La celebració de la programació de les Festes Patronals 2020
està supeditada en tot cas a les directrius i indicacions de
les autoritats sanitàries i governamentals.

Les Festes Patronals de Benicarló 2020 han sigut dissenyades durant els darrers mesos amb constants adaptacions a les difícils circumstàncies que ens
han tocat viure. Des de la primera incidència de la crisi sanitària de la Covid-19
i finalitzat l’estat d’alarma, no hem defallit en oferir als benicarlandos i benicarlandes l’agenda d’actes que tens a les mans i que pretén reivindicar el
potencial artístic i cultural de la nostra ciutat.
Les Festes i la Cultura són educació i aprenentatge, però també agents econòmics que, a més, reactiven molts altres sectors empresarials i comercials.
Ens sentim orgullosos i també molt agraïts de la implicació i participació del
veïnat del municipi, que des del seu camp professional ja ha participat en els
preparatius o bé ho farà protagonitzant la setmana gran de Benicarló. Som un
gran poble. Gaudim de la vida. I ara, com mai, fem-ho amb responsabilitat.
Comissió de Festes

És necessari adquirir entrada a preu simbòlic d’1 € per a tots els actes
assenyalats amb la icona
.
La venda de les localitats tindrà lloc al Mucbe a partir de dijous 13
d’agost, en horari del museu.
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Rosario Miralles Ferrando

Salutació de l’Alcaldessa

Enguany se’m fa realment difícil donar-vos la benvinguda i convidar-vos a gaudir de les nostres Festes
Patronals. La crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19 està suposant
un cop molt dur en tots els àmbits de la nostra vida. El coronavirus ha canviat la nostra forma de viure,
de treballar, de relacionar-nos... I també la nostra manera de viure les nostres Festes Patronals.
Les Festes 2020, ja ho sabeu, seran molt diferents de com les hem viscut fins ara. No tindrem l’acte de
Proclamació de la Reina, ni la Crida, ni les nits d’orquestra, ni l’Homenatge a les Entitats Locals, ni el
Sopar de Pa i Porta, ni la Desfilada de Carrosses... Però, a canvi, hem fet una aposta per la gent de casa,
la nostra gent. Potenciarem els nostres valors culturals i presumirem de tot el que sabem fer: música,
teatre, humor, espectacle... Exhibirem la nostra riquesa cultural i posarem de manifest la capacitat de
la societat benicarlanda de fer poble i de crear llaços de convivència fins i tot en les situacions més
adverses. Això sí, teniu per segur que per damunt de tot estaran la seguretat i el benestar de tots.
I, per tant, necessitem la vostra ajuda, perquè sense la col·laboració de tots i totes res de tot això serà
possible. Viviu els actes amb prudència, respecteu les mesures de seguretat i ateneu les indicacions
que regiran tots i cadascun dels actes que hem programat. Perquè només així aconseguirem que l’esforç de tantes i tantes persones que han treballat per configurar aquest programa, haja valgut la pena.
Arribats aquí, no puc més que mostrar el meu sincer agraïment a tot l’equip humà que integra la Comissió de Festes. A ells i elles, més que mai, els hem de reconéixer les hores de treball desinteressat i
voluntariós per fer que, tot i les adversitats, han treballat per conformar un programa a l’altura de les
circumstàncies.
No puc deixar de mencionar tampoc l’actitud encomiable de la reina, dulcinea, dames, dametes i totes
les seues famílies, que han acceptat prorrogar un any més el seu paper de representants de les Festes.
Unes Festes que poc tindran a veure amb les viscudes fa un any, però que segur que les recordaran
sempre.
I el meu últim agraïment, i possiblement el més especial, és per al nostre mantenidor, el doctor Javier Ballester, coordinador mèdic del Centre de Salut i responsable de la coordinació, reorganització
i adaptació del centre a les circumstàncies tan difícils que estem vivint. Ell, en representació de tots
els professionals de la nostra Àrea de Salut que s’han deixat la pell en la lluita contra la Covid-19, serà
l’encarregat de donar l’entrada a les Festes 2020. I estic segura que, a pesar de tota la càrrega que
porta a l’esquena, aquest serà un dels reptes més difícils de la seua vida.
Com a alcaldessa, jo també he assumit amb aquesta pandèmia un dels reptes més difícils de la meua
vida. I ho he fet, ho faig i ho faré amb un gran sentit de la responsabilitat i amb el més absolut respecte
al càrrec institucional que represento. Vivim un moment en què es fa més necessari que mai allargar
la mà i donar-nos suport mutu. Només així podrem continuar treballant amb l’esperança que, amb la
col·laboració de tots i totes, prompte ho superarem.
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Javier Ballester Ortí

Mantenidor de les Festes

Nascut a Benicarló el 1961, Javier Ballester Ortí és llicenciat en Medicina i Cirurgia
per la Facultat de Medicina de la Universitat de València des de 1985 i és diplomat
en Investigació en Ciències de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona. La
seua especialitat és la de Medicina de Família i en aquest àmbit ha exercit en diversos centres sanitaris del territori, com ara Benicarló, Vinaròs, Sant Mateu, Morella o
Peníscola.
Ha col·laborat amb Creu Roja Benicarló impartint cursos de socorrisme bàsic i actualment té plaça en propietat de metge de família al Centre de Salut Integrat de Benicarló, on també exerceix com a coordinador mèdic i cap de Zona Bàsica.
La seua tasca al capdavant del Centre de Salut en moments tan complicats com els
actuals i la seua lluita diària per coordinar, reorganitzar i adaptar el centre a les circumstàncies canviants, han estat fonamentals per al bon funcionament del centre en
la primera línia de contenció de la pandèmia.

Aquest nomenament vol ser un reconeixement a tot el personal sanitari,
administratiu i de serveis no només del Centre de Salut de Benicarló, sinó
també de tota l’Àrea de Salut de Vinaròs, de l’Hospital Comarcal i especialment del Centre de Salut Pública, que han treballat des del primer dia per
fer front a la Covid-19.
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Comissió de Festes 2020

Regidor delegat i president de la Comissió de Festes: Pedro Manchón Pau
Vicepresidenta i responsable de l’Àrea Econòmica: Ana Bueno Robles
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Protocol: Carlos Sánchez Redorat
Vicepresidenta i responsable de l’Àrea d’Espectacles: Anna Foix Giner
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Carrer i Entitats: Juan Ivan Aleman Borja
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Comunicació: Enoc Altabás Felipo
Vicepresident i responsable de l’Àrea d’Impremta: Cristian Arin Esteller
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Pirotècnia: Ivan Forés Marzal
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Seguretat, Serveis i Logística: Juan Maluenda Cerdà
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Coordinació amb les Penyes: Eloy Cerdà Gellida
Vicepresident i responsable de l’Àrea de Festejos taurins: Antonio Rodríguez Albiol

Vocals:
Rubén Mundo Ibáñez

Christian Queralt Carda

Raül París García

Claudia Sorlí Alsina

Mónica Vallés Alberich

Carlos López Beltrán

Alba Puig Grau

Sergi Beltran i Casanova

Henar Martínez Ayza

Nuria Isern Arnau

Enric Ruiz Antolín
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Agraïments especials

Volem fer una menció especial d’agraïment als nostres companys
de la Comissió d’Actes Taurins, una de les branques de la Comissió
de Festes que, tenint en compte les característiques de la seua
activitat, es va veure abocada a suspendre la programació per a
enguany.

Germán Fernández Beltrán

Javier Rodríguez Albiol

Ángel Laguna Marqués

Alexis Durán Licano

Luis Orero Soriano

Juan Antonio Martín Forés

Isaac Vázquez Manjón

Alejandro Ancosta Fresquet

Antonio Rodríguez Esteller

Íñigo Fernández Bonet

D’altra banda, volem destacar la implicació del sector penyer a enriquir la programació de les Festes
Patronals, gràcies a les activitats que han preparat.
Donem les gràcies a la Coordinadora de Penyes per
la seua col·laboració i ajuda.
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Reina, dulcinea i Cort d’Honor

Reina: Anna Redó Arenós
Dames de la Cort d’Honor:
Dora Marzà Arín
Marina Fontanet Martí
Nerea García Pérez

Sandra Roig Ferrer
Laura Bosch Pau
Miriam Sánchez Llopis
Núria Herrera Marín

Dulcinea: Aitana Querol Colomer
Dames de la Cort d’Honor infantil:
Mar Mestre Sánchez
Maria Guijarro Querol

Maira Baran
Ruth Mestre Sánchez

L’arribada del 2020 obria les portes d’un nou any ple d’il·lusions i carregat de nous i engrescadors projectes per a tots.
Per davant es presentaven noves oportunitats i experiències de representar a Benicarló per a la reina,
dulcinea, dames i dames infantils de la Cort d’Honor després d’haver gaudit d’unes úniques, especials
i difícils d’oblidar Festes Patronals 2019.
L’activitat seguia de manera frenètica per a totes elles amb l’assistència i participació en una gran
quantitat d’actes que eren viscuts amb intensitat i alegria.
Mentrestant, per una altra banda, es perfilaven els primers esbossos i es mantenien els primers contactes amb els i les futures representants de les properes festes en honor als sants patrons benicarlandos.
Tot anava a bon ritme però sobtadament la situació va fer un gir inesperat. L’alarma sanitària en què
ens vam veure immersos i la incertesa de com es desenvoluparia més endavant el nostre dia a dia, ens
va dur a fer nous plantejaments en tots els àmbits i un d’ells era l’ostentació dels càrrecs de representació de la nostra ciutat.
Les circumstàncies del moment condicionaven per complet la planificació i ens duien a pensar en unes
festes diferents de les que fins ara havíem viscut, qüestionant-nos també la seua figura en este nou i
inusual escenari representatiu.
Moments de trobada virtual amb valoracions i converses sinceres i molt enriquidores per part de totes les persones implicades van ser el que ens va dur a un consens unànime i a prendre la decisió de
continuar comptant, amb el seu vistiplau, amb la reina, dulcinea, dames i dames infantils 2019 com a
representants també per a este any 2020.
A la vegada i també amb la seua conformitat, per a l’any vinent la porta quedava oberta als i les joves
així com als xiquets i xiquetes que havien mostrat interés per ostentar el càrrec este any 2020.
Volem agrair-los, a ells i a elles i les seues famílies, la bona acollida, comprensió i bon fer davant els
fets que han esdevingut, tot desitjant-los unes molt bones festes!
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10:00 h
IV Camden Bló. Pintada dels murals. En aquesta edició es fa una reflexió sobre el moment que
vivim i la necessitat de ressorgir i reinventar-se, de fer entre tots un canvi cap a un món més amable i sostenible. En aquest context s’intervindran façanes molt deteriorades del centre històric que
necessiten d’eixe canvi i ressorgiment. Duran a terme els treballs els artistes Miguel Pruñonosa,
Move, Carola Bagnato i Juan Carlos Sánchez, Flakoners. Lloc: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent,
c. de Lluís Vives i c. de Sant Sebastià.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 13:00 h en horari matinal.
Exposició «El joc de la vida VI» amb diorames Playmobil pels comerços de Benicarló. Cerca de
l’intrús a benefici íntegre de l’Associació de Fibrosi Quística de la Comunitat Valenciana. Recollida
de la inscripció per a participar a Don Caramelo. Preu simbòlic a partir d’1 €. Ruta: Don Caramelo,
Mucbe, Tulipa, Centre Estètic Dora Frasno, Restaurant San Rafael, Almacenes Casa Pitarch, Panaderia Ávila, Bar Levante, Canadá-House, Centro Óptico Eva Marín, Instalaciones Garriga, La Catalana,
Mercat Central, Esports Arín i Caixa Benicarló (c. d’Hernán Cortés). Organitza: El joc de la vida.

12:00 h
Inauguració de l’Exposició «L’hemeroteca de les Festes Patronals». Es podrà visitar durant tota
la setmana a la segona planta del Mucbe en l’horari del centre cultural. Amb la col·laboració de la
Fundació Caixa Benicarló, col·lecció cedida per la Família Anyó.

13:00 h
Campanes al vol que anuncien el començament de les Festes Patronals.

14:00 h
Magazín televisiu «Fem festes, fem poble», presentat per Javier Fresquet i produït per Mediarec.
Retransmissió en directe per Canal 56.

17:00 h
Inauguració de la XXX Exposició de Bonsais. Oberta fins a les 21:00 h. Lloc: col·legi Marqués de
Benicarló. Organitza: Associació Bonsai de Benicarló.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 20:00 h.

18:00 h
Presentació del llibre Patrimoni arquitectònic de Benicarló (Onada Edicions) de José Miguel
Aicart Queralt. Lloc: Magatzem de la Mar.

18:30 h
Vestim els gegants. La Colla de Gegants i Cabuts mostrarà als més menuts i menudes com es
vesteixen les figures de Tolo i Mar per a la setmana especial de les Festes Patronals. Els xiquets i
xiquetes coneixeran un poc més el treball d’aquesta associació cultural.
Lloc: Ajuntament de Benicarló. Organitza: Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló.

19:30 h
Acte institucional d’inici de les Festes Patronals 2020. Actuarà com a mantenidor de l’acte el
doctor Javier Ballester Ortí, coordinador mèdic del Centre de Salut i figura fonamental en la primera línia de contenció de la pandèmia. Edició especial de la Flor Natural a càrrec de l’escriptor i
poeta Jaume Rolíndez Fonollosa. Intervenció de la reina de les Festes Patronals, Anna Redó Arenós,
i obertura de la setmana de Festes Patronals a càrrec de l’alcaldessa de Benicarló, Rosario Miralles
Ferrando. Lloc: Auditori Pedro Mercader. Entrada amb invitació.
Retransmissió en directe per Canal 56.

21:30 h
Tradicional Serenata a Sant Bartomeu de l’Associació Musical Ciutat de Benicarló, sota la direcció de Pablo Anglés Galindo. Acte més antic de les Festes Patronals.
Lloc: pati del col·legi La Salle. Organitza: Associació Musical Ciutat de Benicarló.
Retransmissió en directe per Canal 56.

23:00 h
Tradicional Cantada d’Albades a l’alcaldessa, reina, dulcinea, dames de la Cort d’Honor i persones o entitats destacades. Recorregut: església de Sant Bartomeu, Ajuntament i diversos
carrers. Organitza: Veniu a Cantar.
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10:00 h
Campanes al vol amb motiu del dia del patró de Benicarló, sant Bartomeu.
IV Camden Bló. Pintada dels murals a càrrec dels artistes Miguel Pruñonosa, Move, Carola Bagnato i Juan Carlos Sánchez, Flakoners.Lloc: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís Vives i c. de
Sant Sebastià.
Exposició «El joc de la vida VI» amb diorames Playmobil pels comerços de Benicarló.
Organitza: El joc de la vida. Recollida de la inscripció per a participar a Don Caramelo. Preu simbòlic
a partir d’1 €.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 13:00 h en horari matinal.
Edició especial del Caduf Solidari; recull el teu caduf per a pintar-lo a casa, fins a les 13:00 h. Donatiu de 5 € a benefici del Centre de Salut de Benicarló per a material sanitari.
Lloc: pl. de la Constitució. Organitza: Penya Alakran.
Edició especial de l’Exhibició de Fanalets de Meló de Moro. Porta el teu fanalet a la plaça de la
Constitució i penja’l per a enllumenar aquesta nit especial de sant Bartomeu, fins a les 13:00 h en
horari matinal. Lloc: pl. de la Constitució.

10:30 h
IV Camden Bló. Inauguració de l’exposició fotogràfica ciutadana «Memòria de la Covid-19 a Benicarló», de Javier Roda i Eva Menacho. Aquesta mostra es podrà visitar als carrers del centre històric
durant tota la setmana de les Festes Patronals. Lloc: carrer de Sant Joaquim.

11:30 h
Missa en honor als nostres patrons, sant Bartomeu, santa Maria de la Mar i els sants Abdó i
Senén, concelebrada pels rectors de les parròquies de la ciutat i rectors de les parròquies de l’Arxiprestat del Baix Maestrat. Presidida pel Sr. Carlos Luis Garcia i Talarn, rector de Sant Bartomeu i
canonge de la SECB de Tortosa. Per tal de garantir la seguretat de tothom, enguany no tindrà lloc
la tradicional processó. Lloc: església de Sant Bartomeu.

14:00 h
Magazín televisiu «Fem festes, fem poble», presentat per Javier Fresquet i produït per Mediarec.
Emissió en directe pel canal de Youtube de l’Ajuntament de Benicarló.

17:00 h
VII Scalextric Gegant, fins a les 20:00 h. Lloc: Edifici Gòtic. Organitza: Penya L’Arjup.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 20:00 h.
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17:00 h
Edició especial de l’Exhibició de Fanalets de Meló de Moro. Porta el teu fanalet a la plaça de la
Constitució (fins a les 20:00 h) i penja’l per a enllumenar aquesta nit especial de sant Bartomeu.
Lloc: pl. de la Constitució.

18:00 h
Cinema i documentals al Magatzem de la Mar. Projecció de Les Festes del 95 de José Miguel
Garriga i Alfonso Fernández. Un record audiovisual de les Festes Patronals d’ara fa 25 anys.
Obertura de la XXX Exposició de Bonsais, fins a les 21:00 h. Lloc: col·legi Marqués de Benicarló.
Organitza: Associació Bonsai de Benicarló.
Edició especial del Caduf Solidari; recull el teu caduf per a pintar-lo a casa, fins a les 21:00 h.
Donatiu de 5 € a benefici del Centre de Salut de Benicarló per a material sanitari.
Lloc: pl. de la Constitució. Organitza: Penya Alakran.

19:30 h
Mostra de balls tradicionals. Lloc: pati del col·legi La Salle. Organitza: Grup de Danses La Sotà.

20:30 h
Encesa dels fanalets de meló de moro, que il·luminaran la plaça de la Constitució durant el
transcurs de tota la nit.

21:00 h
Concert del Cor Da Capo Benicarló. Lloc: Jardins del Mucbe.

21:30 h
Espectacle Abandónate mucho, a càrrec de Las XL. Espectacle musicoteatral que deconstrueix els
mites de l’amor romàntic, amb les actrius Nía Cortijo i Marta Sitjà. Lloc: Auditori Pedro Mercader.

23:00 h
Concert de música medieval L’harmonia de les estrelles, a càrrec de Mediterrània Consort, sota
la direcció de David Antich. Lloc: pl. de l’Ajuntament.
Passejada musical per les millors cançons de tots els temps. Amb la veu de Lissy i l’acompanyament de José Ros al saxo, flauta i guitarra. Lloc: pista annexa exterior del Pavelló Poliesportiu.

L’Exhibició dels Fanalets de Meló de Moro és un dels actes més simbòlics i
representatius de les Festes Patronals. Enguany no la podrem viure com de
costum, però no deixarem sense llum la nit més important de les Festes, la
que dediquem a sant Bartomeu.
Convidem tots els xiquets i xiquetes i les seues famílies a preservar el costum
d’elaborar el fanalet de meló de moro.
Aquestes són les indicacions que heu de seguir:
Porteu el fanalet de meló de moro a la pl. de la Constitució al llarg del
matí (de 10:00 h a 13:00 h) o de la vesprada (de 17:00 h a 20:00 h) del dia
del patró.
No és necessari que el vostre fanalet porte cap llum a dins. D’això, se
n’encarregarà la Comissió de Festes.
Quan arribe la nit, la Comissió encendrà tots els fanalets i aconseguirem
una bonica imatge representativa de la unió del poble i l’esperança de, i
amb, els més menuts.
Podreu veure l’efecte dels fanalets a la plaça durant tota la nit, però igualment hi haurà fotografies i vídeos que es compartiran a les xarxes socials.
Els xiquets i xiquetes que porten el seu fanalet a la plaça de la Constitució
rebran un xicotet obsequi d’agraïment.
La Comissió de Festes li posarà un número al vostre fanalet que també vos
donarà a vosaltres per si voleu recuperar-lo l’endemà (dimarts 25, de 10:00 h
a 13:00 h).
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10:00 h
IV Camden Bló. Pintada dels murals a càrrec dels artistes Miguel Pruñonosa, Move, Carola Bagnato i Juan Carlos Sánchez, Flakoners. Lloc: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís Vives i
c. de Sant Sebastià.
Plantà de les escultures efímeres al voltant de la pandèmia de la Covid-19. Les obres realitzades pels artistes fallers benicarlandos Daniel Ballester, Ximo Foix, Juan Lluch, Fernando Foix i
Grego Acebedo es podran visitar fins al dissabte 29. Lloc: pl. de Mossén Tomás.
Campionat infantil d’escacs de partides ràpides. Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo.
Organitza: Club Ajedrez Benicarló.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 13:00 h en horari matinal.
Exposició «El joc de la vida VI» amb diorames Playmobil pels comerços de Benicarló.
Organitza: El joc de la vida.

14:00 h
Magazín televisiu «Fem festes, fem poble», presentat per Javier Fresquet i produït per Mediarec.
Retransmissió en directe per Canal 56.

16:00h
XXX Concurs de Parxís Tararot. Inscripcions 30 minuts abans del començament.
Lloc: c. de Sant Joan, davant del Jutjat de Pau. Organitza: Penya Tararots.

17:00 h
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 20:00 h.

17:30 h
Inauguració de l’exposició «Casa, diari gràfic de la quarantena», de Goyo Rodríguez. 60 il·lustracions dedicades als dies de confinament. Oberta fins a les 20:00 h. Lloc: Edifici Gòtic.

18:00 h
XVI Degustació de Meló de Moro. Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo.
Organitza: Penya El Masclet. Col·labora: Frudex.
Obertura de la XXX Exposició de Bonsais, fins a les 21:00 h. Lloc: col·legi Marqués de Benicarló.
Organitza: Associació Bonsai de Benicarló.
Cinema i documentals al Magatzem de la Mar. Projecció de la sarsuela La Verbena de la Paloma,
representada pel Cor Da Capo Benicarló en 2015.

19:00 h
Espectacle infantil El show de Pelina (primera sessió). Lloc: Escenari Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectacle infantil Muniatto Xou (primera sessió).
Lloc: Escenari Benibaix, pista jardí del passeig Marítim.

19:30 h
Tradicional Concert de Festes de la Coral Polifònica Benicarlanda amb la participació també
de la Coral Juvenil Kylix. Lloc: pati del col·legi La Salle. Organitza: Coral Polifònica Benicarlanda.

20:00 h
Teatre Llama un inspector (primera sessió), de Teatro de Guardia i Platea Producciones.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.

20:30 h
Música als Jardins del Mucbe. Nit de la Corda. Concert del quartet format per Ana Falcó (violí),
Àngels Espiell (violí), David Guzmán (viola) i Marta Zapata (violoncel). Lloc: Jardins del Mucbe.

21:30 h
Concert de Free Boleros. Lloc: pl. de l’Ajuntament.

22:00 h
Concurs de tir al plat, a cinquanta plats. Lloc: Camp de Tir de la Basseta. Organitza: Societat de
Caçadors San Huberto.

22:30 h
Teatre Llama un inspector (segona sessió), de Teatro de Guardia i Platea Producciones.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.

23:00 h
Concert de Palo Domado. Lloc: pista annexa exterior del Pavelló Poliesportiu.
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10:00 h
IV Camden Bló. Pintada dels murals. En aquesta edició es fa una reflexió sobre el moment que
vivim i la necessitat de ressorgir i reinventar-se, de fer entre tots un canvi cap a un món més amable i sostenible. En aquest context s’intervindran façanes molt deteriorades del centre històric que
necessiten d’eixe canvi i ressorgiment. Duran a terme els treballs els artistes Miguel Pruñonosa,
Move, Carola Bagnato i Juan Carlos Sánchez, Flakoners. Lloc: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent,
c. de Lluís Vives i c. de Sant Sebastià.
Exposició «El joc de la vida VI» amb diorames Playmobil pels comerços de Benicarló.
Organitza: El joc de la vida.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 13:00 h en horari matinal.

10:30 h
Obertura de l’exposició «Casa, diari gràfic de la quarantena», de Goyo Rodríguez. 60 il·lustracions dedicades als dies de confinament. Fins a les 13:00 h en horari matinal. Lloc: Edifici Gòtic.

14:00 h
Magazín televisiu «Fem festes, fem poble», presentat per Javier Fresquet i produït per Mediarec.
Retransmissió en directe per Canal 56.

17:00 h
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 20:00 h.

17:30 h
Obertura de l’exposició «Casa, diari gràfic de la quarantena», de Goyo Rodríguez. 60 il·lustracions dedicades als dies de confinament. Oberta fins a les 20:00 h. Lloc: Edifici Gòtic.

18:00 h
Inauguració de la LXXV Exposició de Productes del Camp. Oberta fins a les 21:00 h.
Lloc: baixos de la Cambra Agrària. Organitza: Associació de la Dona Llauradora.
Cinema i documentals al Magatzem de la Mar. Projecció de la pel·lícula La vida es maravillosa,
rodada a Benicarló en 1956.
Gimcana pels carrers de la ciutat mitjançant codis QR. Equips de quatre persones. Inscripcions
gratuïtes 30 minuts abans de començar la gimcana. Cal portar mòbil amb dades i instal·lar el lector
de codi QR. Inici i final: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya XQSI.

19:00 h
Espectacle infantil El show de Pelina (segona sessió). Lloc: Escenari Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectacle infantil Zapatos en el aire (primera sessió), a càrrec de Xa! Teatre.
Lloc: Escenari Benibaix, pista jardí del passeig Marítim.
Classe de ioga. Cada participant ha de dur la seua pròpia estoreta. Duració: 45 minuts.
Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya XQSI.

19:30 h
Collage musical del CBE Madison. Lloc: pati del col·legi La Salle.

20:00 h
Teatre Manteniendo las distancias (primera sessió), de Factoría Los Sánchez.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.
Bingo amb premis en espècie. Preu de cada cartó: 2 €, a benefici de Pulseras Candela.
Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya XQSI.

20:30 h
Música als Jardins del Mucbe. Nit del Vent. Concert del quintet format per Manuel Monserrat
(flauta), Anabel Querol (oboé), Josep Arnau (clarinet), Rosa Bellés (fagot) i Edgar Rodríguez (trompa). Lloc: Jardins del Mucbe.

21:30 h
Concert de la Xaranga ‘Ls Desmadrats. Lloc: pl. de l’Ajuntament.

22:30 h
Teatre Manteniendo las distancias (segona sessió), de Factoría Los Sánchez.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.

23:00 h
Concert de Bratwurst Secret. Lloc: pista annexa exterior del Pavelló Poliesportiu.
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10:00 h
IV Camden Bló. Pintada dels murals a càrrec dels artistes Miguel Pruñonosa, Move, Carola Bagnato i Juan Carlos Sánchez, Flakoners. Lloc: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís Vives i
c. de Sant Sebastià.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 13:00 h en horari matinal.
Obertura de la LXXV Exposició de Productes del Camp, fins a les 13:00 h en horari matinal.
Lloc: baixos de la Cambra Agrària. Organitza: Associació de la Dona Llauradora.
Exposició «El joc de la vida VI» amb diorames Playmobil pels comerços de Benicarló.
Cerca de l’intrús a benefici íntegre de l’Associació de Fibrosi Quística de la Comunitat Valenciana.
Recollida de la inscripció per a participar a Don Caramelo. Preu simbòlic a partir d’1 €. Ruta: Don
Caramelo, Mucbe, Tulipa, Centre Estètic Dora Frasno, Restaurant San Rafael, Almacenes Casa Pitarch, Panaderia Ávila, Bar Levante, Canadá-House, Centro Óptico Eva Marín, Instalaciones Garriga,
La Catalana, Mercat Central, Esports Arín i Caixa Benicarló (c. d’Hernán Cortés). Organitza: El joc de
la vida.

10:30 h

Obertura de l’exposició «Casa, diari gràfic de la quarantena», de Goyo Rodríguez. 60 il·lustracions dedicades als dies de confinament. Fins a les 13:00 h en horari matinal. Lloc: Edifici Gòtic.

14:00 h
Magazín televisiu «Fem festes, fem poble», presentat per Javier Fresquet i produït per Mediarec.
Retransmissió en directe per Canal 56.

16:00 h
XI Street Voley. Torneig de voleibol al carrer, fins a les 21:00 h. Bases i inscripcions gratuïtes a
través del web hj-crono.es, fins al dimarts 25 d’agost a les 23:59 h. Lloc: c. de Sant Antoni.
Organitza: Penya L’Arjup. Col·labora: Tato’s Gastro i H&J Crono.

17:00 h
Obertura de la LXXV Exposició de Productes del Camp. Oberta fins a les 21:00 h.
Lloc: baixos de la Cambra Agrària. Organitza: Associació de la Dona Llauradora.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 20:00 h.
Torneig de futbolí per parelles. Inscripcions gratuïtes 15 minuts abans. Lloc: pl. de la Constitució.
Organitza: Penya Sector Crític.
Multiactivitats sitraleres. Quatre activitats diferents per a xiquetes i xiquets: balotir amb globus
d’aigua, futbolí humà, pilota bomba i prova de destresa amb un auto boig.
Lloc: c. de Cabanes. Organitza: Penya El Sitral.

17:30 h
Obertura de l’exposició «Casa, diari gràfic de la quarantena», de Goyo Rodríguez. 60 il·lustracions dedicades als dies de confinament. Fins a les 20:00 h. Lloc: Edifici Gòtic.

18:00 h
Cinema i documentals al Magatzem de la Mar. Projecció dels curtmetratges d’Àlex Brau: Héroes

caídos, Ruth, Sin alas i A puerta fría.

18:30 h

Tómbola Solidària, fins a les 21:30 h. Lloc: baixos de la Torre Benicarló. Organitza: Mans Unides.

19:00 h
Espectacle infantil A su servicio (primera sessió), a càrrec de Tiritirantes.
Lloc: Escenari Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectacle infantil Zapatos en el aire (segona sessió), a càrrec de Xa! Teatre.
Lloc: Escenari Benibaix, pista jardí del passeig Marítim.
XV Concurs d’Allioli. Inscripcions gratuïtes a partir de les 18:00 h. Màxim de 30 participants.
Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya El Masclet.
Dissenya la teua samarreta amb aquarel·les. Porta una samarreta blanca i decora-la al teu gust.
Lloc: pl. de la Constitució. Organitza: Penya Sector Crític.

19:30 h
Concert de música tradicional a càrrec de Fartabelitres. Lloc: pati del col·legi La Salle.

20:00 h

Teatre No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (primera sessió), de la companyia
Guirigall. Lloc: Auditori Pedro Mercader.

20:30 h
Música als jardins del Mucbe. Nit del Metall. Concert del quartet format per Francesc Aparicio
(trombó), David Marqués (bombardí), Eduardo Ruano (tuba) i David Altaba (tuba).
Lloc: Jardins del Mucbe.

21:30 h
Concert d’Antonio Ruiz. Lloc: pl. de l’Ajuntament.

22:30 h
Teatre No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (segona sessió), de la companyia
Guirigall. Lloc: Auditori Pedro Mercader.

23:00 h
Concert de Town Folks. Lloc: pista annexa exterior del Pavelló Poliesportiu.
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10:00 h

IV Camden Bló. Pintada dels murals a càrrec dels artistes Miguel Pruñonosa, Move, Carola Bagnato i Juan Carlos Sánchez, Flakoners. Lloc: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís Vives i
c. de Sant Sebastià.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 13:00 h en horari matinal.
Obertura de la LXXV Exposició de Productes del Camp, fins a les 13:00 h en horari matinal. Lloc:
baixos de la Cambra Agrària. Organitza: Associació de la Dona Llauradora.
Exposició «El joc de la vida VI» amb diorames Playmobil pels comerços de Benicarló. Cerca de
l’intrús a benefici íntegre de l’Associació de Fibrosi Quística de la Comunitat Valenciana. Recollida
de la inscripció per a participar a Don Caramelo. Preu simbòlic a partir d’1 €.
Organitza: El joc de la vida.

10:30 h
Obertura de l’exposició «Casa, diari gràfic de la quarantena», de Goyo Rodríguez. 60 il·lustracions dedicades als dies de confinament. Fins a les 13:00 h en horari matinal. Lloc: Edifici Gòtic.

11:00 h
IV Camden Bló. Inauguració del Mercat d’Artesans, fins a les 14:00 h en horari matinal. Lloc: pl.
de Sant Joan i pg. de Febrer Soriano.
IV Camden Bló. Presentació de la maqueta de l’escultura Un bri d’esperança de Josep Antoni
Garcia Bel, Garci. Lloc: pl. de Sant Vicent.

14:00 h
Magazín televisiu «Fem festes, fem poble», presentat per Javier Fresquet i produït per Mediarec.
Retransmissió en directe per Canal 56.

17:00 h
Obertura de la LXXV Exposició de Productes del Camp. Oberta fins a les 21:00 h.
Lloc: baixos de la Cambra Agrària. Organitza: Associació de la Dona Llauradora.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 20:00 h.
IV Camden Bló. Obertura del Mercat d’Artesans, fins a les 22:00 h.
Lloc: pl. de Sant Joan i pg. de Febrer Soriano.

17:30 h

Obertura de l’exposició «Casa, diari gràfic de la quarantena», de Goyo Rodríguez. 60 il·lustracions dedicades als dies de confinament. Fins a les 20:00 h. Lloc: Edifici Gòtic.
L’Arjup a l’Aire, fins a les 21:00 h. Torneig de La Fallera Calavera i taller de dibuix de 18:00 h
a 19:30 h, contacontes en anglés a les 19:30 h i joc d’escapada (escape room) a l’aire lliure a
les 20:00 h. Lloc: pl. de la Constitució. Organitza: Penya L’Arjup.
Gimcana «A la cerca dels cabuts i les feres». Sortida des de l’Ajuntament. Organitza: Associació
de Gegants i Cabuts de Benicarló i Associació Cultural L’Estel del Collet.

18:30 h

Tómbola Solidària, fins a les 21:30 h. Lloc: baixos de la Torre Benicarló. Organitza: Mans Unides.

19:00 h

Espectacle infantil A su servicio (segona sessió), a càrrec de Tiritirantes.
Lloc: Escenari Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectacle infantil Safari (primera sessió), a càrrec de La Baldufa Teatre.
Lloc: Escenari Benibaix, pista jardí del passeig Marítim.

19:30 h

Poètiques al natural amb Alícia Coscollano, Nieves Salvador i Blanca Jovaní.
Lloc: Jardí de Pons, al passeig de Febrer Soriano.
Concert d’Havaneres i Música Tradicional, a càrrec de Veniu a Cantar.
Lloc: pati del col·legi La Salle.

20:00 h

Concurs de Pesca. Lloc: Escullera del Port. Organitza: Club de Pesca Deportiva Baix Maestrat.

20:30 h

Música als Jardins del Mucbe. Nit de la Percussió. Concert del grup format per Juan Bañales,
Alberto Gabriel Cornelles, Víctor Guzmán i Vicent Obiol. Lloc: Jardins del Mucbe.

21:30 h

Concert de Juan Cortés trio. Formació jazzística per a una fusió actual entre el flamenc i altres
músiques. Lloc: Auditori Pedro Mercader.

Cinema i documentals al Magatzem de la Mar. Estrena del documental Génesis al voltant del
rodatge del curtmetratge La petite mort, dirigit per ANDREA (Borja Segarra) a Benicarló, durant
les Festes Patronals de 2017. Tot seguit, col·loqui i projecció del curtmetratge.

22:00 h

Recital de música urbana amb els joves cantautors Kliz, Filippi i JLow. Lloc: Jardí de Pons, al
passeig de Febrer Soriano.
Què ens conten les estrelles? Activitat familiar nocturna, a càrrec d’Aur Art, al voltant dels mites grecs que són representats a les constel·lacions a través de narracions, teatre i titelles.
Lloc: Museu dels Mariners.

22:30 h

Teatre Birds, a càrrec de Fenòmens Associació Discapacitats Intel·lectuals.
Lloc: pl. de l’Ajuntament.

23:00 h
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Concert de Dani Tejedor i Leo Tejedor, que presenten en primícia el seu segon disc
¿Qué voy a hacer hoy?. Lloc: pista annexa exterior del Pavelló Poliesportiu.

10:00 h
IV Camden Bló. Pintada dels murals a càrrec dels artistes Miguel Pruñonosa, Move, Carola Bagnato i Juan Carlos Sánchez, Flakoners. Lloc: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís Vives i
c. de Sant Sebastià.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 13:00 h en horari matinal.
Exposició «El joc de la vida VI» amb diorames Playmobil pels comerços de Benicarló.
Organitza: El joc de la vida.
Concurs de tir i arrossegament. Organitza: Penya Surrach 2000.
Lloc: camp confrontant a l’IES Ramón Cid.
Concurs de tir al plat. XVI In Memoriam Elías Tena Hinojo. Lloc: Camp de Tir de la Basseta.

10:30 h

Trobada de dibuix urbà ràpid. Lloc: pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Urban Sketchers Maestrat.
Obertura de l’exposició «Casa, diari gràfic de la quarantena», de Goyo Rodríguez. 60 il·lustracions dedicades als dies de confinament. Fins a les 13:00 h en horari matinal. Lloc: Edifici Gòtic.

11:00 h

IV Camden Bló: obertura del Mercat d’Artesans, fins a les 14:00 h en horari matinal.
Lloc: pl. de Sant Joan i pg. de Febrer Soriano.
IV Camden Bló: Taller de reciclatge familiar Recrear-te, de la mà de La Ludoteca. Lloc: pg. de Febrer
Soriano (Mercat d’Artesans).

14:00 h
Magazín televisiu «Fem festes, fem poble», presentat per Javier Fresquet i produït per Mediarec.
Retransmissió en directe per Canal 56.

17:00 h

Simultànies d’escacs. El gran mestre Alexis Cabrera jugarà 30 partides alhora contra 30 jugadors
de les nostres comarques. Lloc: Magatzem de la Mar. Organitza: Club Ajedrez Benicarló.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 20:00 h.
Concurs de tir i arrossegament. Organitza: Penya Surrach 2000.
Lloc: camp confrontant a l’IES Ramón Cid.
IV Camden Bló. Obertura del Mercat d’Artesans, fins a les 22:00 h. Lloc: pl. de Sant Joan i pg. de
Febrer Soriano.

17:30 h

Obertura de l’exposició «Casa, diari gràfic de la quarantena», de Goyo Rodríguez. 60 il·lustracions dedicades als dies de confinament. Fins a les 20:00 h. Lloc: Edifici Gòtic.

18:00 h

III Edició de Zumba Pinyera. Classe d’iniciació a la zumba de la mà d’unes pinyeres expertes en
zumba. Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya La Pinya.

18:30 h
Tómbola solidària, fins a les 21:30 h. Lloc: baixos de la Torre Benicarló. Organitza: Mans Unides.

19:00 h

IX Degustació de Pinya. Per al delit dels vostres paladars, vos portem la millor pinya de tots els
voltants. Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo. Organitza: Penya La Pinya.
Espectacle infantil Safari (segona sessió), a càrrec de La Baldufa Teatre.
Lloc: Escenari Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectacle infantil Alicia y las reinas (primera sessió), a càrrec de Guirigall.
Lloc: Escenari Benibaix, pista jardí del passeig Marítim.

19:30 h
Visita «Els orígens de Benicarló», taller didàctic a càrrec d’Aur Art. Activitat per a públic familiar sobre l’alqueria de Benigazlum, el naixement de Benicarló i la cultura musulmana. Taller:
ceràmica d’aresta. Lloc: Ajuntament de Benicarló.

20:30 h
Monòlegs (primera sessió), a càrrec de Diàbolus. Extrets de les comèdies Criatures i Homes.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.
Música als jardins del Mucbe. Nit de la Veu. Concert amb Clara Ruiz (soprano),
Carlos Casóliva (tenor), Gemma Roig (soprano), Mar Anglés (arpa) i Carme Gil Betancourt (piano).
Lloc: Jardins del Mucbe.
Les escultures efímeres cremaran al llarg de la nit. Lloc: pl. de Mossén Tomás.

21:30 h
Concert d’Open Jazz Collective. Lloc: pl. de l’Ajuntament.

22:30 h
Monòlegs (segona sessió), a càrrec de Diàbolus. Extrets de les comèdies Criatures i Homes.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.

23:00 h
Concert de Pep Gimeno, Botifarra. Lloc: pati del col·legi La Salle.
Concert de tribut a Mecano. Lloc: pista annexa exterior del Pavelló Poliesportiu.
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10:00 h
IV Camden Bló. Pintada dels murals. En aquesta edició es fa una reflexió sobre el moment que
vivim i la necessitat de ressorgir i reinventar-se, de fer entre tots un canvi cap a un món més amable i sostenible. En aquest context s’intervindran façanes molt deteriorades del centre històric que
necessiten d’eixe canvi i ressorgiment. Duran a terme els treballs els artistes Miguel Pruñonosa,
Move, Carola Bagnato i Juan Carlos Sánchez, Flakoners. Lloc: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent,
c. de Lluís Vives i c. de Sant Sebastià.
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 13:00 h en horari matinal.
Exposició «El joc de la vida VI» amb diorames Playmobil pels comerços de Benicarló. Cerca de
l’intrús a benefici íntegre de l’Associació de Fibrosi Quística de la Comunitat Valenciana. Recollida
de la inscripció per a participar a Don Caramelo. Preu simbòlic a partir d’1 €.
Organitza: El joc de la vida.
X Open de Tennis Taula. Lloc: pista annexa coberta del Pavelló Poliesportiu.
Concurs de tir i arrossegament. Organitza: Penya Surrach 2000.
Lloc: camp confrontant a l’IES Ramón Cid.

10:30 h
Obertura de l’exposició «Casa, diari gràfic de la quarantena», de Goyo Rodríguez. 60 il·lustracions dedicades als dies de confinament. Fins a les 13:00 h en horari matinal. Lloc: Edifici Gòtic.

11:00 h

IV Camden Bló. Obertura del Mercat d’Artesans, fins a les 14:00 h en horari matinal.
Lloc: pl. de Sant Joan i pg. de Febrer Soriano.

14:00 h

Magazín televisiu «Fem festes, fem poble», presentat per Javier Fresquet i produït per Mediarec.
Retransmissió en directe per Canal 56.

16:00 h

Campionat absolut d’escacs de partides ràpides. Lloc: pl. del Ministre Marcelino Domingo.
Organitza Club Ajedrez Benicarló.

17:30 h
Obertura del Mucbe, del Museu dels Mariners i de la Casa Tradicional Benicarlanda del c. de
Santa Càndida, fins a les 20:00 h.
Concurs de tir i arrossegament. Organitza: Penya Surrach 2000.
Lloc: camp confrontant a l’IES Ramón Cid.
IV Camden Bló. Obertura del Mercat d’Artesans, fins a les 22:00 h.
Lloc: pl. de Sant Joan i pg. de Febrer Soriano.

17:30h

Obertura de l’exposició «Casa, diari gràfic de la quarantena», de Goyo Rodríguez. 60 il·lustracions dedicades als dies de confinament. Fins a les 20:00 h. Lloc: Edifici Gòtic.

18:30 h

Tómbola Solidària, fins a les 21:30 h. Lloc: baixos de la Torre Benicarló. Organitza: Mans Unides.

19:00 h

Espectacle infantil Alicia y las reinas (segona sessió), a càrrec de Guirigall.
Lloc: Escenari Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectacle infantil Muniatto Xou (segona sessió).
Lloc: Escenari Benibaix, pista jardí del passeig Marítim.

19:30 h

Visita «Les roques de la Barbada», taller didàctic a càrrec d’Aur Art. La cultura ibèrica a Benicarló i les seues relacions comercials amb la resta de cultures a la Mediterrània. Taller d’encunyació de monedes. Lloc: Museu dels Mariners.
Recital del tenor benicarlando Juan Oms. Lloc: pl. de l’Ajuntament.

20:00 h

Slap Drum. Torna la Slap Drum Orquestra en la seua versió més festiva. 35 bateries de Benicarló,
Vinaròs, Santa Magdalena, Alcalà de Xivert, Peníscola, Ulldecona, Càlig, Sant Carles de la Ràpita i
altres localitats, sota la direcció de Dani Tejedor. Lloc: camp de futbol Àngel Pitxi Alonso.

21:30 h

Concert de cloenda de les Festes Patronals de l’Orquestra Clàssica de Benicarló, sota la direcció de Josvi Arnau Tomàs. Lloc: jardí del Parador de Turisme. Tot seguit, fi de Festes amb focs
d’artifici a càrrec de Pirotècnia Tomás.
Retransmissió en directe per Canal 56.

El Programa Oficial de les Festes que l’Ajuntament de Benicarló dedica als seus patrons sant Bartomeu, santa Maria del Mar i
sants màrtirs Abdó i Senén, des del dia 23 fins al 30 d’agost de 2020, ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 30 de juliol del 2020.
Tots els textos d’aquest Programa de Festes estan registrats i no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia escrita d’aquest
Ajuntament.
L’Ajuntament de Benicarló es reserva el dret de canviar l’ordre dels actes, suprimir-los i variar-los, si les circumstàncies o el
temps així ho aconsellen.
La Comissió de Festes agraeix sincerament la col·laboració prestada per les associacions esportives i culturals, artístiques i
recreatives, les actuacions de les quals ressalten l’esplendor de les nostres Festes, així com les ajudes d’organismes oficials,
entitats i particulars que contribueixen a l’organització dels diferents actes del programa.
La versió en valencià d’aquest programa ha estat revisada per Aviva, l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de
Benicarló.
La Comissió de Festes de Benicarló vol destacar l’ajuda i col·laboració rebuda de tots els cossos de seguretat i el treball logístic
de la Brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de la nostra ciutat.
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“Muniatto Xou”. Un pallasso de llarga trajectòria professional. Muniatto, és un artista
autodidacta, excèntric i rural, un autèntic tot terreny que combina tècniques de malabars,
equilibris i globoflèxia..
“El show de Pelina”. Volem dibuixar somriures als rostres dels més innocents! I és que, si
per alguna cosa es caracteritza Pelina, és per la seua gran sensibilitat i empatia amb els
xiquets i xiquetes. Espectacle de música i ball on faran aparicions alguns dels entranyables
personatges del show acompanyats de les seues ballarines.
“Zapatos en el Aire” (Xa! Teatre) és una metàfora circense sobre l’amor i com superar les
grans incompatibilitats que tenim les persones. Un poema visual sobre el cel i la terra.
“A su Servicio” (Tiritirantes). Benvinguts al Gran Hotel Paradís, un hotel on l’humor, el circ
i la màgia complementen aquests dos singulars personatges. Birly & Biloque intentaran
que tot siga com abans i hauran de ser els botons, cambrers, cuiners... faran aparicions i
desaparicions màgiques, malabars peculiars, etc. Potser enguany sí que arriben a ser els
empleats del mes!
“Safari” (La Baldufa Teatre) és una metàfora sobre l’assetjament escolar amb una girafa,
un cocodril, un mico, un elefant i un lleó, on Piñote i Calabacín, dos intrèpids investigadors,
intentaran descobrir quins són els motius pels quals el lleó ha deixat de rugir.
“Alicia y las reinas” és una adaptació teatral del llibre “Alicia en el país de las maravillas”
de Lewis Carroll, amb inspiració en la pel·lícula homònima del director Tim Burton, per part
de la companyia benicarlanda Guirigall.
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10:00 h
IV Camden Bló. Pintada de los murales. En esta edición se hace una reflexión sobre el momento
que vivimos y la necesidad de resurgir y reinventarse, de hacer entre todos un cambio hacia un
mundo más amable y sostenible. En este contexto se intervendrán fachadas muy deterioradas del
centro histórico que necesitan de ese cambio y resurgimiento. Llevarán a cabo los trabajos los
artistas Miguel Pruñonosa, Move, Carola Bagnato y Juan Carlos Sánchez, Flakoners.
Lugar: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís Vives y c. de Sant Sebastià.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 13:00 h en horario matinal.
Exposición «El joc de la vida VI» con dioramas Playmobil por los comercios de Benicarló.
Búsqueda del intruso a beneficio íntegro de la Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad
Valenciana. Recogida de la inscripción para participar en Don Caramelo. Precio simbólico a partir
de 1 €. Ruta: Don Caramelo, Mucbe, Tulipa, Centro Estético Dora Frasno, Restaurante San Rafael,
Almacenes Casa Pitarch, Panadería Ávila, Bar Levante, Canadá-House, Centro Óptico Eva Marín,
Instalaciones Garriga, La Catalana, Mercado Central, Deportes Arín y Caixa Benicarló (c. de Hernán
Cortés). Organiza: El joc de la vida.

12:00 h
Inauguración de la Exposición «L’hemeroteca de les Festes Patronals». Se podrá visitar durante
toda la semana en la segunda planta del Mucbe en el horario del centro cultural. Con la colaboración de la Fundació Caixa Benicarló, colección cedida por la Familia Anyó.

13:00 h
Campanas al vuelo que anuncian el comienzo de las Fiestas Patronales.

14:00 h
Magacín televisivo «Fem festes, fem poble», presentado por Javier Fresquet y producido por
Mediarec. Retransmisión en directo por Canal 56.

17:00 h
Inauguración de la XXX Exposición de Bonsáis. Abierta hasta las 21:00 h.
Lugar: colegio Marqués de Benicarló. Organiza: Asociación Bonsái de Benicarló.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 20:00 h.

18:00 h
Presentación del libro Patrimonio arquitectónico de Benicarló (Onada Edicions) de José Miguel
Aicart Queralt. Lugar: Magatzem de la Mar.

18:30 h
Vestimos a los gigantes. La Colla de Gegants i Cabuts mostrará a los más pequeños y pequeñas
como se visten las figuras de Tolo y Mar para la semana especial de las Fiestas Patronales. Los
niños y niñas conocerán un poco más el trabajo de esta asociación cultural.
Lugar: Ayuntamiento de Benicarló. Organiza: Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló.

19:30 h
Acto institucional de inicio de las Fiestas Patronales 2020. Actuará como mantenedor del acto
el doctor Javier Ballester Ortí, coordinador médico del Centro de Salud y figura fundamental en la
primera línea de contención de la pandemia. Edición especial de la Flor Natural a cargo del escritor
y poeta Jaume Rolíndez Fonollosa. Intervención de la reina de las Fiestas Patronales, Anna Redó
Arenós, y apertura de la semana de Fiestas Patronales a cargo de la alcaldesa de Benicarló, Rosario
Miralles Ferrando. Lugar: Auditorio Pedro Mercader. Entrada con invitación.
Retransmisión en directo por Canal 56.

21:30 h
Tradicional Serenata a Sant Bartomeu de la Asociación Musical Ciudad de Benicarló, bajo la
dirección de Pablo Anglés Galindo. Acto más antiguo de las Fiestas Patronales.
Lugar: patio del colegio La Salle. Organiza: Asociación Musical Ciudad de Benicarló.
Retransmisión en directo por Canal 56.

23:00 h
Tradicional Canto de Albadas a la alcaldesa, reina, dulcinea, damas de la Corte de Honor y personas o entidades destacadas. Recorrido: iglesia de San Bartolomé, Ayuntamiento y varias calles.
Organiza: Veniu a Cantar.
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10:00 h

Campanas al vuelo con motivo del día del patrón de Benicarló, San Bartolomé.

IV Camden Bló. Pintada de los murales a cargo de los artistas Miguel Pruñonosa, Move, Carola
Bagnato y Juan Carlos Sánchez, Flakoners. Lugar: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís
Vives y c. de Sant Sebastià.
Exposición «El joc de la vida VI» con dioramas Playmobil por los comercios de Benicarló.
Organiza: El joc de la vida.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 13:00 h en horario matinal.
Edición especial del Caduf Solidario; recoge tu caduf para pintarlo en casa, hasta las 13:00 h.
Donativo de 5 € a beneficio del Centro de Salud de Benicarló para material sanitario.
Lugar: pl. de la Constitución. Organiza: Penya Alakran.
Edición especial de la Exhibición de Fanalets de Meló de Moro. Lleva tu fanalet a la plaza de la
Constitución y cuélgalo para alumbrar esta noche especial de San Bartolomé, hasta las 13:00 h en
horario matinal. Lugar: pl. de la Constitución.

10:30 h

IV Camden Bló. Inauguración de la exposición fotográfica ciudadana «Memoria de la Covid-19 en
Benicarló», de Javier Roda y Eva Menacho. Esta muestra se podrá visitar en las calles del casco
antiguo durante toda la semana de las Fiestas Patronales. Lugar: calle de San Joaquín.

11:30 h
Misa en honor a nuestros patrones, San Bartolomé, Santa María del Mar y los santos Abdón
y Senén, concelebrada por los rectores de las parroquias de la ciudad y rectores de las parroquias del Arciprestazgo del Baix Maestrat. Presidida por el Sr. Carlos Luis Garcia i Talarn, rector
de San Bartolomé y canónigo de la SECB de Tortosa. Para garantizar la seguridad de todos, este año
no se celebrará la tradicional procesión. Lugar: iglesia de San Bartolomé.

14:00 h
Magacín televisivo «Fem festes, fem poble», presentado por Javier Fresquet y producido por
Mediarec. Retransmisión en directo por Canal 56.

17:00 h
VII Scalextric Gigante, hasta las 20:00 h. Lugar: Edificio Gótico. Organiza: Penya L’Arjup.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 20:00 h.

17:00 h
Edición especial de la Exhibición de Fanalets de Meló de Moro. Lleva tu fanalet a la plaza de la
Constitución (hasta las 20:00 h) y cuélgalo para alumbrar esta noche especial de San Bartolomé.
Lugar: pl. de la Constitución.

18:00 h
Cine y documentales en el Magatzem de la Mar. Proyección de Les Festes del 95 de José Miguel
Garriga y Alfonso Fernández. Un recuerdo audiovisual de las Fiestas Patronales de hace 25 años.
Apertura de la XXX Exposición de Bonsáis, hasta las 21:00 h.
Lugar: colegio Marqués de Benicarló. Organiza: Asociación Bonsái de Benicarló.
Edición especial del Caduf Solidario; recoge tu caduf para pintarlo en casa, hasta las 21:00 h. Donativo de 5 € a beneficio del Centro de Salud de Benicarló para material sanitario.
Lugar: pl. de la Constitución. Organiza: Penya Alakran.

19:30 h
Muestra de bailes tradicionales. Lugar: patio del colegio La Salle.
Organiza: Grup de Danses La Sotà.

20:30 h
Encendido de los fanalets de meló de moro, que iluminarán la plaza de la Constitución durante
el transcurso de toda la noche.

21:00 h
Concierto del Cor Da Capo Benicarló. Lugar: Jardines del Mucbe.

21:30 h
Espectáculo Abandónate mucho, a cargo de Las XL. Espectáculo musicoteatral que deconstruye
los mitos del amor romántico, con las actrices Nía Cortijo y Marta Sitjà.
Lugar: Auditorio Pedro Mercader.

23:00 h
Concierto de música medieval L’harmonia de les estrelles, a cargo de Mediterrània Consort, bajo
la dirección de David Antich. Lugar: pl. del Ayuntamiento.
Paseo musical por las mejores canciones de todos los tiempos. Con la voz de Lissy y el acompañamiento de José Ros al saxo, flauta y guitarra.
Lugar: pista anexa exterior del Pabellón Polideportivo.
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10:00 h
IV Camden Bló. Pintada de los murales a cargo de los artistas Miguel Pruñonosa, Move, Carola
Bagnato y Juan Carlos Sánchez, Flakoners. Lugar: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís
Vives y c. de Sant Sebastià.

Plantà de las esculturas efímeras alrededor de la pandemia de la Covid-19. Las obras realizadas
por los artistas falleros benicarlandos Daniel Ballester, Ximo Foix, Juan Lluch, Fernando Foix y Grego Acebedo se podrán visitar hasta el sábado 29. Lugar: pl. de Mossén Tomás.
Campeonato infantil de ajedrez de partidas rápidas. Lugar: pl. del Ministro Marcelino Domingo.
Organiza: Club Ajedrez Benicarló.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 13:00 h en horario matinal.
Exposición «El joc de la vida VI» con dioramas Playmobil por los comercios de Benicarló.
Organiza: El joc de la vida.

14:00 h
Magacín televisivo «Fem festes, fem poble», presentado por Javier Fresquet y producido por
Mediarec. Retransmisión en directo por Canal 56.

16:00h
XXX Concurso de Parchís Tararot. Inscripciones 30 minutos antes del inicio.
Lugar: c. de Sant Joan, ante el Juzgado de paz. Organiza: Penya Tararots.

17:00 h
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 20:00 h.

17:30 h

Inauguración de la exposición «Casa, diario gráfico de la cuarentena», de Goyo Rodríguez. 60
ilustraciones dedicadas a los días de confinamiento. Abierta hasta las 20:00 h.
Lugar: Edificio Gótico.

18:00 h

XVI Degustación de Sandía. Lugar: pl. del Ministro Marcelino Domingo.
Organiza: Penya El Masclet. Colabora: Frudex.
Apertura de la XXX Exposición de Bonsáis, hasta las 21:00 h. Lugar: colegio Marqués de Benicarló.
Organiza: Asociación Bonsái de Benicarló.
Cine y documentales en el Magatzem de la Mar. Proyección de la zarzuela La Verbena de Paloma,
representada por el Cor Da Capo Benicarló en 2015.

19:00 h
Espectáculo infantil El show de Pelina (primera sesión).
Lugar: Escenario Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectáculo infantil Muniatto Xou (primera sesión).
Lugar: Escenario Benibaix, pista jardín del paseo Marítimo.

19:30 h
Tradicional Concierto de Fiestas de la Coral Polifònica Benicarlanda con la participación también de la Coral Juvenil Kylix. Lugar: patio del colegio La Salle.
Organiza: Coral Polifónica Benicarlanda.

20:00 h
Teatro Llama un inspector (primera sesión), de Teatro de Guardia y Platea Producciones.
Lugar: Auditorio Pedro Mercader.

20:30 h
Música en los Jardines del Mucbe. Noche de la Cuerda. Concierto del cuarteto formado por Ana
Falcó (violín), Àngels Espiell (violín), David Guzmán (viola) y Marta Zapata (violonchelo).
Lugar: Jardines del Mucbe.

21:30 h
Concierto de Free Boleros. Lugar: pl. del Ayuntamiento.

22:00 h
Concurso de tiro al plato, a cincuenta platos. Lugar: Campo de Tiro de la Basseta.
Organiza: Sociedad de Cazadores San Huberto.

22:30 h
Teatro Llama un inspector (segunda sesión), de Teatro de Guardia y Platea Producciones.
Lugar: Auditorio Pedro Mercader.

23:00 h
Concierto de Palo Domado. Lugar: pista anexa exterior del Pabellón Polideportivo.
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10:00 h
IV Camden Bló. Pintada de los murales. En esta edición se hace una reflexión sobre el momento
que vivimos y la necesidad de resurgir y reinventarse, de hacer entre todos un cambio hacia un
mundo más amable y sostenible. En este contexto se intervendrán fachadas muy deterioradas del
centro histórico que necesitan de ese cambio y resurgimiento. Llevarán a cabo los trabajos los
artistas Miguel Pruñonosa, Move, Carola Bagnato y Juan Carlos Sánchez, Flakoners.
Lugar: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís Vives y c. de Sant Sebastià.
Exposición «El joc de la vida VI» con dioramas Playmobil por los comercios de Benicarló.
Organiza: El joc de la vida.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 13:00 h en horario matinal.

10:30 h
Apertura de la exposición «Casa, diario gráfico de la cuarentena», de Goyo Rodríguez. 60 ilustraciones dedicadas a los días de confinamiento. Hasta las 13:00 h en horario matinal.
Lugar: Edificio Gótico.

14:00 h
Magacín televisivo «Fem festes, fem poble», presentado por Javier Fresquet y producido por
Mediarec. Retransmisión en directo por Canal 56.

17:00 h
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 20:00 h.

17:30 h

Apertura de la exposición «Casa, diario gráfico de la cuarentena», de Goyo Rodríguez. 60 ilustraciones dedicadas a los días de confinamiento. Abierta hasta las 20:00 h.
Lugar: Edificio Gótico.

18:00 h
Inauguración de la LXXV Exposición de Productos del Campo. Abierta hasta las 21:00 h.
Lugar: bajos de la Cámara Agraria. Organiza: Associació de la Dona Llauradora.
Cine y documentales en el Magatzem de la Mar. Proyección de la película La vida es maravillosa,
rodada en Benicarló en 1956.
Yincana por las calles de la ciudad mediante códigos QR. Equipos de cuatro personas. Inscripciones gratuitas 30 minutos antes de empezar la yincana. Hay que llevar móvil con datos e instalar
el lector de código QR. Inicio y final: pl. del Ministro Marcelino Domingo. Organiza: Penya XQSI.

19:00 h
Espectáculo infantil El show de Pelina (segunda sesión).
Lugar: Escenario Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectáculo infantil Zapatos en el aire (primera sesión), a cargo de Xa! Teatre.
Lugar: Escenario Benibaix, pista jardín del paseo Marítimo.
Clase de yoga. Cada participante tiene que llevar su propia esterilla. Duración: 45 minutos.
Lugar: pl. del Ministro Marcelino Domingo. Organiza: Penya XQSI.

19:30 h
Collage musical del CBE Madison. Lugar: patio del colegio La Salle.

20:00 h
Teatro Manteniendo las distancias (primera sesión), de Factoría Los Sánchez.
Lugar: Auditorio Pedro Mercader.
Bingo con premios en especie. Precio de cada cartón: 2 €, a beneficio de Pulseras Candela.
Lugar: pl. del Ministro Marcelino Domingo. Organiza: Penya XQSI.

20:30 h
Música en los Jardines del Mucbe. Noche del Viento. Concierto del quinteto formado por Manuel
Monserrat (flauta), Anabel Querol (oboe), Josep Arnau (clarinete), Rosa Bellés (fagot) y Edgar Rodríguez (trompa). Lugar: Jardines del Mucbe.

21:30 h
Concierto de la Xaranga ‘Ls Desmadrats. Lugar: pl. del Ayuntamiento.

22:30 h
Teatro Manteniendo las distancias (segunda sesión), de Factoría Los Sánchez.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.

23:00 h
Concierto de Bratwurst Secret. Lugar: pista anexa exterior del Pabellón Polideportivo.
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10:00 h
IV Camden Bló. Pintada de los murales a cargo de los artistas Miguel Pruñonosa, Move, Carola
Bagnato y Juan Carlos Sánchez, Flakoners.
Lugar: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís Vives y c. de Sant Sebastià.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 13:00 h en horario matinal.
Apertura de la LXXV Exposición de Productos del Campo, hasta las 13:00 h en horario matinal.
Lugar: bajos de la Cámara Agraria. Organiza: Associació de la Dona Llauradora.
Exposición «El joc de la vida VI» con dioramas Playmobil por los comercios de Benicarló.
Búsqueda del intruso a beneficio íntegro de la Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad
Valenciana. Recogida de la inscripción para participar en Don Caramelo. Precio simbólico a partir
de 1 €. Ruta: Don Caramelo, Mucbe, Tulipa, Centro Estético Dora Frasno, Restaurante San Rafael,
Almacenes Casa Pitarch, Panadería Ávila, Bar Levante, Canadá-House, Centro Óptico Eva Marín,
Instalaciones Garriga, La Catalana, Mercado Central, Deportes Arín y Caixa Benicarló (c. de Hernán
Cortés). Organiza: El joc de la vida.

10:30 h
Apertura de la exposición «Casa, diario gráfico de la cuarentena», de Goyo Rodríguez. 60 ilustraciones dedicadas a los días de confinamiento. Hasta las 13:00 h en horario matinal.

14:00 h
Magacín televisivo «Fem festes, fem poble», presentado por Javier Fresquet y producido por
Mediarec. Retransmisión en directo por Canal 56.

16:00 h
XI Street Voley. Torneo de voleibol en la calle, hasta las 21:00 h. Bases e inscripciones gratuitas
a través del web hj-crono.es, hasta el martes 25 de agosto a las 23:59 h. Lugar: c. de Sant Antoni.
Organiza: Penya L’Arjup. Col·labora: Tato’s Gastro y H&J Crono.

17:00 h
Apertura de la LXXV Exposición de Productos del Campo, hasta las 21:00 h.
Lugar: bajos de la Cámara Agraria. Organiza: Associació de la Dona Llauradora.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 20:00 h.
Torneo de futbolín por parejas. Inscripciones gratuitas 15 minutos antes.
Lugar: pl. de la Constitución. Organiza: Penya Sector Crític.
Multiactivitades sitraleras. Cuatro actividades diferentes para niñas y niños: balontiro con globos de agua, futbolín humano, pelota bomba y prueba de destreza con un auto loco.
Lugar: c. de Cabanes. Organiza: Penya El Sitral.

17:30 h
Apertura de la exposición «Casa, diario gráfico de la cuarentena», de Goyo Rodríguez. 60 ilustraciones dedicadas a los días de confinamiento. Abierta hasta las 20:00 h.

18:00 h
Cine y documentales en el Magatzem de la Mar. Proyección de los cortometrajes de Àlex Brau:
Héroes caídos, Ruth, Sin alas y A puerta fría.

18:30 h
Tómbola Solidaria, hasta las 21:30 h. Lugar: bajos de la Torre Benicarló. Organiza: Manos Unidas.

19:00 h
Espectáculo infantil A su servicio (primera sesión), a cargo de Tiritirantes.
Lugar: Escenario Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectáculo infantil Zapatos en el aire (segunda sesión), a cargo de Xa! Teatre.
Lugar: Escenario Benibaix, pista jardín del paseo Marítimo.
XV Concurso de Alioli. Inscripciones gratuitas a partir de las 18:00 h. Máximo de 30 participantes.
Lugar: pl. del Ministro Marcelino Domingo. Organiza: Penya El Masclet.
Diseña tu camiseta con acuarelas. Lleva una camiseta blanca y decórala a tu gusto.
Lugar: pl. de la Constitución. Organiza: Penya Sector Crític.

19:30 h
Concierto de música tradicional a cargo de Fartabelitres. Lugar: patio del colegio La Salle.

20:00 h
Teatro No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (primera sesión), de la compañía
Guirigall. Lugar: Auditorio Pedro Mercader.

20:30 h
Música en los jardines del Mucbe. Noche del Metal. Concierto del cuarteto formado por Francesc
Aparicio (trombón), David Marqués (bombardino), Eduardo Ruano (tuba) y David Altaba (tuba).
Lugar: Jardines del Mucbe.

21:30 h
Concierto de Antonio Ruiz. Lugar: pl. del Ayuntamiento.

22:30 h
Teatro No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (segunda sesión), de la compañía
Guirigall. Lugar: Auditorio Pedro Mercader.

23:00 h
Concierto de Town Folks. Lugar: pista anexa exterior del Pabellón Polideportivo.
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10:00 h
IV Camden Bló. Pintada de los murales a cargo de los artistas Miguel Pruñonosa, Move, Carola
Bagnato y Juan Carlos Sánchez, Flakoners. Lugar: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís
Vives y c. de Sant Sebastià.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 13:00 h en horario matinal.
Apertura de la LXXV Exposición de Productos del Campo, hasta las 13:00 h en horario matinal.
Lugar: bajos de la Cámara Agraria. Organiza: Associació de la Dona Llauradora.
Exposición «El joc de la vida VI» con dioramas Playmobil por los comercios de Benicarló. Búsqueda del intruso a beneficio íntegro de la Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana. Recogida de la inscripción para participar en Don Caramelo. Precio simbólico a partir de 1 €.
Organiza: El joc de la vida.

10:30 h
Apertura de la exposición «Casa, diario gráfico de la cuarentena», de Goyo Rodríguez. 60 ilustraciones dedicadas a los días de confinamiento. Hasta las 13:00 h en horario matinal.

11:00 h
IV Camden Bló. Inauguración del Mercado de Artesanos, hasta las 14:00 h en horario matinal.
Lugar: pl. de Sant Joan y paseo de Febrer Soriano.
IV Camden Bló. Presentación de la maqueta de la escultura Un bri d’esperança de Josep Antoni
Garcia Bel, Garci. Lugar: pl. de Sant Vicent.

14:00 h
Magacín televisivo «Fem festes, fem poble», presentado por Javier Fresquet y producido por
Mediarec. Retransmisión en directo por Canal 56.

17:00 h
Apertura de la LXXV Exposición de Productos del Campo, hasta las 21:00 h.
Lugar: bajos de la Cámara Agraria. Organiza: Associació de la Dona Llauradora.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 20:00 h.
IV Camden Bló. Apertura del Mercado de Artesanos, hasta las 22:00 h.
Lugar: pl. de Sant Joan y paseo de Febrer Soriano.

17:30 h

Apertura de la exposición «Casa, diario gráfico de la cuarentena», de Goyo Rodríguez. 60 ilustraciones dedicadas a los días de confinamiento. Abierta hasta las 20:00 h.

18:00 h

L’Arjup a l’Aire, hasta las 21:00 h. Torneo de La Fallera Calavera y taller de dibujo de 18:00 h a
19:30 h, cuentacuentos en inglés a las 19:30 h y juego de escapada (escape room) al aire libre a
las 20:00 h. Lugar: pl. de la Constitución. Organiza: Penya L’Arjup.
Yincana «A la cerca dels cabuts i les feres». Salida desde el Ayuntamiento.
Organiza: Associació de Gegants i Cabuts de Benicarló y Associació Cultural L’Estel del Collet.

18:30 h

Tómbola Solidaria, hasta las 21:30 h. Lugar: bajos de la Torre Benicarló. Organiza: Manos Unidas.

19:00 h

Espectáculo infantil A su servicio (segunda sesión), a cargo de Tiritirantes.
Lugar: Escenario Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectáculo infantil Safari (primera sesión), a cargo de La Baldufa Teatre.
Lugar: Escenario Benibaix, pista jardín del paseo Marítimo.

19:30 h

Poéticas al natural con Alícia Coscollano, Nieves Salvador i Blanca Jovaní.
Lugar: Jardí de Pons, en el paseo de Febrer Soriano.
Concierto de Habaneras y Música Tradicional, a cargo de Veniu a Cantar.
Lugar: patio del colegio La Salle.

20:00 h

Concurso de Pesca. Lugar: Escollera del Puerto. Organiza: Club de Pesca Deportiva Baix Maestrat.

20:30 h

Música en los Jardines del Mucbe. Noche de la Percusión. Concierto del grupo formado por Juan
Bañales, Alberto Gabriel Cornelles, Víctor Guzmán y Vicent Obiol. Lugar: Jardines del Mucbe.

21:30 h

Concierto de Juan Cortés trío. Formación jazzística para una fusión actual entre el flamenco y
otras músicas. Lugar: Auditorio Pedro Mercader.
Cine y documentales en el Magatzem de la Mar. Estreno del documental Génesis alrededor del
rodaje del cortometraje La petite mort, dirigido por ANDREA (Borja Segarra) en Benicarló, durante
las Fiestas Patronales de 2017. A continuación, coloquio y proyección del cortometraje.

22:00 h

Recital de música urbana con los jóvenes cantautores Kliz, Filippi y JLow.
Lugar: Jardí de Pons, en el paseo de Febrer Soriano.
¿Qué nos cuentan las estrellas? Actividad familiar nocturna, a cargo de Aur Art, alrededor de los
mitos griegos que se representan en las constelaciones a través de narraciones, teatro y títeres.
Lugar: Museu dels Mariners.

22:30 h

Teatro Birds, a cargo de Fenòmens Associació Discapacitats Intel·lectuals.
Lugar: pl. del Ayuntamiento.

23:00 h
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Concierto de Dani Tejedor y Leo Tejedor, que presentan en primicia su segundo disco
¿Qué voy a hacer hoy?. Lugar: pista anexa exterior del Pabellón Polideportivo.

10:00 h

IV Camden Bló. Pintada de los murales a cargo de los artistas Miguel Pruñonosa, Move, Carola
Bagnato y Juan Carlos Sánchez, Flakoners. Lugar: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís
Vives y c. de Sant Sebastià.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 13:00 h en horario matinal.
Exposición «El joc de la vida VI» con dioramas Playmobil por los comercios de Benicarló.
Organiza: El joc de la vida.
Concurso de tiro y arrastre. Organiza: Penya Surrach 2000.
Lugar: campo colindante con el IES Ramón Cid.

Concurso de tiro al plato. XVI In memoriam Elías Tena Hinojo.
Lugar: Campo de Tiro de la Basseta. Organiza: Sociedad de Cazadores San Huberto.

10:30 h

Encuentro de dibujo urbano rápido. Lugar: pl. de Sant Bartomeu.
Organiza: Urban Sketchers Maestrat.
Apertura de la exposición «Casa, diario gráfico de la cuarentena», de Goyo Rodríguez. 60 ilustraciones dedicadas a los días de confinamiento. Hasta las 13:00 h en horario matinal.

11:00 h

IV Camden Bló. Apertura del Mercado de Artesanos, hasta las 14:00 h en horario matinal.
Lugar: pl. de Sant Joan y paseo de Febrer Soriano.
Camden Bló: Taller de reciclaje familiar Recrearte, de la mano de La Ludoteca.
Lugar: paseo de Febrer Soriano (Mercado de Artesanos).

14:00 h
Magacín televisivo «Fem festes, fem poble», presentado por Javier Fresquet y producido por
Mediarec. Retransmisión en directo por Canal 56.

16:00 h

Campeonato absoluto de ajedrez de partidas rápidas.
Lugar: pl. del Ministro Marcelino Domingo. Organiza Club Ajedrez Benicarló.

17:00 h
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 20:00 h.
Concurso de tiro y arrastre. Organiza: Penya Surrach 2000. Lugar: campo colindante con el IES
Ramón Cid.
IV Camden Bló. Apertura del Mercado de Artesanos, hasta las 22:00 h. Trabajos finales de los
murales de arte urbano, con la ambientación musical de Dj Fonki Cheff y Bló Youth.
Lugar: pl. de Sant Joan y paseo de Febrer Soriano.

17:30 h

Apertura de la exposición «Casa, diario gráfico de la cuarentena», de Goyo Rodríguez. 60 ilustraciones dedicadas a los días de confinamiento. Abierta hasta las 20:00 h.

18:00 h

III Edición de Zumba Pinyera. Clase de iniciación a la zumba de la mano de unas pinyeras expertas en zumba. Lugar: pl. del Ministro Marcelino Domingo. Organiza: Penya La Pinya.

18:30 h
Tómbola Solidaria, hasta las 21:30 h. Lugar: bajos de la Torre Benicarló. Organiza: Manos Unidas.

19:00 h

IX Degustación de Piña. Para el deleite de vuestros paladares, os traemos la mejor piña de todos
los alrededores. Lugar: pl. del Ministro Marcelino Domingo. Organiza: Penya La Pinya.
Espectáculo infantil Safari (segunda sesión), a cargo de La Baldufa Teatre.
Lugar: Escenario Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectáculo infantil Alicia y las reinas (primera sesión), a cargo de Guirigall.
Lugar: Escenario Benibaix, pista jardín del paseo Marítimo.

19:30 h

Visita «Los orígenes de Benicarló», taller didáctico a cargo de Aur Art. Actividad para público
familiar sobre la alquería de Benigazlum, el nacimiento de Benicarló y la cultura musulmana.
Taller: cerámica de arista. Lugar: Ayuntamiento de Benicarló.

20:30 h

Monòlegs (primera sesión), a cargo de Diàbolus. Extraídos de las comedias Criatures y Homes.
Lugar: Auditorio Pedro Mercader.
Música en los jardines del Mucbe. Noche de la Voz. Concierto con Clara Ruiz (soprano), Carlos
Casóliva (tenor), Gemma Roig (soprano), Mar Anglés (arpa) y Carme Gil Betancourt (piano).
Lugar: Jardines del Mucbe.
Las esculturas efímeras se quemarán a lo largo de la noche. Lugar: pl. de Mossén Tomás.

21:30 h
Concierto de Open Jazz Collective. Lugar: pl. del Ayuntamiento.

22:30 h
Monòlegs (segunda sesión), a cargo de Diàbolus. Extraídos de las comedias Criatures y Homes.
Lugar: Auditorio Pedro Mercader.

23:00 h
Concierto de Pep Gimeno, Botifarra. Lugar: patio del colegio La Salle.
Concierto de tributo a Mecano. Lugar: pista anexa exterior del Pabellón Polideportivo.
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10:00 h
IV Camden Bló. Pintada de los murales. En esta edición se hace una reflexión sobre el momento
que vivimos y la necesidad de resurgir y reinventarse, de hacer entre todos un cambio hacia un
mundo más amable y sostenible. En este contexto se intervendrán fachadas muy deterioradas del
centro histórico que necesitan de ese cambio y resurgimiento. Llevarán a cabo los trabajos los
artistas Miguel Pruñonosa, Move, Carola Bagnato y Juan Carlos Sánchez, Flakoners.
Lugar: pl. de Sant Joan, pl. de Sant Vicent, c. de Lluís Vives y c. de Sant Sebastià.
Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 13:00 h en horario matinal.
Exposición «El joc de la vida VI» con dioramas Playmobil por los comercios de Benicarló.
Organiza: El joc de la vida.
X Open de Tenis de Mesa. Lugar: pista anexa cubierta del Pabellón Polideportivo.
Concurso de tiro y arrastre. Organiza: Penya Surrach 2000.
Lugar: campo colindante con el IES Ramón Cid.

10:30 h
Apertura de la exposición «Casa, diario gráfico de la cuarentena», de Goyo Rodríguez. 60 ilustraciones dedicadas a los días de confinamiento. Hasta las 13:00 h en horario matinal.

11:00 h
IV Camden Bló. Apertura del Mercado de Artesanos, hasta las 14:00 h en horario matinal.
Lugar: pl. de Sant Joan y paseo de Febrer Soriano.

14:00 h

Magacín televisivo «Fem festes, fem poble», presentado por Javier Fresquet y producido por
Mediarec. Retransmisión en directo por Canal 56.

16:00 h

Campeonato absoluto de ajedrez de partidas rápidas.
Lugar: pl. del Ministro Marcelino Domingo. Organiza Club Ajedrez Benicarló.

17:00 h

Apertura del Mucbe, del Museu dels Mariners y de la Casa Tradicional Benicarlanda de la c. de
Santa Cándida, hasta las 20:00 h.
Concurso de tiro y arrastre. Organiza: Penya Surrach 2000.
Lugar: campo colindante con el IES Ramón Cid.
IV Camden Bló. Apertura del Mercado de Artesanos, hasta las 22:00 h.
Lugar: pl. de Sant Joan y paseo de Febrer Soriano.

17:30h

Apertura de la exposición «Casa, diario gráfico de la cuarentena», de Goyo Rodríguez. 60 ilustraciones dedicadas a los días de confinamiento. Hasta las 20:00 h. Lugar: Edificio Gótico.

18:30 h

Tómbola Solidaria, hasta las 21:30 h. Lugar: bajos de la Torre Benicarló. Organiza: Manos Unidas.

19:00 h

Espectáculo infantil Alicia y las reinas (segunda sesión), a cargo de Guirigall.
Lugar: Escenario Benidalt, pl. de Ramon Llull.
Espectáculo infantil Muniatto Xou (segunda sesión).
Lugar: Escenario Benibaix, pista jardín del paseo Marítimo.

19:30 h

Visita «Las rocas de la Barbada», taller didáctico a cargo de Aur Art. La cultura ibérica en Benicarló y sus relaciones comerciales con el resto de culturas en el Mediterráneo. Taller de acuñación de monedas. Lugar: Museu dels Mariners.
Recital del tenor benicarlando Juan Oms. Lugar: pl. del Ayuntamiento.

20:00 h

Slap Drum. Vuelve la Slap Drum Orquesta en su versión más festiva. 35 baterías de Benicarló,
Vinaròs, Santa Magdalena, Alcalà de Xivert, Peñíscola, Ulldecona, Càlig, Sant Carles de la Ràpita
y otras localidades, bajo la dirección de Dani Tejedor. Lugar: campo de fútbol Àngel Pitxi Alonso.

21:30 h

Concierto de clausura de las Fiestas Patronales de la Orquestra Clàssica de Benicarló, bajo
la dirección de Josvi Arnau Tomàs. Lugar: jardín del Parador de Turismo. A continuación, fin de
Fiestas con fuegos de artificio a cargo de Pirotecnia Tomás.
Retransmisión en directo por Canal 56.

El Programa Oficial de las Fiestas que el Ayuntamiento de Benicarló dedica a sus patrones san Bartomeu, santa Maria de Mar y
santos mártires Abdó y Senén, desde el día 23 hasta el 30 de agosto de 2020, ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en
la sesión ordinaria que ha tenido lugar el día 30 de julio del 2020.
Todos los textos de este Programa de Fiestas están registrados y no pueden utilizarse sin la autorización previa escrita de este
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Benicarló se reserva el derecho de cambiar el orden de los actos, suprimirlos y variarlos, si las circunstancias
o el tiempo así lo aconsejan.
La Comisión de Fiestas agradece sinceramente la colaboración prestada por las asociaciones deportivas y culturales, artísticas y
recreativas, cuyas actuaciones resaltan el esplendor de nuestras Fiestas, así como las ayudas de organismos oficiales, entidades
y particulares que contribuyen a la organización de los diferentes actos del programa.
La versión en valenciano de este programa ha sido revisada por Aviva, la Agencia de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento
de Benicarló.
La Comisión de Fiestas de Benicarló quiere destacar la ayuda y colaboración recibida de todos los cuerpos de seguridad y el trabajo
logístico de la Brigada de obras y servicios del Ayuntamiento de nuestra ciudad.
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Tan satisfets i agraïts com estàvem amb el cartell anunciador de les Festes que
va realitzar Urban Sketchers Maestrat, vam seguir demanant-los col·laboració
per al disseny d’aquest programa i per a les publicacions en xarxes.
Moltíssimes gràcies per la vostra il·lusió, comprensió i treball! Sou uns artistes!

