”. Espai La Capella.
.13.15 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’Il·lustríssim. Ajuntament per a tots els veïns i veïnes al poliesportiu municipal. EXPOSICIÓ DE MANUALITATS DE L’ESPAI RESPIR CURS 2021-2022. 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. Concert de vesprada a càrrec de l’orquestra JUNIORS. Lloc: pati del
Col·legi Públic Alberto Selma.
En finalitzar es farà l’entrega dels premis del V concurs per a la portada del llibre de festes.
.24.00 h. Ball amb l’orquestra JUNIORS. Entrada gratuïta.
En finalitzar l’orquestra Discomòbil EL SARAO i DJ NIRA.

.11.00 - 13.00 h i de 18.00 - 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.
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DISSABTE

Recepció de l’Il·lustríssim. 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 Immaculada. Amb la participació de l’Agrupació Musical de Santa
Magdalena.

.20.00 h. Gran orxatada en honor a la nostra gent major a la pista del poliesportiu municipal, amb actuació infantil “TOT ÉS JOC”.
.24.00 h. Ball amb l’orquestra THE LUXE. Entrada gratuïta. Lloc: pati del Col·legi
Públic Alberto Selma.
En finalitzar l’orquestra Discomòbil EL SARAO.

.10.30 h. Missa de record a tots els difunts de
Santa Magdalena.
.11.00 - 14.00 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.
.11.00 - 13.00 h.
Exposició de pintura de l’últim curs a
càrrec de la professora, Maite Baldrich.
Lloc: la capella.
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DIUMENGE

.20.00 h. Cloenda de l’exposició de pintura de
l’últim curs a càrrec de la professora,
Maite Baldrich. Lloc: la capella.
.22.30 h. Actuació de l’Agrupació musical Santa
Magdalena, Grup de Danses Magdaleneres, Colla de Dolçainers i Tabaleters
Polpís amb el Grup FOLK A BANDA. Lloc:
pati del Col·legi Públic Alberto Selma.

.08.00 - 14.00 h.
Muntatge de cadafals.
.09.00 h. “Torrà” per a tots els muntadors al poliesportiu.
.18.00 h. Vesprada de disfresses amb sangria per
als participants, animat per la Xaranga
“Els Desmadrats”. Sortida a les 18.00 hores des del carrer Les basses i carrer els
Pous. Desfilada carrers: Les Parres, Molí,
Ermita, plaça de l’Església, carrer Escoles fins al poliesportiu municipal.
Per finalitzar la vesprada, ball amb Discomòbil EL SARAO. Lloc: poliesportiu
municipal.
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DILLUNS

.12.00 h. Entrada de bestiar boví per a l’exhibició
de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.
.13.00 - 16.00 h.
Dia de les paelles al Carrer Ermita. Animat per la Xaranga “Els Desmadrats”.
Obsequi per a tots els participants.
.18.30 h. Exhibició de bestiar boví de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.
.22.00 h. Sopar a la fresca amb Truita de Pataca
i entremesos. (Preu 3 €). Lloc: pati del
Col·legi Públic Alberto Selma.
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DIMARTS

.23.30 h. Ball amb el Duet TWIN’S.

.10.00 h. Torrada de sardines en la plaça Espanya.
.13.00 h. Vaquetes de la ramaderia d’Iván Miró
de La Ribera.
.18.00 h. Exhibició de bestiar boví de la ramaderia d’Hermanos Bellés de La Torre
d’En Besora.
.22.00 h. Sopar de pa i porta al poliesportiu municipal. L’ajuntament proporcionarà la
beguda. Lloc: pati del Col·legi Públic Alberto Selma.
.23.30 h. Ball amb el TRIO TREBOL.
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DIMECRES

.12.00 h. Entrada de bestiar boví per a l’exhibició
de la ramaderia de Fernando Mansilla
d’Ulldecona.
.18.00 h. Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Fernando Mansilla d’Ulldecona.
.24.00 h. Discomòbil MACRO DISCO CUBE Entrada gratuïta. Lloc: pati del Col·legi Públic Alberto Selma.

28
DIJOUS

.02.00 - 5.00 h.
“Soltà” de vaquetes de la ramaderia
d’Iván Miró de La Ribera.
.03.30 h. Discomòbil MACRO DISCO CUBE. Lloc:
pati del Col·legi Públic Alberto Selma.
.12.00 h. Entrada de bestiar boví per a l’exhibició de la ramaderia d’Iván Meseguer de
Cervera del Maestre.
.18.00 h. Exhibició de bestiar boví de la ramaderia de Benavent de Quatretonda.
.21.30 h. Bou alternatiu embolat per als xiquets i
les xiquetes.
.22.00 h. Embolada d’un bou de la ramaderia
d’Iván Miró de La Ribera.
.24.00 h. Ball amb l’orquestra EUROPA. Entrada
gratuïta. Lloc: pati del Col·legi Públic Alberto Selma.
Al finalitzar l’orquestra Discomòbil EL
SARAO i JAAY BORT.
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DIVENDRES

.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’Hermanos Bellés de La Torre d’en
Besora.
.18.15 h.
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DISSABTE

Exhibició de bestiar boví de la ramaderia d’Iván Meseguer de Cervera del
Maestre. Organitza Associació Cultural
Taurina Polpís.

.19.00 h. Masterclas de Zumba amb Tania Belmonte i Rebeca Bou. Lloc: poliesportiu
municipal.
.19.30 h. Cagada del Manso. Organitza: Associació Cultural Taurina Polpís.

.21.30 h. Bou alternatiu embolat per als xiquets i les xiquetes.
.22.00 h. Embolada d’un bou de la ramaderia d’Iván Meseguer de Cervera del
Maestre.
.22.00 h. Embolada d’un bou de la ramaderia d’Iván Miró de La Ribera.
.24.30 h. Ball amb l’orquestra AMANECER. Entrada gratuïta.
En finalitzar l’orquestra Discomòbil EL SARAO i GERI I IVAN RF.

.11.00 - 19.00 h.
Animació infantil al poliesportiu.
.12.00 h. Entrada de bestiar boví de la ramaderia
d’Alberto Garrido de la Torre d’en Domènec.
.18.00 h. Entrada de bestiar boví de la ramaderia
d’Alberto Garrido de la Torre d’en Domènec.
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DIUMENGE

En finalitzar desmuntatge de cadafals.
.23.00 h. Castell de Focs Artificials Fi de Festes a
càrrec de Pirotècnia Tomás de Benicarló.

Música i lletra: Sergio Tortajada Gómez

Director de l’Agrupació Musical Santa Magdalena de Polpís

Himne a
Santa Magdalena de Polpís
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.
Santa Magdalena de Polpís
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Patrocina
Il·lustríssim 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
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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.

Santa Magdalena de Polpís
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www.santamagdalena.es

