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DIMECRES 22 JUNY DIA DEL REPARTIMENT

18:30h ieee ja estan ací les millors festes de Les Valls!! Després de 3 anys comencem el repartiment

dels llibrets des de la casa Badia, esteu tots preparats que els Festers van a passar!! Anirem

acompanyats de la “Telesio´s band”.

22:30h «De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco». Tornem amb la tan volguda “Nit

d’albades” amb el grup “Cantar per cantar”.  Vos esperem en la Torre a tots!!

¡A l’acabar procedirem amb l’engalanament dels carrers!

DIJOUS 23 JUNY DIA DEL JOC

18:00h “Primer concurs de joc de taula” Quin és el teu fort? ¿Parxís, dòmino o brisca? Demostrar el

que saps fer i guanya el premi! Serà a la plaça de la Torre i per a tots els públics.

21:30h Tots al poli! Sopar de sobaquillo, prepareu les cuines i els davantals que comencem amb el

”XXI Concurs de Tapes i Rebosteria de Benavites”. Es valorarà l'originalitat. Hi hauran sorpreses i…
BINGO!

DIVENDRES 24 JUNY                                                                         DIA DEL XUPINÀS

23:30h La Xaranga “Telesios Band” acompanyarà als festers des del casino de Benavites fins a la

Torre per tal de donar pas al Pregó de Festes.

00:00h Benaviiiiiiiiiites, Benaviiiiiiiiiiiiites!... vols saber com continua? Doncs acudeix al Xupinàs que

donarà pas a les Festes 2022 en la Torre  i averigua-ho!

Brindem per unes bones festes!

01:00h Continuem la festa amb la Gran Orquestra “La Máxima”. Fins que el cos aguante!
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DISSABTE 25 JUNY                                                                                 DIA DEL POBLE

13:00 h Volteig de campanes en senyal de festa!

19:00 h Tots a veure el bou amb la samarreta oficial de les Festes 2022!

Gran exhibició de “Destruido”, de la ramaderia de Sergio Centelles, marcat amb el nº 5 i guarisme 9.

** A continuació, vaques de la ramaderia Tauro Pla **

20:30 h Gran cagà del manso. A qui li tocarà? Els Festers es trobaran venent les parceles (una 3€,

dos 5€).  Els premis no defraudaran.

No et quedes sense la teua cagueradeta, que açò és com la Lotería;  “Qui no juga, no guanya!”

00:00 h Embolada de “Destruido”.

01:00 h Açò no t'ho pots perdre!. Tots a vore el primer TRÁILER MACRO-DISCOMÓVIL que s'ha fet

a Benavites. Que no te ho conten!

DIUMENGE 26 JUNY                                                                         DIA DE SANT PAU

11:30h Cercavila per arreplegar els festers. Que guapos van tots!

12:00h Missa major al nostre patró, Sant Pau.

20:30h Cercavila per arreplegar els festers.

21:00h Processó en honor a Sant Pau.

Qué eres més de màgia o de risa? No et preocupes, aquesta nit no et farem triar, t’hem portat els

dos!

23:30h Riurem amb el Monologuista Dani Mares. A més, ens quedarem bocabadats amb la màgia

de “Harry El Mago Urbano”.
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DILLUNS 27 JUNY                                                                       DIA DE SANTA PAULA

14:00h Ja hi ha fam… Tots al repartiment de calderes!

16:30h Tradicional xopà i processó del barril acompanyats de la txaranga “Telesio´s band”

17:30h Tots al poli per a continuar amb la discomòbil amb el nostre DJ local CARLES LATORRE!

22:00h Cine nocturn per als xiquets a l’auditori. ¿Quina pel·lícula creus que ficaran?

DIMARTS 28 JUNY                                                                         DIA DE LA PILOTA

10:00h Fa molta calor no? Tots al parc acuátic que esta al poliesportiu.

18:00h No ens podem oblidar de la gent que durant molts anys han tirat endavant el nostre poble,

per aquest motiu hem organitzat el “Berenar del jubilat” a la planta baixa de l’Ajuntament.

19:30h Va de bó! Vesprada de pilota valenciana al nostre Carrer Major.

21:00h Com li pegaràn la volta a una tortilla gegant? Hui tens una cita on t’ho mostrem! Prepara

cubert i reserva taula, que hui sopem “TORTILLA GEGANT”

Eii! On vas? No te’n vages en el mos a la boca, que hui toca…

23:00h Nit de Playbacks! Com ens sorprendran aquest any les millors estrelles del poble? No sé tu,

però jo no m’ho pense perdre!

En acabar hi haurà Karaoke per a qui li hagen entrat ganes després de l'espectacle!
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DIMECRES 29 JUNY                                                                        DIA DELS QUINTOS

08:00h Tots desperts! ¡Que els quintos es van a passar per tot el poble amb una bona despertà!

09:30h Un bon día no començà sense l’esmorzaret… Tots al casino que el dia és llarg i hi ha que

recarregar les piles.

13:00h Entrada de vaques patrocinada per la ganaderia “Tauro Pla”, a continuació prova de dos

vaques.

18:00h Aquesta setmana la siesta no es una opció, així que anem a passar una vesprada de vaques

patrocinada per la ganaderia “Tauro Pla”, seguidament embolarem una vaca

21:30h Tots a sopar al poliesportiu!! Allí vos esperem els Quintos per a repartir Sangria i picaeta

per a sopar.

23:00h Cuando tu vas… YO BINGO!! Cantat per Isabel Pantoja acompanyada de Omar Montes!!

00:00h Fuego a la garita… MACRO DISCOMÓBIL “THE END” amb sorpreses que no et podràs

pedre. Tots a la barra dels Festers que han carregat les neveres per a que no falte de res.

DIJOUS 30 JUNY                                                                      DIA DE LA CAVALCADA

12:00h Volteig de campanes en senyal de festa!

18:30h Si voleu confeti, a fer cola tot el món a la porta de l’Ajuntament.

19:00h Tots preparats i disfressats per a començar la cavalcada acompanyats de la “Telesio´s Band”

21:30h Concurs de paelles al pàrquing públic, guardeu un poquet per al jurat que venen famolencs.

A continuació es repartiran els premis de tots els concursos celebrats durant el dia, amenitzats per un

DUO  MUSICAL! Tots a celebrar!!
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DIVENDRES 1 JULIOL                                   DIA DE LA PENYA FRENTE BOQUERÓN

10:00h Esmorzar dels socis de la Penya.

14:00h Dinar dels socis de la Penya.

19:00h Bou de la prestigiosa Ramaderia Aurelio Hernando de nom “NADADOR” nº 20 Guarisme 7.

A continuació, segon bou de la Ramaderia Aurelio Hernando de nom “CHACAL” nº 37 Guarisme 6.

21:30h Sopar dels socis de la Penya.

23:30h Embolada del primer bou de la vesprada. A continuació, es disposarà a embolar el segon

bou.

01:00h Espectacular Orquestra “LA FIESTA” a càrrec dels Festers de Benavites 2022, vos esperem

en la barra a tots!!

DISSABTE 2 JULIOL                                        DIA DE LA PENYA BOU DE JULIOL

18:30h Bou de nom “PATERO” de la prestigiosa ramaderia San Martín núm.2 Guarisme 7. A

continuació bou de la prestigiosa ramaderia San Martín de nom “LOGROÑES” núm. 9 Guarisme 9.

00:00h Embolada d’un dels dos bous de la vesprada.

01:00h Gran Macro-discomòbil a càrrec dels Festers 2022, vos esperem per a rebentar l’última nit

fins que el cos aguante!

DIUMENGE 3 JULIOL                                 DIA DE LA MARE DE DEU DELS ANGELS

11:30h Cercavila per replegar als festers.

12:00h Missa major a la nostra patrona Mare de Déu dels Angels.

20:30h Cercavila per arreplegar els festers.

21:00h Processó en honor a la Mare de Deu dels Angels.

22:00h “Pobre de mi”, mascletà de colors i fi de festes a càrrec de la pirotècnia LLUCH.
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*Els Festers 2022 es poden permetre el luxe de canviar qualsevol acte*


