
Festes en Honor 
a Santa Maria 

Magdalena
El Poble Nou de Benitatxell

Del 16 al 25 de juliol



Estimats poblers i pobleres,

Qui ens havia de dir a dir, fa dos anys, 
que els nostres carrers i places no 
estarien de gom a gom per festes, que 
no podríem ballar fins la matinada amb 
qualsevol orquestra o discomòbil, o que 
les abraçades, les salutacions o mostres 
d’estima en una nit de celebració haurien 
de ser contingudes i amb distància.

El 2020 i part del 2021 han sigut anys molt 
durs. Hem perdut a gent estimada, i tots 
i totes hem hagut de fer molts esforços. 
Com en tots els pobles del nostre voltant, 
el 2020 les festes es van suspendre, 
però així i tot no vam perdre l’alegria, la 
germanor i l’esperit que caracteritza les 
celebracions en honor a la nostra patrona 
Santa Maria Magdalena. 

Enguany, albirem a la fi xicotets indicis 
d’esperança. El virus no ha desaparegut 
encara, però la seua incidència és molt 
menor, i els avanços científics fan preveure 
una millora de la situació. De la mà d’eixos 
xicotets avanços pel que fa al control de 
la pandèmia de la Covid, hem pogut 
programar, amb precaució i meditant 
molt cada decisió, diversos actes festius 
perquè tots els veïns i veïnes, ja siguen 
majors, joves o menuts, puguen tornar a 
eixir als carrers i empapar-se d’ambient 
festiu i goig.

Seguiran sent, com l’any passat, unes festes 
diferents del que estàvem acostumats. 
Com l’anomenada “nova normalitat” 
requereix, sense grans aglomeracions, 
amb control d’aforament, actes estàtics i 
amb les mesures sanitàries pertinents. La 
prudència serà un requisit indispensable 
per a poder disfrutar dels esdeveniments, 
però no impedirà que visquem cada acte 
amb total intensitat.

Ens agradaria aprofitar per a dirigir-nos 
especialment als festers i festeres del 
2020 i 2021 per dir-los, de tot cor, que 
esperem, quasi amb tanta il·lusió com 
ells, que puguen per fi viure les festes que 
es mereixen. Els del 2020 l’any que ve i els 
de 2021 d’ací dos anys.

Fins aleshores seguirem agarrant forces, 
li donarem tot el valor que té a eixe acte 
col·lectiu d’alegria i trobada que són les 
festes i celebrarem, esta vegada esperem 
que sí, unes festes memorables, alliberant 
tota la il·lusió i el desig d’ajuntar-nos, 
ballar, cantar i estimar.

Res més, pobler, poblera, disfruta d’estes 
festes diferents, retroba’t amb els valors 
més autèntics de la vida i fes poble. 
Perquè esta batalla la guanyem junts.

Visca Santa Maria Magdalena!
Visca el Poble Nou de Benitatxell!

Miguel Ángel García
i Mayte Roldán

Alcalde i regidora de Festes del Poble Nou de Benitatxell
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DIVENDRES 16 DE JULIOL

19.00 h Taller de danses tradicionals a 
càrrec del Grup de Danses Morro Falquí
Lloc: Plaça de l’Església

21.00 h Descobreix la Lluna amb telescopi
Lloc: PoliesportiuCEIP Sta. M. Magdalena

DISSABTE 17 DE JULIOL

11.00 h Titelles Mili reportera superstar i 
Caperucita Roja. Lloc: Carrer Raconet

DIUMENGE 18 DE JULIOL

22.30 h Presentació del documental Les 
nostres mares. Regidoria d’Igualtat i 
Polítiques de Gènere.
Lloc: Plaça de les Pesqueres

DIMECRES 21 DE JULIOL

20.00 h Mostra de balls tradicionals 
valencians a càrrec del Grup de Danses 
Morro Falquí. Lloc: Plaça de l’Església

23.00 h Tribut a Michael Jackson
Lloc: Plaça de les Pesqueres.

DIJOUS 22 DE JULIOL
Dia de la Patrona
Santa Maria Magdalena

8.30 h Despertà estàtica a càrrec de la 
Colla La Llebetjà. 
12.00 h Solemne missa en honor a Santa 
Maria Magdalena del Poble Nou de 
Benitatxell cantada pel Cor Parroquial.
20.00 h Música al carrer. Interpretació 
de pasdobles a càrrec de l’Agrupació 
Musicomunicipal Santa Maria Magdalena 
del Poble Nou de Benitatxell en diversos 
carrers del poble.
22.00 h Espectacle de focs d’artifici 
disparat des de tres llocs diferents del 
poble a càrrec de la pirotècnia Ricasa. 
23.30 h Top Talent El Musical. Espectacle 
d’acrobàcies i música en directe.
Lloc: Plaça de les Pesqueres

DIVENDRES 23 DE JULIOL
Sant Roc

12.00 h Solemne missa en honor a Sant 
Roc cantada pel Cor Parroquial.
12.30 h Música a la vi
Actuació de Carles Belda. Degustació 
musical de cançons populars que han 
acompanyat al llarg dels anys la cultura del 
vi a casa nostra. Cantarà i s’acompanyarà 
del seu acordió. Mostra de vins a càrrec 
de l’Associació d’Agricultors Biomoscatell.
Lloc: C/ La Pau
19.00 h Espectacle Globologia i Taller de 
Bambolles de sabó XXL. Lloc: C/ La Pau
20.00 h Concert de la Colla La Llebetjà
Lloc: Plaça de les Pesqueres
23.30 h Concert de Xavi Sarrià
Lloc: Plaça de les Pesqueres

DISSABTE 24 DE JULIOL
Sant Cristòfol

10.00 h – 13.00 h
Jocs tradicionals i d’habilitat
Lloc: C/ La Pau

11.00 h Espectacle de carretons
Lloc: C/La Pau i C/ Major

12.00 h Solemne missa en honor a 
Sant Cristòfol. En acabar, benedicció de 
vehicles davant de l’Ajuntament.

17.00 – 21.00 h Paintball
(Edat aproximada de 7 a 13 anys )
Lloc:  Poliesportiu CEIP Sta. M. Magdalena

20.00 h Concert de Dàmaris Gelabert
Lloc: Plaça de les Pesqueres

23.30 h Tribut Pop /Rock ‘No Comment’
Lloc: Plaça de les Pesqueres

DIUMENGE 25 DE JULIOL
Sant Jaume

8.30 h Despertà estàtica a càrrec de la 
Colla La Llebetjà. 

12.00 h Solemne missa en honor a Sant 
Jaume cantada pel Cor Parroquial.

11.00 h – 14.00 h
Parc infantil per a totes les edats. 
Lloc. C/ La Pau

09.00h – 14.00 h
Escape Room Bus Correterres

15.00h – 20.00 h
Escape Room Bus Correterres

Activitat per a famílies i grups d’amics 
a partir de 10 anys. Es recomana que 
cada grup tinga almenys la meitat dels 
participants majors de 12 anys.
Lloc: C/ Mercat

17.00 h Taller de pilota valenciana per 
als xiquets i xiquetes amb jugadors 
professionals.

17.30 h Partida de pilota valenciana amb 
jugadors professionals.
Lloc: C/Major

22.00 h Ramellet de focs artificials fi de 
festa a càrrec de la pirotècnia Ricasa.

23.30 h Monòleg d’Eugeni Alemany En 
persona guanye.
Lloc: Plaça de les Pesqueres

INSCRIPCIONS ALS ACTES
Per prevenció davant la Covid-19, serà necessària la inscripció prèvia als actes festius. Les inscripcions 
es poden realitzar presencialment a l’Oficina de Turisme (C/ Mercat, 1) de dimarts a dissabte en horari 
de 10.00 a 15:00h o per correu electrònic a festes2021@elpoblenoudebenitatxell.com. S’ha d’indicar 
l’acte al qual desitja inscriure’s, nom i cognoms (en cas de ser una família o un grup nombrós, només és 
necessari el nom d’un representant i el número d’acompanyants) i un telèfon de contacte.
La Regidoria de Festes es reserva el dret a canviar o modificar qualsevol acte anunciat en este programa.
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VIERNES 16 DE JULIO

19.00 h Taller de danzas tradicionales a 
cargo del Grup de Danses Morro Falquí
Lugar: Plaza de la Iglesia

21.00 h Descubre la Luna con telescopio
Lugar: Polideportivo CEIP S. María Magdalena

SÁBADO 17 DE JULIO

11.00 h Títeres Mili reportera superstar y 
Caperucita Roja. Lugar: Calle Raconet

DOMINGO 18 DE JULIO

22.30 h Presentación del documental Les 
nostres mares. Concejalía de Igualdad y 
Políticas de Género.
Lugar: Plaça de les Pesqueres

MIÉRCOLES 21 DE JULIO

20.00 h Muestra de bailes tradicionales 
valencianos a cargo del Grup de Danses 
Morro Falquí. Lugar: Plaza de la Iglesia

23.00 h Tributo a Michael Jackson
Lugar: Plaça de les Pesqueres

JUEVES 22 DE JULIO
Día de la Patrona
Santa María Magdalena

8.30 h Despertà estática a cargo de la 
Colla La Llebetjà. 
12.00 h Solemne misa en honor en Santa 
María Magdalena de El Poble Nou de 
Benitatxell cantada por el Coro Parroquial.
20.00 h Música en la calle. Interpretación 
de pasodobles a cargo de la Agrupación 
Musicomunicipal Santa María Magdalena 
de El Poble Nou de Benitatxell en varias 
calles del pueblo.
22.00 h Espectáculo de fuegos de artificio 
disparado desde tres lugares diferentes 
del pueblo a cargo de la pirotecnia Ricasa. 
23.30 h Top Talent El Musical. Espectáculo 
de acrobacias y música en directo.
Lugar: Plaça de les Pesqueres.

VIERNES 23 DE JULIO
San Roque

12.00 h Solemne misa en honor a San 
Roque cantada por el Coro Parroquial.
12.30 h Música a la vi
Actuación de Carles Belda. Degustación 
musical de canciones populares que 
han acompañado a lo largo de los años 
la cultura del vino en nuestra tierra. 
Cantará y se acompañará de su acordeón. 
Muestra de vinos a cargo de la Asociación 
de Agricultores Biomoscatell.
Lugar: C/ La Pau
19.00 h Espectáculo Globología y Taller de 
Burbujas de jabón XXL. Lugar: C/ La Pau
20.00 h Concierto de la Colla La Llebetjà
Lugar: Plaça de les Pesqueres
23.30 h Concierto de Xavi Sarrià
Lugar: Plaça de les Pesqueres

SÁBADO 24 DE JULIO
San Cristóbal

10.00 h – 13.00 h
Juegos tradicionales y de habilidad
Lugar: C/ La Pau

11.00 h Espectáculo de ‘carretons’
Lugar: C/La Pau y C/ Mayor

12.00 h Solemne misa en honor a 
San Cristóbal. Al acabar, bendición de 
vehículos ante el Ayuntamiento.

17.00 – 21.00 h Paintball
(Edad aproximada de 7 a 13 años)
Lugar: Polideportivo CEIP S. María Magdalena

20.00 h Concierto de Dámaris Gelabert
Lugar: Plaça de les Pesqueres

23.30 h Tributo Pop /Rock ‘No Comment’
Lugar: Plaça de les Pesqueres

DOMINGO 25 DE JULIO
San Jaime

8.30 h Despertà estática a cargo de la 
Colla La Llebetjà. 

12.00 h Solemne misa en honor a San 
Jaime cantada por el Coro Parroquial.

11.00 h – 14.00 h
Parque infantil para todas las edades.
Lugar: C/ La Pau

09.00h – 14.00 h
Escape Room Bus Correterres

15.00h – 20.00 h
Escape Room Bus Correterres

Actividad para familias y grupos de amigos 
a partir de 10 años. Se recomienda que 
cada grupo tenga al menos la mitad de 
los participantes mayores de 12 años.
Lugar: C/ Mercat

17.00 h Taller de pilota valenciana 
para los niños y niñas con jugadores 
profesionales.

17.30 h Partida de pilota valenciana con 
jugadores profesionales.
Lugar: C/ Mayor

22.00 h Ramillete de fuegos artificiales fin 
de fiesta a cargo de la pirotecnia Ricasa.

23.30 h Monólogo de Eugeni Alemany En 
persona guanye.
Lugar: Plaça de les Pesqueres

INSCRIPCIONES A LOS ACTOS
Por prevención ante la Covid-19, será necesaria la inscripción previa a los actos festivos. Las inscripciones se 
pueden realizar presencialmente en la Oficina de Turismo (C/ Mercat, 1) de martes a sábado en horario de 
10:00 a 15:00h o por correo electrónico a festes2021@elpoblenoudebenitatxell.com. Se tiene que indicar 
el acto al que desea inscribirse, nombre y apellidos (en caso de ser una familia o un grupo numeroso, solo 
es necesario el nombre de un representante y el número de acompañantes) y un teléfono de contacto.
La Concejalía de Fiestas se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier acto anunciado en este programa.
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FRIDAY JULY 16TH

7 pm Traditional dances workshop with 
Grup de Danses Morro Falquí in charge
Location: Church Square

9 pm Discover the Moon with telescope
Location: CEIP S. Maria Magdalena Sports Centre 

SATURDAY JULY 17TH

11 am Puppets Mili reportera superstar i 
Caperucita Roja. Location: Raconet Street

SUNDAY JULY 18TH

10:30 pm Presentation of the documentary 
‘Les nostres mares’. Equality and Gender 
Politics Councillor.
Location: Pesqueres Square

WEDNESDAY JULY 21ST

8 pm Show of traditional Valencian 
dances with Grup de Danses Morro Falquí 
in charge. Location: Church Square

11 pm Michael Jackson’s Tribute
Location: Pesqueres Square 

THURSDAY JULY 22ND
Day of the Patron
Saint Maria Magdalena

8:30 am Despertà estàtica with Colla La 
Llebetjà in charge.  
12 pm Mass honouring Santa Maria 
Magdalena of El Poble Nou de Benitatxell
8 pm Music in the street. Performance 
of paso dobles with l’Agrupació 
Musicomunicipal Santa María Magdalena 
of El Poble Nou de Benitatxell in charge in 
different streets in town.
10 pm Fireworks from three different spots 
in town with Ricasa pyrotechnic in charge
11:30 pm Musical Top Talent. Acrobatics 
and live music show.
Location: Pesqueres Square

FRIDAY JULY 23RD
Sant Roc

12 pm Mass honouring Sant Roc sung by 
the Parrish Choir.
12:30 pm Música a la vi
Carles Belda’s performance. Musical 
tasting of popular songs which have 
accompanied through years the wine 
culture at our home. He will sing together 
with his accordion. Wine tasting with the 
Biomoscatell farmers association in charge.
Location: La Pau street
7 pm Globologia show and XXL soap 
bubbles workshop
Location: La Pau street
8 pm La Colla La Llebetjà concert
Location: Pesqueres Square 
11:30 pm Xavi Sarrià’s concert
Location: Pesqueres Square 

SATURDAY JULY 24TH
Sant Cristòfol

10 am – 1 pm 
Traditional and skills games
Location: La Pau street

11 am Carretons’ show
Location: La Pau and Major streets

12 pm Mass honouring San Cristòfol. 
Afterwards, vehicles blessing in front of 
the Town Hall

5 pm – 9 pm Paintball
(approximately 7 to 13 years old)
Location: CEIP Santa Maria Magdalena 
Sports Centre 

8 pm Dámaris Gelabert’s Concert
Location : Pesqueres Square 

11.30 pm Pop/Rock Tribute ‘No Comment’
Location : Pesqueres Square 

SUNDAY JULY 25TH
Sant Jaume

8:30 am Despertà estàtica with Colla La 
Llebetjà in charge. 

12 pm Mass honouring Sant Jaume sung 
by the Parrish Choir.

11 am – 2 pm
Children’s park for all ages
Location: La Pau street

9 am  –  2 pm
Escape Room Bus Correterres

3pm – 8pm
Escape Room Bus Correterres

Activity for families and group of friends 
from 10 years old on. It is recommended 
that each group has half of the participants 
elder than 12 years old.
Location: Mercat Street

5 pm Pilota valenciana workshop for 
children with professional players

5:30 pm Pilota Valenciana game with 
professional players
Location: Major street

10 pm Fireworks for ending the festivities 
with Ricasa pyrotechnic in charge

11:30 pm Eugeni Alemany’s monologue 
‘En persona guanye’.
Location: Pesqueres Square 

INSCRIPTION FOR THE EVENTS
Facing the prevention because of the Covid-19, it will be necessary the previous inscription to previous 
events. Inscriptions can be done in person at the Tourist Info Office (Market Street,1) from Monday to 
Friday from 10am to 3pm or by email to festes2021@elpoblenoudebenitatxell.com. You will have to 
write down the event you want to get inscribed, full name (in case of being a family or a group, it is only 
necessary full name of a representative and number of people going) as well as a contact phone number.
Festivities Councillor has the right to change or modify any event announced in this programme.



L’alcalde del Poble Nou de 
Benitatxell, Miguel Ángel García,
i la regidora de Festes, Mayte 
Roldán, volen agrair la col·laboració 
dels cossos de Protecció Civil i 
Policia Local en l’organització 
i seguretat dels actes festius. 
Gràcies per la inestimable tasca!
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