
Benifairó de les Valls

PROGRAMACIÓ
FESTES 2019

DILLUNS 26 AGOST
 
17:30h Repartiment de programes pel Fester i 
les Festeres 2019.
22:30h Nit d’albades a càrrec del grup 
“CANTAR PER CANTAR”.
Eixirem des de la plaça de l’església.
 
DIMARTS 27 AGOST

12:00h Concurs de Truites al Pla de l’Era.  El 
premi a la millor truita serà una garrafa d’oli. 
Animeu-vos, es repartirà cervesa fresca per als 
participants! 
22:00h Convidem a tot el poble a gaudir del 
tradicional Playback a càrrec dels i les artistes 
de Benifairó.
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DIMECRES 28 AGOST

10:30h Jornada multiesport al camp de futbol 
per als menuts i menudes.
18:45h Vine a moure l’esquelet a la classe de 
ZUMBA que realitzarà la instructora Marina 
Fortuny a la plaça de l’ajuntament.
Hi haurà que abonar 3€ en benefici de 
l’associació contra el càncer de Benifairó.
21:00h Tot el mon a fer cua per a tastar el 
tombet de bou del SOPAR POPULAR. Recordeu 
portar el tiquet! A continuació, els Festers 
realitzaran BINGO.
23:00h Recuperem una de les tradicions 
perdudes. Tornen els VARIETATS a Benifairó. 
L’acte es realitzarà al pla de l’era.
Tots aquells que vullguen participar al sopar 
popular, hauràn d’haver-se inscrit prèviament. 
Hi haurà dues llistes, una per demanar els 
tiquets i una altra per a la reserva de les taules 
per grups

DIJOUS 29 AGOST

11:00h Taller “Com fer un fanalet amb meló 
d’alger”.
Cal inscriure’s a l’Ajuntament fins el 27 d’agost 
. Nosaltres posem els melons!
19:00h Bou a càrrec de la Comissió “Bou per Baix” 

21:30h Fanalets de meló. Eixirem des del Pla 
de l’Era acompanyats per la Colla de Dolçainers 
i Tabaleters de la Vall de Segó. Arribada a la 
plaça de l’Ajuntament on es repartirà un 
obsequi als xiquets i xiquetes que hagen 
participat.
23:30h Bou embolat.

DIVENDRES 30 AGOST

11:00h Entrega de tenalles als joves que 
compleixen 16 anys.
11:30h Cucanyes a la plaça Ajuntament a càrrec 
dels Festers 2019.
19:00h Bou de la penya “Bou de la Llibertat”. 
A continuació, vaques a càrrec de les penyes 
taurines: Bou de la Llibertat, Bou dels Joves, 
Bou i Festa i L’Ermita i Bou i Punto.
23:30h Bou embolat.
00:30h Rifenys i rifenyes... vos esperem a 
l’Ajuntament amb la samarreta oficial per 
donar la benvinguda a les Festes 2019 amb 
el XUPINÀS. Hi haurà “photocall” i sorpreses 
a càrrec dels Festers 2019! En acabar, ens 
acompanyarà la xaranga fins al Pla de l’Era.
01:30h Vos esperem amb l’espectacular 
orquestra “La PATO”



DISSABTE 31 AGOST
 
12:00h Volteig general de campanes.
16:30h Esteu tots convidats a l’encalaixonada 
del bou del poble. Ens veiem a la plaça 9 
d’Octubre per a anar tots junts.
18:30h Bou del poble de la Ramaderia “Conde 
de la Maza” amb número 65 i guarisme 4 de 
nom “Limpiosero”.
20:00h Acudiu a les escoles a recollir els coets 
de la Baixada.
21:00h BAIXÀ de la Mare de Déu del Bon 
Succés.
Participen: Els Dolçainers i Tabaleters de la 
Vall de Segó, l’Escola de Danses de Faura, 
els Tambors i Bombos d’Almenara i la Banda 
Joventut Musical de Faura. Es disparà una 
salve patrocinada per “La Pujà” i 25 carcasses a 
càrrec dels festers de fa 25 anys.
00:30h Bou embolat a càrrec del grup de 
DONES emboladores anomenat “Con un par o 
varios”
01:00h Espectacular REMEMBER a càrrec dels 
Festers 2019.
   Amb la participació de Javier de los valles 
(Gurú), Sanderes (Aforo), Villa (Cleyton) i com 
a DJ invitat... VICENTE MAFIA (Spook-Melody)

 DIUMENGE 1 SETEMBRE
 
08:00h Recuperem una altra tradició 
meravellosa de Benifairó. Junt a la despertà, 
es realitzarà l’Entrada de la Murta, amb la 
col·laboració de Miquel i l’ajuda dels pares 
de les Festeres i el Fester 2019. La murta 
s’escamparà pels carrers de la processó. 
Assomeu-vos als balcons!.
09:00h Volteig general de campanes.
10:00h Ja podeu passejar-vos pel poble i 
gaudiu dels carrers engalanats.
10:30h Cercavila per a recollir a les Festeres i 
el Festers 2019.
11:30h Missa en honor a la Mare de Déu del 
Bon Succés. En acabar, la cercavila tornarà als 
festers a les seues cases.
14:00h Dineret pel poble on es mullarà amb 
colònia a totes i a tots!
19:30h Recollida de les Festeres i el Festers 
2019.
20:00h Processó en honor a la Mare de Déu 
del Bon Succés. En acabar, castell de focs 
d’artifici a càrrec de la Pirotècnia Juan Miguel 
Lluch.
23:30h Teatre en valencià a càrrec de RifTeatre 
al Pla de l’Era.
Obres: “Soldats i criaes” i “El drama de la 
bolseria”



DILLUNS 2 SETEMBRE

09:00h Volteig general de campanes.
10:00h Pujà de la Mare de Déu del Bon Succés 
a l’Ermita. Es dispararà una salve a l’eixida de 
l’Església.
13:00h Tradicional “XOPÀ” a la cantonada del 
Casino.
(Queda totalment prohibit el llançament de 
qualsevol material que no siga aigua. Si no 
es compleix aquesta norma, la “xopà” serà 
cancel·lada).
14:00h Tots a dinar, bon profit!
17:00h Ball a càrrec de l’orquestra “La PEOPLE” 
al Pla de l’Era.
19:30h Vesprada de Dj’s en el món dels xiquets.
22:00h Continuarem la festa amb els dj’s 
“Aitor Garcia” i 
“Low Hz” a càrrec dels Festers 2019.

DIMARTS 3 SETEMBRE
 
12:30h Esmorzar-dinar per als més majors del 
poble a l’Espai Cultural “El Tabalet”. L’acte 
estarà amenitzat amb música a càrrec dels 
Festers 2019.
19:00h Bou a càrrec de la penya “Bou dels 
Jóvens”
20:00h Bou a càrrec de la penya “L’Ermita” 

23:30h Bous embolats.
00:00h Vetlada musical al Casino a càrrec de 
Taboi i Mónica. 

DIMECRES 4 SETEMBRE
 
11:00h Parc Infantil aquàtic al Pla de l’Era per 
als menuts i no tan menuts!
14:00h Repartiment de calderes. Acudeix amb 
el teu perol i emporta’t el dinar!
16:30h Dj’s al Bar de la Piscina a càrrec dels 
festers de fa 25 anys.
19:00h Rodabars a càrrec de la quinta del 1969 
acompanyats de la batukada Simfokada Bloco 
Samba Reggae.
00.00h Nit de disfresses. Eixida de les disfresses 
des de la Plaça de l’Església. Xaranga pel poble 
que finalitzarà al Pla de l’Era. En arribar, els 
festers comunicaran quines disfresses han sigut 
les guanyadores.
PREMIS
1r 90€
2n 70€
3r 45€
Al més graciós 20€
00:30h Ball a càrrec de l’orquestra “La 
MÁXIMA”. Al finalitzar, per a totes aquelles 
persones que aguanten... es repartirà 
XOCOLATA a càrrec dels Festers 2019



DIJOUS 5 SETEMBRE
 
12:00h Taller de cuina per a xiquetes i xiquets 
a l’espai cultural “El Tabalet”. Cal inscriure’s a 
l’Ajuntament fins el 3 de setembre.
19:00h Bou de la penya “Bou i punto”. A 
continuació, vaques a càrrec de les penyes 
taurines: Bou de la Llibertat, Bou dels Joves, 
Bou i Festa i L’Ermita i Bou i Punto.
00:00h Bou embolat.
00:30h Nit de Dj’s a càrrec dels Festers 2019 al 
Plà de l’Era.

DIVENDRES 6 SETEMBRE
 
11:00h Castells inflables al Pla de l’Era. Xiquets 
i xiquetes... A gaudir!!
14:00h Concurs de paelles al Pla de l’Era. Es 
repartirà cerveseta fresca a càrrec dels Festers 
2019 fins a fi d’existències!
PREMIS
1r 100€
2n 75€
3r 50€
19:00h Tots i totes a disfressar-se que comença 
la CAVALCADA. Eixida des de la plaça de 
l’Església. En acabar, s’entregarà un obsequi a 
tots els xiquets i xiquetes que hagen participat.

PREMIS

01:00h Ball a càrrec de l’orquestra “La 
VÉRTIGO” al Pla de l’Era.

DISSABTE 7 SETEMBRE
 
12.00h Cucanyes a la plaça de l’Ajuntament a 
càrrec dels Festers 2019.
12.00h Volteig general de campanes.
16.30h Esteu tots convidats a l’encalaixonada 
del bou del poble. Ens veiem a la plaça 9 
d’Octubre per a anar tots junts.
19.00h Bou del poble de la Ramaderia 
“Manuel Villau” amb número 1 i guarisme 5. 
Anomenat “Ollero”.
19.30h Bou de la penya “Bou i Festa” 
00.00h Bous embolats.
01.00h Magnifica TUMBALEA al plà de l’Era a 
càrrec dels Festers 2019.



DIUMENGE 8 SETEMBRE
 
09.00h Volteig general de campanes.
11.00h Cercavila per a recollir a les Festeres i el 
Festers 2019.
12.00h Missa en honor a Sant Gil presidida 
pels Festers. Es repartirà pa beneït.
19.45h Cercavila des de la plaça de 
l’Ajuntament a la plaça de l’Església amb les 
Festeres i els Festers 2019.
20.00h Processó en honor al patró del poble. 
Al finalitzar es dispararà un castell de focs 
d’artifici a càrrec de la pirotècnia Juan Miguel 
Lluch per a indicar el Final de Festes.
 
 Les Festeres i el Fester, així com l’ajuntament, 
ens reservem el dret de fer qualsevol canvi en 
la programació per motius justificats.

Bones Festes
vos desitgen

Les Festeres 
i el Fester




