
PROGRAMACIÓ FESTES BENAVITES 2019

Dijous dia 27 de Juny

19:30 - Repartiment de llibrets.

Divendres dia 28 de Juny (Dia del Xupinàs)

23:59’59’’ – Tradicional Xupinàs. En acabar, la Xaranga Telesio's Band ens acompanyarà al
pàrking públic i inaugurar la barra.

00:30 – Arranquem les festes amb l’espectacular orquestra LA TRIBU al pàrking públic a càrrec
de la Comissió de Festes 2019 amb la col·laboració del SARC de la Diputació de València.

Dissabte dia 29 de Juny (Dia del bou del Poble)

13:00 – Encierro infantil.

19:00 – Bou de la prestigiosa ramaderia de Pasqual Alcalà amb número 16 i

guarisme 5, anomenat Eusebio.

A continuació, vaques per la vila de la ramaderia de Perera García, a càrrec de la Gent Jove.

00:30 – Bou embolat.

01:00 – Discomóbil EVENTOS CCF a càrrec de Carlos Corral.

Diumenge dia 30 de Juny (Dia de Sant Pau)

11:30 – Cercavila.

12:00 – Missa Major en honor a Sant Pau.

20:30 – Cercavila

21:00 – Processó en honor a Sant Pau.

23:30 – Monòleg a càrrec de Pablo de Los Reyes a l’Auditori Municipal.



Dilluns dia 1 de Juliol (Dia de Santa Paula)

14:00 – Tots a parar caldera a la Plaça Bisbe Vila.

16:00 – Tradicional “Xopà” al llavaner municipal.

16:30 – Processó del barril pels carrer de Benavites acompanyats per la Xaranga Telesio's Band.

17:30 – Discomóbil EVENTOS CCF al pàrking públic.

23:00 – Activitat infantil “Piratas del Caribe” a l’Auditori Municipal.

Dimarts dia 2 de Juliol (Dia de la Pilota)

18:00 – Berenar per als jubilats al Saló d’Actes de l’Ajuntament.

19:30 – Partida semi-professional de frontó a ma.

21:30 – Sopar Popular al pàrking públic.

23:00 – En acabar, hi haurà bingo.

Dimecres dia 3 de Juliol (Dia de les Quintes)

18:00 – I Campionat de Truc al Casino de Vero.

22:00 – II Concurs de tapes al pàrking públic.

23:00 - En acabar, hi haurà bingo.

Dijous dia 4 de Juliol (Dia de les Disfresses)

12:30 – Repartiment d’arròs “La Fallera” a l’Ajuntament.

18:30 – Repartiment de confeti a la Plaça de l'Ajuntment.

19:00 – Cavalcada de disfresses acompanyats per la Xaranga Telesio's Band.

21:30 – Concurs de paelles al pàrking públic, la Comissió passarà a fer la cata amb puntualitat.

23:00 – Per als més atrevits i atrevides del món gastronòmic, hi haurà també concurs de
Rebosteria.

A continuació, es repartiran els premis de tots els concursos cel·lebrats durant el dia amenitzat
per el Duo Grupo LA TRIBU.



Divendres 5 de Juliol (Dia de la Penya Frente Boquerón)

10:00 – Esmorzar dels socis de la Penya.

12:00 – Cucanyes patrocinades per la Penya Valencista de Benavites.

14:00 – Dinar dels socis de la Penya.

19:00 – Bou de la prestigiosa ramaderia de Don Victoriano del Río amb el número 33 i
guarisme 3, de nom ENAMORADO.

A continuació, vaques per la vila de la ramaderia de Perera García.

21:30 – Sopar dels socis de la Penya.

00:30 – Bou embolat.

01:00 – Acabem la nit amb la meravellosa orquestra LÍMITE a càrrec de la Comissió de Festes
2019.

Dissabte dia 6 de Juliol (Dia de la Penya Bou de Juliol)

12:30 – Missa en honor a Sant Isidre, en acabar, dinar per als socis d’AVA al casino.

A continuació encierro infantil.

14:00 – Dinar dels socis de la Penya.

19:00 – Bou de la ramaderia Antonio Ordóñez amb número 30 i guarisme 5, de nom
FARSANTE. A continuació, vaques per la vila de la ramaderia Perera García

20:30 – Vaca embolada.

00:00 – Bou embolat.

00:30 – Discomóbil a càrrec de la Penya Bou de Juliol, amb la col.laboració del gran DJ RIPA.

Diumenge dia 7 de Juliol (Dia de la Mare de Déu dels Àngels)

11:00 – Parc infantil a la Plaça de l’Ajuntament.

11:30 – Cercavila.

12:00 – Missa Major en honor a la Mare de Déu dels Àngels.

20:30 – Cercavila.

21:00 – Processó en honor a la Mare de Déu dels Àngels.

22:00 – Mascletà de colors i fi de festes.


