JAVIER MOLINER GARGALLO

SALUDA DEL PRESIDENT
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL
DE CASTELLÓ
En arribar setembre, el poble de Betxí s’engalana per rebre les festes patronals
en honor al Santíssim Crist de la Pietat. Unes festes úniques que representen
l’orgull de pertànyer a una vila plena d’història, patrimoni, cultura i talent, com
ho demostra en cada esdeveniment que ha marcat el rumb d’este noble poble
de la Plana Baixa. Betxinenques són estes tradicions que heretarem dels nostres
avantpassats i les mans que construïren pedra a pedra el patrimoni material i
immaterial del qual avui gaudeix tota una terra.
Amb este llegat únic i amb la força unànime dels veïns, seguim fent camí per a
engrandir el poble de Betxí i sumar noves oportunitats. Este Govern seguirà
estant al costat de les festes i tradicions dels nostres pobles, perquè conformen la
nostra identitat i raó de ser. No volem altra cosa que cadascun dels castellonencs
es puga sentir un poc més orgullós de la terra on vivim, i mirar junts al futur amb
esperança i il·lusió.
Aprofite estes línies per a agrair el treball dels veïns, associacions, penyes, entitats
i Ajuntament que feu possible estes festes úniques. Gràcies per portar ben alt i
amb orgull el nom de Betxí allà on aneu.
Que siguen per a tots uns dies inoblidables de devoció, diversió, tradició i cultura.
Molt bones festes!
Javier Moliner Gargallo
President Excma. Diputació de Castelló

ALFRED REMOLAR FRANCH

SALUDA DE L’ALCALDE
Tot està ja preparat per començar la setmana gran del nostre estimat Betxí.
Un motiu especial de retrobament amb la nostra família i els nostres amics i una
excel·lent ocasió per compartir el nostre sentiment de pertanyença a un poble.
Durant tot l’any però especialment durant les últimes setmanes, hem treballat de
valent per poder oferir-vos un programa d’allò més variat i per a tots els gustos.
Amb eixa premissa, el llibret que teniu a les mans arreplega més de 100 actes
diversos que demanen expressament la participació de totes i tots per tal que tot
siga un èxit.
D’entre tots ells, vull destacar dues iniciatives que enguany fan encara més ric el
nostre programa de festes. Per primera vegada s’activarà una campanya contra
les agressions sexistes, titulada «No és No» per informar a la gent (i en especial
als més joves) de com actuar davant qualsevol comportament intolerable que es
puga donar estos dies. Per això vull agrair especialment la col·laboració de les
voluntàries del col•lectiu Femme Força Betxí i de la Policia Local per tirar endavant esta campanya que, sense dubte, és fonamental per al nostre municipi.
Enguany també s’ha promogut el primer Dia Internacional de la Paella i l’atzar ha
volgut que coincidisca amb el nostre gran Dia de les Paelles. Per tant, un motiu
més per afegir a la festa del di jous que de ben segur serà gran, molt gran.
Com sempre, vull agrair el treball de tot l’equip de gent, encapçalat pel regidor de
festes Salva Rius, que ha fet possible que una vegada més estiguem a les portes
d’iniciar les Festes Patronals de Betxí amb totes les garanties per passar-lo de
categoria, com es diu popularment.
Només em queda recordar aquelles paraules que va dir el nostre poeta Vicent
Andrés Estellés, ara que fa 25 anys de la seua mort: «No et limites a contemplar
aquestes hores que ara vénen, baixa al carrer i participa. NO PODRAN RES
DAVANT D’UN POBLE UNIT, ALEGRE I COMBATIU». Que passeu molt bones
festes.
VISCA BETXÍ !!
Alfred Remolar Franch
Alcalde de Betxí

SALVA RIUS CASTELLANO

SALUDA DEL REGIDOR DE FESTES
Amb renovades il·lusions i nova programació encarem la nostra Festa Major.
Les festes Patronals en honor al Santíssim Crist de la Pietat marquen un any més
el final de l’estiu i obren un esperat parèntesi a les ocupacions, obligacions i preocupacions del dia a dia. De nou, Betxí tornarà a omplir-se d’actes per a tots els
gustos i edats, en una setmana que ha de ser de festa i d’alegria però també de
convivència i civisme.
Enguany, com ja ve sent habitual, apostem per unes Festes Patronals participatives
i populars, amb actes tradicionals i altres de nous; amb una programació que
arribe a tots els racons del poble, que faça bullir els nostres carrers d’activitats i
que siga punt d’atracció per als visitants.
Actes religiosos, bous, música, ball, gastronomia, teatre, cinema, exposicions, competicions esportives, xerrades, caminades, jocs….completen la proposta que us
oferim. Us animem a participar-hi i a fer vostra la festa. A omplir-la de vida, perquè sense la vostra participació, la festa no té cap sentit.
És per això que el meu primer agraïment és per al grup humà (funcionaris, brigada d’obres, policia local) que amb el seu esforç i la seua dedicació han aconseguit
que estiga tot enllestit per a que aquesta setmana de Festes, Betxí siga un punt
de trobada perfecte per a tots els betxinencs i betxinenques, un objectiu en el
qual també participen activament les Comissions de bous, de cadafals i les entitats del poble, a qui també vull agrair la seua implicació.
Per acabar, no em queda més que animar-vos a tots, veïns i visitants, a gaudir
al màxim d’aquest projecte il·lusionant que són per a mi les festes del Crist de
la Pietat. Un projecte que canvia, evoluciona,però que ha de ser necessàriament
un projecte de tots i per a tots. A mi, a Salva Rius, regidor de festes de Betxí,
m’agradaria vore els carrers plens i tots els actes de gom a gom. Totes i tots
ens hem de posar les nostres millors gales o les acolorides samarretes de penya,
segons pertoquen i eixir al carrer pagats i orgullosos de les nostres festes i del
nostre poble i així poder acollir a tot aquell que ens visita.
Així dons, ens veiem en Festes.
Salva Rius

ALAIRAC

PREGONER DE FESTES
ALAIRAC
L’agermanament de ciutats és un concepte pel qual dues o més ciutats de diferents països, regions o zones geogràfiques s’emparellen per fomentar el contacte
humà i els enllaços culturals de la seua ciutadania i intercanviar experiències i
vivències. Des del principi els agermanaments han estat recolzats des de la Unió
Europea mitjançant programes com “Europa amb els ciutadans”, que inclou una
acció concreta per a agermanaments de ciutats, destinada a activitats que impliquen o promouen intercanvis directes entre ciutadans europeus a través de la
seua participació en agermanaments de ciutats i fomenten la creació de xarxes i
la cooperació entre ciutats agermanades.
L’any 2014 la Sra. Josiane Lalanne, regidora del municipi d’Alairac (França), va enviar un escrit en què es proposa l’agermanament amb Betxí, en nom de l’alcalde
de l’esmentada població, Sr. Roger Adiveze. Aleshores, per part de l’Ajuntament
de Betxí es va vore aquesta acció com una oportunitat profitosa des del punt de
vista cultural i social, donat que Betxí compta amb un teixit associatiu important
que es podria beneficiar de l’agermanament, així com els estudiants del nostre
municipi, tant de primària, com de secundària i de l’EPA.
L’acte d’agermanament es va realitzar a Alairac el 5 de setembre de 2015, amb
la finalitat de la fomentar, protegir i desenvolupar les relacions i els llaços entre
ambdós municipis en els sectors econòmics, administratius, culturals, esportius,
educatius i d’entreteniment, així com promoure els valors universals de Llibertat,
Democràcia i Igualtat, per mitjà de l’intercanvi i la cooperació. Posteriorment,
l’agermanament es va ratificar en Betxí, en el pati del Palau, el 16 de gener de
2016.
Des d’aleshores diverses delegacions de veïns i veïnes de Betxí han visitat Alairac,
i també de manera recíproca 15 famílies betxinenques han acollit tantes altres
del municipi francés. Per tot això, els pregoners d’enguany serà una delegació del
nostre municipi germà: Alairac.

SEMANA CULTURAL
Y DEPORTIVA SEPTIEMBRE 2018.
NOTAS DE LA ORGANIZACIÓN:
Durante la Semana Cultural, se facilitará a las asociaciones organizadoras de los actos 100
invitaciones de forma anticipada. El resto de entradas se entregarán en la taquilla del Teatro
Municipal una hora antes de cada espectáculo, y en un número no superior a dos por persona
que se encuentre presente en la cola y haya guardado el correspondiente turno.

VIERNES, DÍA 7
19,00h: En el Teatro Municipal, VI GALA DE L’ESPORT LOCAL. Al finalizar, cena en
la Cafetería Brisamar. Se podrán adquirir los tíckets para la cena en la misma
cafetería al precio de 25 euros. Organiza REGIDORIA D’ESPORTS.
22,00h: SORTEO DE “CADAFALS” en la Cafetería Brisamar.
SÁBADO, DÍA 8
De 10,30 a 20,00h en el Palau Castell, II FIRA DE LA SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I EL VOLUNTARIAT. Organiza REGIDORIA DE SOLIDARITAT I IMMIGRACIÓ.
De 11,00 a 23,00h en el Frontón Municipal, FERIA DEL MOTOR. (Exposición de vehículos clásicos y Food Trucks).
9,00h: En el Campo de Petanca Municipal del Parc Jaume I, comenzará el CAMPEONATO PROVINCIAL MASCULINO Y FEMENINO DE PETANCA, “XI
Trofeo Fiestas de Septiembre”. La finalización del mismo será a las 13,30
horas. Organiza CLUB DE PETANCA SANT ANTONI DE BETXÍ.
19,00h: IV CARRERA INFANTIL POR CATEGORÍAS en la Avda. San José Obrero.
La inscripción será en el mismo lugar desde las 18,00 horas, hasta quince
minutos antes de la carrera. Premios para todos los participantes. Organiza
CLUB ESPORTIU BETXÍ RUNNERS y colabora AJUNTAMENT DE BETXÍ, RURALNOSTRA y GEMAC S.L.U.
19,00h: En el Teatro Municipal, concierto de fiestas a cargo de LA UNIÓ MUSICAL
DE BETXÍ y L’AGRUPACIÓ MUSICAL L’ALCALATÉN DE L’ALCORA. En
el descanso se procederá a la entrega de los premios Vila de Betxí Musical.
19,30h: En el Campo Municipal de Fútbol, partido “Trofeo Fiestas Septiembre” entre
el C.D. BETXÍ y el VIVER.

19,30h: Primer día de la NOVENA al Santísimo Cristo de la Piedad, que continuará
todos los días hasta el domingo día 16.
20,00h: Celebración de la SANTA MISA.
DOMINGO, DÍA 9
9,00h: En el Campo Municipal de Futbol, CONCURSO DE CANTO DE PÁJAROS
SILVESTRES organizado por la SOCIEDAD ORNITOLÓGICA LA CARDANERA.
9,00h: Salida de la ROMERÍA al CALVARIO DE ONDA desde la Iglesia Nuestra
Señora de los Ángeles.
11,00h: Inauguración de las distintas EXPOSICIONES:
-En el local de Ruralnostra de la C/ Cervantes, los alumnos de FPA de Betxí
expondrán sus trabajos de pintura.
-En el Salón de exposiciones de Ruralnostra de la C/ Tales, habrá una exposición de la ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA de mantones de Manila
y abanicos, y otra de D. XIMO MOLLAR MOLLAR de reciclaje general, suritos y plásticos, junto con una exposición de fotografía “L´ART A L´HORT”
(LA BELLEZA DE LA IMPERFECCIÓN).
-En la Cámara Agraria, D. ANTONIO MOLLAR FRANCH presenta una
exposición de grabados antiguos de 1800.
-En el Teatro Municipal exposición “PAW ARTÍSTICA”, técnicas variadas de
arte, a cargo de Dña. Mª DOLORES SANAHUJA FERRANDO.
-En la Fundación Novessendes, exposición taller de técnicas decorativas de
la EPA.
Horario general visita exposiciones:
Días: del 9 al 23
Horario: Laborales de 18,30 a 20,30 horas.
Festivos de 12,00 a 14,00 y de 18,30 a 20,30 horas.
11,00h: En el Ágora de Ruralnostra, MASTERCLASS BOTAS DE REBOTE. XEXU
LARA y su equipo nos harán una exhibición de entrenamiento con KETTLEBELLS. Además, en el Salón de Conferencias de Ruralnostra, SARA BELLÉS,
dietista y nutricionista, impartirá una charla sobre la nutrición deportiva
basada en la evidencia científica. Colabora REGIDORIA D’ESPORTS.
12,00h: Celebración de la SANTA MISA en el Calvario de Onda.
De 17,00 a 19,00h: En la Plaza Mayor, taller para niños/as a cargo de la DONYETA
MAR y la DONYETA LLUNA. También se celebrará el VII CONCURSO DE
DIBUJO INFANTIL Fiestas de Septiembre.

18,00h: BAILE en el Centro de la Tercera Edad “Joaquín Dualde”. Organiza REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL. Entrada gratuita.
18,30h: RETORNO DEL GUIÓN desde la C/ Sant Ferran hasta la Parroquia, y rezo
del segundo día de la NOVENA.
19,00h: SANTA MISA en la Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles.
22,00h: En el Teatro Municipal, actuación de la Rondalla de Betxí ”ELS AMICS”.
LUNES, DÍA 10
18,00h: En el patio del Colegio Cervantes (F.P.A.), TALLERES INFANTILES “EL BETXÍ
DE FA MIL ANYS”. Organiza REGIDORIA DE JOVENTUT.
18,00h: En la C/ Calvario, VII SIMULTÁNEA DE AJEDREZ “Vila de Betxí”, a cargo de
Francisco Morán. Los participantes se apuntarán gratuitamente en el mismo
lugar de celebración de la partida, o llamando al teléfono 628810019. Habrá
obsequios para los participantes. Organiza CLUB ESCACS BETXÍ, colabora
AJUNTAMENT DE BETXÍ, CLUB ESCACS VILA-REAL y RURALNOSTRA.
19,30h: En la Biblioteca Municipal, presentación de la campaña contra las agresiones
sexistas “NO ÉS NO”. Organiza la REGIDORIA DE LA DONA.
23,00h: SERENATAS por las calles del pueblo a cargo de la RONDALLA DE BETXÍ.
La concentración será en la Plaza de la Piedad.
MARTES, DÍA 11
17,00h: En el Pabellón Polideportivo Municipal “Robert Fernández Bonillo”, PARTIDOS
DE BALONMANO “Trofeo Fiestas de Septiembre” entre equipos de las
distintas categorías de los clubs SERIFRUIT-HANDBOL BETXÍ y C.H. VILAREAL. Primero se enfrentarán los Benjamines, seguido los alevines y posteriormente el infantil femenino.
19,00h: En el Palau Castell, recital de POESÍA a cargo de AMIGOS DE LA POESÍA
DE BETXÍ.
19,30h: En el Salón de Actos de Ruralnostra, charla-coloquio “BENEFICIOS DEL AJEDREZ EN LA EDUCACIÓN”, a cargo de AIDA Y PACO MORÁN, monitores de ajedrez y pertenecientes al Club Escacs Betxí.
20,00h: PARTIDO DE BALONMANO “Trofeo Fiestas de Septiembre”, categoría
sénior femenino 2ª Autonómica, entre el SERIFRUIT-HANDBOL BETXÍ y
C.H. VILA-REAL.

22,00h: En el Teatro Municipal, actuación de la CORAL POLIFÒNICA de Betxí.
MIÉRCOLES, DÍA 12
15,00h: MONTAJE de “cadafals”.
17,00h: En el Pabellón Polideportivo Municipal “Robert Fernández Bonillo”, PARTIDOS
DE BALONMANO “Trofeo Fiestas de Septiembre” entre equipos de las
distintas categorías de los clubs SERIFRUIT-HANDBOL BETXÍ y C.H. NULES.
Primero se enfrentará el Infantil masculino, seguidamente el Cadete masculino
y finalmente el Cadete femenino.
19,00h: En el Ágora de Ruralnostra, FESTA ZUMBA FITNESS con ANGELA VIVES.
Organiza GIMNÀS 39 con la colaboración de REGIDORIA D’ESPORTS y SERIFRUIT.
22,00h: CINE SOLIDARIO CONTRA EL CÁNCER en el Teatro Municipal. Organiza
JUNTA LOCAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.
Precio de las entradas: 3 €.
JUEVES, DÍA 13
16.30h: En la Sala de la Volta del Palau-Castell, ciclo de conferencias sobre la Base
Tercera de LA DECLARACIÓ VALENCIANISTA DE 1918:
- 16.30h, Vicent Franch: “Els interessos nacionals valencians i les diferents
formes d’estat supranacional”.
- 18.00h, Vanessa Campos: “Els interessos econòmics dels valencians: concert
econòmic o divisió dels impostos. Hisenda pròpia”.
- 19.30h, Lectura de un informe sobre la Seguridad Social.
18,00h: En la Pl. del Llaurador, actividades y talleres para niños y niñas.
19,00h: En el Ágora de Ruralnostra, IV CICLO OUTDOOR BETXÍ. Organiza GIMNÀS 39 y REGIDORIA D´ESPORTS. Es necesaria la inscripción previa.
19,30h: En el Pabellón Polideportivo Municipal “Robert Fernández Bonillo”, PARTIDOS
DE BALONMANO “Trofeo Fiestas de Septiembre”. Primero se disputará el
de 1ª Autonómica Sénior, entre SERIFRUIT-HANDBOL BETXÍ y C. H. NULES.
Seguidamente el de categoría 2ª Nacional Sénior, entre SERIFRUIT-HANDBOL BETXÍ y B.M. CASTELLÓN.
22,00h: En el Teatro Municipal, REPRESENTACIÓN TEATRAL de la obra “UNA
BALA PERDUDA” del autor PACO BARCHINO, a cargo de ARTIBE.

PROGRAMA
SETMANA FESTES SETEMBRE 2018

DIVENDRES, DIA 14
12,00h: Al Frontó Municipal, INAUGURACIÓ DEL CASAL DEL VI i ACTUACIÓ del
DJ MARC MELCHOR fins les 8 de la vesprada. Patrocina “KINTOS 19”.
23,00h: En la Plaça Major, CONCENTRACIÓ DE PENYES I PREGÓ DE FESTES
a càrrec d’una representació dels veïns d’ALAIRAC (poble agermanat amb
Betxí). Es donarà un obsequi a cada assistent.
A continuació, CORREFOCS a càrrec del BALL DE DIMONIS de Vinaròs. Es recomana al públic participant que usen roba vaquera i gorra.
23,30h: Al Saló 1964, ball amb el trio CALIBRA.
00,30h: Al Carrer País Valencià, FESTA PENYA COLOCATS FOUNDATION, amb
l’actuació dels DJ’S CARLOS BARRERA I ABEL ORTEGA (COCOTET).
01,00h: Al Frontó Municipal, actuació estelar d’ “EL SEBAS DE LA CALLE”. Entrada
gratuïta.
Al finalitzar l’actuació, DISCOMÒBIL.
DISSABTE, DIA 15
9,00h: VOLTEIG DE CAMPANES i llançament de COETS anunciant el començament de les Festes del Santíssim Crist de la Pietat,
Seguidament, PASSACARRER a càrrec de la COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS DE BETXÍ.
10,00h: Segon tancament de MANSOS I CAVALLS a càrrec de la ramaderia EL MIJARES de Vila-real. Eixida des del Pantà de Betxí.
12,00h: Al C/ Eguia Monzonís, “CLOTXINADA POPULAR”. Organitza Kintos 19.
13,00h: Primera entrada de BOUS, tot bous rojos, de la ramaderia de GERMÁN
VIDAL de Cabanes. L’itinerari serà C/ Reial, Mines, i enllaç amb el recorregut
tradicional.

13,15h: Al costat del Palau, FESTA DE LES PENYES RANXO XANXO, ALGARAVIA I INKOMPRENGUTS, amb l’actuació del CAMIOROCK ITINERANT de
JOHN MOJO AND THE ZOCCOLOS.
17,30h: BOUS AL CARRER de la ramaderia de GERMÁN VIDAL.
18,00h: Prova del BOU DE CAIXÓ núm 109 guarisme 4, de la ramaderia JANDILLA,
de nom MARCHOSO, patrocinat per L’AJUNTAMENT DE BETXÍ. Tot seguit,
s´amollarà el BOU núm 33 guarisme 2, de la ramaderia de LOS BAYONES,
de nom MANCITO, i patrocinat per “ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA
AMIGOS TAURINOS BETXÍ”.
En la Infermeria Taurina, hi haurà un punt informatiu de la campanya
contra les agressions sexistes “NO ÉS NO”.
Al finalitzar la prova dels bous, continuaran els BOUS AL CARRER de la ramaderia
de GERMÁN VIDAL.
18,30h: Al Portal de València, continuarà el CAMIOROCK.
20,00h: CERCAVILA a càrrec de la COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS DE
BETXÍ.
23,30h: EMBOLADA dels bous exhibits a la vesprada.
01,00h: Al Frontó Municipal, gran actuació de THE BON SCOTT BAND (tribut
ACDC). Entrada gratuïta.
Al finalitzar l’actuació, DISCOMÒBIL.
DIUMENGE, DIA 16
12,00h: Celebració de la SANTA MISSA en honor al SANTÍSSIM CRIST DE LA PIETAT, amb l’assistència de les nostres autoritats. Serà cantada pel Cor Parroquial i presidida per mossén José Luis Valdés Aguilar.
Al finalitzar la Santa Missa, en la Plaça Major, interpretació per la UNIÓ MUSICAL
DE BETXÍ de dues peces en homenatge al Crist de la Pietat, autoritats i
poble de Betxí.
13,30h: MASCLETÀ en la Plaça Major a càrrec de la pirotècnia EUROPLÀ de Bèlgida.
18,30h: Últim dia de la NOVENA al Santíssim Crist de la Pietat, i a continuació celebració de la SANTA MISSA.

20,00h: PROCESSÓ en Honor al Santíssim Crist de la Pietat. En finalitzar, es venerarà la icona del Santíssim Crist de la Pietat.
23,30h: A la Terrassa Brisamar, BALL amb l’orquestra SEXTO SENTIDO.
DILLUNS, DIA 17
9,30h: “XVI MARXA FESTES SETEMBRE AL PIC DEL SOLAIG”. La concentració
serà a la Plaça Major. La tornada està prevista aproximadament a les 13,00h.
Organitza CLUB ESPORTIU DE SENDERISME DE BETXÍ i patrocina AJUNTAMENT DE BETXÍ.
10,00h a 14,00h: En el Frontó Municipal s’instal·larà un PARC INFANTIL. Hi haurà
servei de beguda i menjar a la barra a càrrec Kintos 19.
11,00h: MISSA pels fidels difunts de la localitat cantada pel Cor Parroquial.
16,00h: Al BAR PARÍS començarà el CAMPIONAT DE GUINYOT “Trofeu Festes de
Setembre”. Totes les persones interessades a participar s’han d’inscriure en
el Bar. Es pagaran 20 € per parella i tots els diners arreplegats es repartiran
amb percentatges del 50% (parella campiona), 30% (parella subcampiona),
15% (tercera classificada) i 5 % (quarta classificada). A més a més, hi haurà
trofeus per a les quatre primeres parelles classificades, i un pernil per a la
campiona. Organitza BAR PARIS i patrocina AJUNTAMENT DE BETXÍ. El
campionat continuarà la resta de la setmana a la mateixa hora.
17,30h: OFRENA DE FLORS i presentació al Santíssim Crist de la Pietat dels xiquets
nascuts al darrer any. Al finalitzar, en la Pl. Major, ACTUACIÓ del Grup de
Danses L’Arquet, del Grup de Danses Les Passeres i la Colla de Dolçainers
i Tabaleters de Betxí.
18,30h: A la Plaça del Llaurador, XOCOLATADA per a tots els xiquets i xiquetes
patrocinada per FACSA.
19,00h: A la Plaça del Llaurador, GRAN MUSICAL INFANTIL.
20,00h: En La Sala d’Actes de Ruralnostra, presentació del Llibre Taurí Infantil ELS
FESTEJOS POPULARS TAURINS, a càrrec de JUAN IRANZO.”
20,00h: Concurs d’allioli a la Plaça de l’Església. Es farà l’entrega d’un morter patrocinat per AJUNTAMENT DE BETXÍ, l’oli patrocinat per COOPERATIVA
AGRÍCOLA VALENCIANA DE BETXÍ i un davantal patrocinat per RURALNOSTRA. Premi per al millor allioli. Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament els
dies de venda de tiquets. Preu 3€.

21,00h: TORRADA DE CARN pels carrers del poble.
23,00h: A la Plaça del Llaurador, gran espectacle musical ACROBATIC DANCE.
01,00h fins les 03,00h, també en la Plaça del Llaurador, MACRO DISCOMÒBIL
“DISCO TRACK”.
DIMARTS, DIA 18
10,00h: “XXXIV DIADA DE LA BICICLETA - VII MEMORIAL JAIME PELEGRÍ”. La
concentració serà a la Plaça Major, des d’on es partirà cap a la Muntanyeta
de Sant Antoni per a esmorzar, (es recomana ús de casc). La beguda anirà
a càrrec de l’Ajuntament, i en el trajecte s’entregarà un obsequi. Organitza
CLUB CICLISTA BETXÍ i patrocinen AJUNTAMENT DE BETXÍ i CONSUM.
12,00h: Celebració de la SANTA MISSA per als Jubilats de la localitat, cantada per la
Coral Polifònica de Betxí, amb assistència d’autoritats.
13,00h: Segona entrada i BOUS AL CARRER de la ramaderia de IVÁN MIRÓ,
BOUS LA RIBERA, de la Ribera de Cabanes.
14,00h: Al Restaurant Brisamar, acte d’HOMENATGE ALS JUBILATS. En acabar el
dinar, BALL per als assistents.
Els jubilats que desitgen assistir al dinar hauran d’arreplegar un tiquet de 6 €
que es presentarà a l’entrada. El tíquet serà PERSONAL I INTRANSFERIBLE i
es podrà adquirir al Mercat Municipal el dimarts dia 11 i el dimecres dia 12, de
10,30 a 13,30 hores. Aquella persona que no estiga empadronada ni tribute
en l’Ajuntament per IBI d’Urbana, si desitja assistir al dinar, podrà adquirir un
tiquet per 25 €. Les portes del Restaurant s’obriran a les 13,45h.
18,00h: BOUS AL CARRER de la ramaderia de DANIEL MACHANCOSES de Picassent.
19,00h: Al Teatre Municipal, les humoristes televisives d’À Punt MARIA JUAN I PEPA
CASES, ens faran riure amb els seus monòlegs. El preu de les entrades serà 2
€ anticipades (a la venda en la Casa de la Cultura, a partir del 5 de setembre,
en horari de biblioteca) i 5 € en taquilla.
23,30h: “VII CONCURS DE DISFRESSES FESTES DE SETEMBRE”. La concentració,
serà a La Plaça del Llaurador i estarà animada per les XARANGUES
XACAMIN i CURTS DO IT. Tot seguit s’anirà en cercavila per l’Avgda. 1r
de Maig i J. Dualde fins a l’Àgora de Ruralnostra. Davant del Teatre Municipal
estarà situat el jurat. Si alguna persona vol participar de forma voluntària
com a jurat, pot contactar amb Ximo Gumbau.

PREMIS:
A les tres penyes millor disfressades (mínim 3 persones per penya):
-Originalitat
-Millor confecció
-Posada en escena.
S’entregarà un trofeu, patrocinat per la penya LA BOLÀ, en homenatge a
David Cruz i un pernil a cada una, patrocinats per l’AJUNTAMENT DE BETXÍ
I CARNISSERIA CA BOQUETA.
Millor disfressa individual o per parella: una estada d’un cap de setmana per
a dos persones.
00,00h: En l’Àgora de Ruralnostra, actuació de l’orquestra LA PATO.
DIMECRES, DIA 19
11,00h: Al Frontó Municipal, CASTELL AQUÀTIC per al mes menuts.
12,00h: Al mateix lloc, FESTA DE LA BROMERA.
12,00h: Al Frontó Municipal es cuinarà una FIDEUÀ gegant. Les persones que desitgen
participar del dinar hauran de traure un tiquet de 3,5 €, que donarà dret a un
plat de fideuà i a la beguda. Les penyes que desitgen estar juntes hauran de
comunicar-ho a Ximo Gumbau a l’adquirir els tiquets a l’Ajuntament, els dies
10, 11, 12 i 13 de 5 a 8 de la vesprada. Les persones que no dinen a les taules
preparades per l’Ajuntament, no tindran dret a la beguda.
Després de dinar, HOLI PARTY per als més joves.
13,00h: Tercera entrada i BOUS AL CARRER de la ramaderia de CANTERA de les
Alqueries.
17,30h: BOUS AL CARRER de la ramaderia MIGUEL PAREJO de Cabanes.
18,00h: Prova del BOU núm 822 guarisme 4 de la ramaderia de D. JOAO RAMALHO, de nom BURRASCO i propietat de la Ramaderia El Mijares. Patrocina
PENYA TAURINA BETXÍ. Tot seguit s’amollarà el bou núm 65, guarisme 5 de
la ramaderia ERNESTO FERNÁNDEZ DE CASTRO, de nom ARGELINO
i propietat de la Ramaderia El Mijares. Patrocina AJUNTAMENT DE BETXÍ.
En finalitzar la prova dels bous continuaran els BOUS AL CARRER de la ramaderia
de MIGUEL PAREJO.
23,30h: EMBOLADA dels bous exhibits a la vesprada.

DIJOUS, DIA 20
12,00h: Coincidint amb el I DIA MUNDIAL DE LA PAELLA, CONCURS DE PAELLES
a l’Avgda. Sant Josep Obrer, amb animació de la xaranga “XACAMIN”. Cada
penya rebrà un quilo d’arròs patrocinat per MAS Y MAS, un quilo de pollastre
patrocinat per l’AJUNTAMENT DE BETXÍ, un meló patrocinat per SERIFRUIT i
tres pernils per a les tres millors paelles, patrocinats per BONAREA.
Les paelles s’hauran de menjar en el frontó i les penyes tindran a la seua
disposició taules i cadires, i dos davantals obsequi de RURALNOSTRA. Per a
poder participar, les penyes hauran de passar per l’Ajuntament a apuntar-se
els dies 10, 11, 12 i 13 de 5 a 8 de la vesprada, moment en què es donaran les
bases del concurs i les pulseres conmemoratives de les festes.
En la Biblioteca Municipal, hi haurà un punt informatiu de la campanya
contra les agressions sexistes NO ÉS NO.
17,00h: En el Frontó Municipal, actuació de la magnífica orquestra SUPERMÀGIC.
De 17,00 a 21,00h hi haurà servei de LUDOTECA per a xiquets de 3 a 10 anys al
Col·legi Cervantes-J. Dualde (preu 6 € per xiquet). Inscripció prèvia en la
Biblioteca el mateix dia de 12 a 14 hores.
En finalitzar l’orquestra, DISCOMÒBIL amb el DJ JUANMA MORENO.
19,00h: A la Terrassa Brisamar, per als més nostàlgics, BALL amenitzat pel grup
ADRENALINA.
22,30h: A la Terrassa Brisamar, actuació de L’HUMORISTA FÉLIX EL GATO. A continuació, ball amb el grup ADRENALINA.
DIVENDRES, DIA 21
10,00h: Tancament infantil amb CARRETONS. Seguidament prova i embolada d’un
carretó.
10,30h: A l’Àgora de Ruralnostra, activitats per a xiquets amb ROCÒDROM, TIR
AMB ARC, SLACKLINE, PINTACARES etc. Organitza REGIDORIA DE
JOVENTUT.
13,00h: Quarta entrada i BOUS AL CARRER de la ramaderia de HNOS. GUILLAMÓN de Sant Joan de Moró.
17,00h: Al Carrer Reial, PARTIDA DE PILOTA VALENCIANA.
18,00h: BOUS AL CARRER de la ramaderia de RAFAEL ALARCÓN DE PASTRIZ

(ZARAGOZA). Patrocina l’ASSOCIACIÓ DE CADAFALS.
19,00h: A la Plaça Santa Cecília “TARDEO” amb el grup KASPAROV (versions anys
80/90).
21,30h: SOPAR de germanor amb CARN DE BOU o PLAT VEGETARIÀ patrocinat
per l’AJUNTAMENT DE BETXÍ. Per a poder participar en el sopar s’haurà
d’adquirir un tiquet de 4 €. El tiquet serà imprescindible per a poder tindre
cadira a les taules. Es posaran a la venda a l’Ajuntament els dies 10, 11, 12 i 13
de setembre, de 5 a 8 de la vesprada.
Aquella persona que quan arreplegue la carn no es quede a sopar NO TINDRÀ
DRET A BEGUDA NI AL PA.
23,00h: En el Frontó Municipal, actuació de la gran ORQUESTRA MIAMI SHOW
BAND. En finalitzar, DISCOMÒBIL.
DISSABTE, DIA 22
Al matí PASSACARRER a càrrec de la COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS
DE BETXÍ.
12,00h: A la Pl. Pietat, “LA CAGÀ DEL MANSO”. Organitza Kintos 19. Cada parcel·la
valdrà 5 €. De l’import recollit per la venda de les parcel·les, el 20% serà per
a la que cague el manso i 10% per a la que pixe.
12,00h: Al C/ Eguia Monzonís, “CLOTXINADA POPULAR” a càrrec dels Kintos 19.
13,00h: Cinquena entrada de BOUS, tots bous, de la ramaderia EL MIJARES de Vilareal. El recorregut será el mateix que el primer dissabte.
17,30h: BOUS AL CARRER de la ramaderia EL MIJARES.
18,00h: Prova del BOU DE CAIXÓ núm 72, guarisme 4, de la ramaderia JANDILLA,
de nom PRECETOR, patrocinat per l’AJUNTAMENT DE BETXÍ. Tot seguit,
s´amollarà el bou de caixó núm 3, guarisme 15, de nom GORILA, de la ramaderia PASCUAL ALCALÁ patrocinat per l’AJUNTAMENT DE BETXÍ.
En finalitzar els mateixos, continuaran els BOUS DE CARRER de la ramaderia EL
MIJARES.
19,00h: Al C/ Virgilio Oñate, FESTOXA amb MACRODISCOMÒBIL. Organitza PENYA TOXA.
20,00h: CERCAVILA amb la COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS DE BETXÍ.

23,30h: EMBOLADA dels dos bous exhibits a la vesprada.
01,00h: Al Frontó Municipal, DISCO SHOW AMB ANDRIBAN BEERS.
DIUMENGE, DIA 23
10,00h: IV Campionat d’ESCACS “Trofeu Festes de Setembre” en el Palau Castell. La
inscripció gratuïta serà en el mateix lloc, fins 5 minuts abans que comencen les
partides o cridant al 628810019. Organitza CLUB ESCACS BETXÍ, col·labora
AJUNTAMENT DE BETXÍ, CLUB ESCACS VILA-REAL i RURALNOSTRA.
10,00h: A l’Àgora de Ruralnostra, VI TROBADA DE BOLILLERES i MULTILABORS.
Organitza ASSOCIACIÓ DE BOLILLERES I MULTILABORS DE BETXÍ.
11,00h: Celebració de la SANTA MISSA de final de festes en honor al Santíssim Crist
de la Pietat.
17,00h: Al Camp Municipal de Futbol, partit de lliga categoria 1ª Regional entre el
C.D. BETXÍ i L’AT. FOIOS.
17,30h: CAVALCADA V CONCURS DE DISFRESSES INFANTILS amb animació de la
xaranga XACAMIN. L’itinerari serà Pl. Major, C/ Reial, C/ Luis Pérez, Avgda.
1r de Maig i novament Pl. Major. Final de festa amb actuació musical amb
personatges i cançons del CANTAJOCS, i al f inalitzar photocall per
als assistents.
PREMIS:
Millor disfressa individual infantil.
Millor disfressa de grup infantil.
Millor disfressa combinada infantil-adult.
21,00h: Com a final de festes, en l’Avgda. Sant Josep Obrer, es dispararà un CASTELL DE FOCS a càrrec de la pirotècnia EUROPLÀ de Bèlgida.
FI DE FESTES
NOTES:
Els dies que hi ha prova de bous de caixó, no es realitzarà descans a la finalització de la
mateixa.
La reserva de taules per als dies de ball (divendres 14 i diumenge 16), es realitzarà a l’Ajuntament
els dies 10, 11, 12 i 13 de 5 a 8 de la vesprada. El preu per als dos dies serà de 20 i 10 euros per
a taula de deu persones i cinc respectivament.
La participació en els actes taurins és voluntària, per tant, és un risc que cadascú pren voluntàriament. Així doncs, l’organització de les festes declina tota responsabilitat en els accidents
d’aquest tipus que es puguen originar.
L’organització també es reserva el dret de canviar l’ordre i suprimir els actes i l’horari si les
circumstàncies així ho exigeixen.
ATENCIÓ: per motius de seguretat, els dies de ball (excepte el de les paelles i sopar de carn)
no es podran entrar botelles de vidre dins del recinte musical.

