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La Festa Major 2016! Que arriba amb un pressupost més auster i ajustat per motius econòmics  mantenint l’esforç dels preus popu-
lars dels abonaments del 2015, però que, tot i així, hem procurat fer ampla i diversa, tant per a grans com per a joves i petits, perquè 
tothom s’hi senti representat. El programa arriba atapeït d’actes, cercavila, pubillatge, pregoners i pregoneres, jotes, processó, vermut 
electrònic, xarangada, sardanes, ball, cóssos, guinyot, bitlles, petanca, botifarra, futbol i un llarg etc. 

És la festa que ens fa retrobar amics, parents i coneguts, de vegades rememorant altres festes i vells temps, de vegades repassant 
moments actuals, però al cap i a la fi passant-nos-ho bé. És l’hora de repetir les passejades  pels carrers i sentir el flaire de poble.

Enguany hem triat, en el marc del 25è aniversari del Pont de Benifallet, reconeixement que vam fer per Firebre, uns Prego-
ners/eres de Festes que, més que pregoners, que també, representen una joventut amb un  esperit crític, però constructiu. Redactors 
de dos revistes  L’Ullal  i  De Viva Veu,  que en èpoques diferents, contemporànies al naixement del pont, es van confeccionar al Poble 
i que volien ser la llavor del treball per un ideal i del diàleg escrit. No sé si l’esforç va donar el seu fruit.

El que feien era treballar la paraula i les imatges, les paraules, deixant petjada amb elles de les diverses formes de veure les coses. Mots 
arrelats al passat i que volien esdevenir futur. Van intentar ser el bressol d’un grup cultural, que, tot i fer diverses activitats, no es va 
acabar de consolidar, i qui sap si ens ha mancat en l’esperit de fer un Benifallet més obert, més respectuós en el pensar divers, més amable 
en les formes i més simpàtic a  l’hora de creuar-te amb un veí/ïna que s’expressa diferent a tu.

Les Paraules, sí, les cordials, les afables, les tendres, les falagueres, les solidàries, les diferents, els mots mal dits, les paraules llordes, les 
cridaneres, les dolces, les que empro, les que deixo, les que dono i en sóc responsable.

La paraula, a la fi, és expressió de Vida, com també és vida la nostra festa. Paraula i Festa Major. Potser és el que més canvia d’un any 
a l’altre a la Festa Major, els pregoners, perquè les ganes i la il·lusió de gaudir de tots els actes, que des de l’Ajuntament hem preparat 
sempre són grans i engrescadores.

Agraïment a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, a la regidoria de festes que amb el pressupost de què disposem ha 
preparat uns dies xaladors i sobretot a les entitats i associacions, bars, restaurants, establiments i  als col·laboradors desinteressats, 
perquè gràcies a la seva implicació les Festes 2016 seran possibles.

Participeu i gaudiu de la Festa. Deixeu de banda les preocupacions quotidianes  i viviu amb intensitat aquests dies.
Molt bona Festa Major 2016!!!!.

                                                                                     Una Cordial Salutació

                                                                                      Ma Mercè Pedret Ramos
                                                                                     Alcaldessa de  Benifallet

Hem fet un salt de 365 dies en el temps i ja ens tornem a trobar a l’espai de la nostra 
Festa Major.

Una Festa, la de la Mare de Déu de Dalt que, tot i gaudir al llarg de l’ any d’un seguit 
de petites i no tan petites Festes, com la Clotxa, Firebre, Sant Joan i d’altres, és la 
més important per a tots els benifalletencs i benifalletenques.

SALUTACIO



Gent de Benifallet,
Hi ha coses que fas molt poques vegades 
a la vida; com ara desitjar públicament 
bones festes a tot el poble. De fet, aquesta 
és la segona oportunitat que tinc de fer-
ho. La primera va ser quan tenia 16 anys,  
dalt de l’escenari de la pista descoberta del 
Convent. 

Per això ara, al cap de més de trenta anys, 
em fa goig tornar a tindre l’oportunitat de participar, amb tres com-
panys més, en el pregó festiu d’enguany. 

Es podria dir que la cultura popular consisteix a compartir expe-
riències amb moltes persones alhora en un mateix espai. I aquestes 
vivències comunes ens fan tindre, segurament, records semblants. 
Per a mi, i potser per a alguns de vosaltres també, les festes de setem-
bre tenen una banda sonora molt especial: el sorollet dels paperets 
dels carrers engalanats quan corre una mica d’aire; el repic estri-
dent de les campanes des de dalt de l’Ermita; 
el reclam del toc de la jota al mig de la plaça 
cada tardet i cada mitjanit; les provatures al 
micro dels vocalistes (sí? no? sí?) a l’escena-
ri de la pista d’estiu quan fan els preparatius 
per al ball; l’animació tan intensa que dedi-
ca la xaranga als corredors de les curses i als 
participants dels cóssos (taratxinta-taratxin-
ta-taratinxta-txin-tatxín!) i, últimament, les 
rondalles del Suc d’Anguila!

Tinc moltes ganes d’escoltar de nou totes 
aquestes melodies. Amb companyia vostra, 
és clar!

Teresa Tort Videllet

Salutació 
al poble de Benifallet
Una trucada a mig sopar.
És una d’aquelles trucades que no fan cap 
gràcia, que t’ofereixen qualsevol producte 
poc fiable?

Doncs no; no és cap comercial! És la Mer-
cè, la nostra alcaldessa. M’acaba de propo-

sar ser copregoner de la Festa Major de Benifallet. Li agraeixo aquest 
nomenament i el faig extensiu a tot el seu equip de govern.

Després de l’alegria, cal recuperar la calma, acabar de sopar i pair, 
tant el sopar com la notícia. 

Per a mi és tot un orgull i un repte fer de pregoner. Per sort, compar-
tiré aquesta responsabilitat amb tres persones de gran vàlua. Com 
diu la dita, “Com més serem, més riurem”.

Perquè d’això es tracta, de riure sense parar un 
cop comenci el  repic de la campana de l’Es-
glésia de Dalt. Aquell so tan característic i tan 
esperat. I després del repic, que no pari la festa: 
processons, ball a la pista, cóssos i menjars po-
pulars, la xaranga... Com més actes festius mi-
llor. Però, sobretot, que no falti el nostre signe 
d’identitat, el nostre valor afegit, que ens dife-
rencia de la majoria de festes d’altres pobles, la 
nostra estimada JOTA. 

Omplim la plaça amb l’alegria i la germanor de 
retrobar-nos, per uns dies, totes les persones 
que portem Benifallet al cor.

Molt bona Festa Major a tothom.
Ramon Pedret Ventura

salutaciO pregoners i pregoneres



salutaciO pregoners i pregoneres

Durant els cinc anys que es va editar la revista “De Viva Veu”, la Festa Major del nostre poble va ocupar un espai destacat en 
el número de setembre. Les jotes, els cóssos, la proclamació de pubilles i hereus, el pregó, etc, formaven part de la crònica a 
través de la qual intentàvem explicar cada tres mesos tot allò que passava al poble. I ara, anys després, l’Ajuntament de Be-
nifallet ens ha convidat juntament amb les companyes i els companys de “L’Ullal” a participar en el pregó de la Festa Major.  

Durant la història de la revista, tota la redacció –els que hi són i els que malauradament no hi són–, vàrem treballar perquè 
“De Viva Veu” fos una revista oberta a tothom i, que més enllà de ser un relat “amable” de tot allò que passava a Benifallet, 
també fos un punt de partida per debatre i parlar sobre qüestions que ens poguessin afectar d’una manera o una altra. Per 
això, volem aprofitar aquestes línies per agrair a tothom el seu suport i col·laboració per ajudar-nos a tirar endavant durant 
aquells cinc anys un mitjà modest, però fet amb molt de cor i il·lusió.

Volem agrair a l’Ajuntament haver pensat en nosaltres per participar en el pregó d’aquest any i desitgem a totes i tots unes 
bones festes majors. 

De Viva Veu



Abril Méndez Espinós
Pubilla Major



Meritxell Fernández Borrull
Pubilla Major Infantil



Aida Cid Colomé
Pubilla

Èric Audí Nova
Hereu

Pere Alier Barceló
Hereu

Sèfora Doliu Monfort
Pubilla



Maria Fernández Beltran
Pubilla

Balma Homedes Pedret
Pubilla

Mireia Florejachs Costa
Pubilla

Xavier Hurtado Montaña
Hereu



Meritxell March Badia
Pubilla

Maria Morán Massó
Pubilla

Aleix Vallespí Lluís
Hereu

Aida Martí Tort
Pubilla



Sílvia Vallespí Povill
Pubilla

Sílvia Vizcarro Nogués
Pubilla

Hèctor Vizcarro Delgado
Hereu



L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET COMUNICA
Agraïm la participació i col·laboració de les entitats, de les associacions i dels establiments que fan 

possible aquesta Festa Major

Els abonaments de les Festes Majors tenen un cost de 30 euros ( a partir dels 14 anys)

Els preus de les entrades al ball són de 10 euros la sessió de la tarda i 15 euros la sessió de la nit

El dinar popular tindrà un cost de 3 euros (amb abonament) i 10 euros (sense abonament) per persona.
En el moment d’adquirir l’abonament s’hauria de comprar el tiquet del dinar popular a l’Ajuntament

Durant totes les Festes Majors NO ES PODRÀ APARCAR:
A la plaça Farnós i Vizcarro del 7 a l’11 de setembre

Al carrer Marcel·lí Domingo, el dia 8 de les 16 a les 20 hores
Al Parc de les Moreres, tot el dia 11 de setembre 

Enguany  l’engalanament dels carrers correrà a càrrec dels veïns i veïnes. Gràcies per col·laborar!

L’Ajuntament es reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir qualsevol acte d’aquest programa.

L’Ajuntament de Benifallet, el consistori i tots els treballadors i treballadores municipals 
us desitgen molt bones festes!



13:00 h.

18:00 h.

23:30 h.

19:30 h.

20:00 h.

20:30 h.

Repiquen les campanes de l’església, repiquen les de l’ermita. Els coets marquen l’INICI 
de la FESTA MAJOR.

Des d’Ascó, de nou, per fer-nos xalar de valent arriba 
l’ORQUESTRA TANGARA. 

Rebem els pregoners i pregoneres de les Festes Majors 2016 i els convidats i convidades 
dels pobles veïns. Reconeixement a les redaccions de les revistes L’Ullal (1983-1989) i De 
Viva Veu (1999-2004) amb una exposició dels números publicats.
Signatura en el llibre d’honor
Lloc: Centre d’Interpretació

Inauguració de la mostra de fotografies “Revivim la història del nostre poble.  Ajuda’ns 
a conèixer els seus protagonistes”, a càrrec de Gemma Vidiella i Jessica Llop. Fotografies 
cedides per Carme Espinós. 
 
Exposició de fotos de la imatge de la Mare de Déu de Dalt. 
Lloc: Els Safaretjos

Pregó de Festes a càrrec de TERESA TORT VIDELLET i RAMON PEDRET VENTURA, re-
dactora i redactor de la revista L’Ullal (1983-1989) i de LOURDES DOLIU MARGALEF i 
ALBERT DOLIU MARGALEF, redactora i redactor de la revista De Viva Veu (1999-2004).

 PROCLAMACIÓ DE LES PUBILLES I HEREUS 2016.
 En acabar, aperitiu gratuït per a tothom.  
 Lloc: Carpa de festes

Baixada en Processó de la Mare de Déu de Dalt i de Sant Francesc d’Assís, des de l’Ermi-
ta fins a l’Església Parroquial.

A la plaça, 50 ANIVERSARI de la Benedicció de la imatge de la MARE DE DÉU DE DALT. 
Actuació del GRUP DE JOTA DE BENIFALLET en homenatge a la nostra patrona.  

Ofrena de flors als Sants Patrons del poble i Missa a l’Església Parroquial. 



10:00 h.

16:15 h.

11:30 h.

12:00 h.

16:00 h.

12:30 h.

10:00 h.

Tant s’hi val si toquen Quinto levanta o la darrera peça dels Catarres  perquè 
sempre mos agafen en “paños menores”. Quina delícia despertar-se al so de 
la xaranga!  Des de Paüls, CERCAVILA pels carrers del poble amb TAL COM 
SONA.

Xafen olles, condueixen ous amb la cullera, fan passar la corda per anelles impos-
sibles.... els nostres xiquets i xiquetes dominen els CÓSSOS.  Al carrer Marcel·lí 
Domingo, un clàssic de la Festa Major.

Col·labora:  Associació de Mares i Pares del Col·legi Públic de Benifallet

MISSA en honor de la nostra patrona, la MARE DE DÉU DE DALT.

La JOTA, a Benifallet, el cor ens té robat, però per a la SARDANA un racó en 
tenim guardat.  SARDANES A LA PLAÇA.

A la plaça, RECOLLIDA DE MOCADORS de les Festes amb la Xaranga Tal Com 
Sona.

Fem callar aquells que diuen que només sabem vetllar!!! Tots i totes amunt i cap 
al PRIMER VERMUT ELECTRÒNIC 2016 amb DJ AXEL.

Organitza: BAR PANXO

Sabies que la Petanca és el joc de boles més antic que van practicar grecs, egipcis 
i romans i que els francesos el van fer famós? Pos també has de saber que a 
Benifallet és on millor situem la bola.  CAMPIONAT LOCAL DE PETANCA per 
a totes les edats.

Lloc: Parc de les Moreres



17:30 h.

20:00 h.

21:00 h.

00:00 h.

00:30 h.

A Benifallet, no ens importa embrutar-nos si és el sacrifici que s’ha de pagar per 
xalar de valent. II CIRCUIT DE FANG. *El circuit s’ha de fer ben calçat

Lloc: Passeig dels Tarongers

CAP DE DANSA DE LES PUBILLES I HEREUS 2016. Perquè les tradicions popu-
lars són signes d’identitat que formen part de la història d’un poble.

Lloc: Plaça Farnós i Vizcarro 

Carregueu les Piles! torna l’ORQUESTRA ÁGORA. 

Lloc:  Carpa de festes

Si hagués viscut a Benifallet, la Ventafocs no hagués escoltat la fada padrina a les 
12 i s’hagués deixat seduir per l’encanteri de les JOTES A LA PLAÇA. 

ORQUESTRA ÁGORA. 
Esteu avisats.  Avui no ens deixaran anar a dormir. 

Lloc: Carpa de festes



10:00 h.

12:30 h.

17:30 h.

16:00 h.

11:30 h.

CAMPIONAT LOCAL DE BIRLES per a totes les edats. Si bons som a la PETAN-
CA no et perdis com llencem els birlots.

Lloc: Parc de les Moreres

Desperta’t, aixeca’t i pensa:  Continuaràs dormint quan pots començar ja la festa?
 
SEGON VERMUT ELECTRÒNIC 2016 amb DJ JUANSA 

Organitza: BAR CASAL

Música, cervesa i, sobretot, moltes ganes de festa. 5è circuit de CORREBARS des 
de les Piscines Municipals.  Des d’Amposta, la XARANGA SUC D’ANGUILA.

Recorregut: Sortida des de les piscines, Bar Casal, Bar Panxo, els Fogons de Cal 
Ferrer i KFT.

El riu es converteix en el protagonista de  les Festes. 
ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER A PETITS I GRANS (curses, jocs, pal ensabonat, 
pesca de síndries i melons i moltes més sorpreses).

Organitza : FENT SENDERA 
Amb la col·laboració de BENIEMOCIONS
Lloc:  Embarcador nou

Missa solemne en honor a SANT FRANCESC D’ASSÍS.



20:00 h.

21:00 h.

00:30 h.

00:00 h.

El més fotografiat i concorregut i el preferit dels iaios i iaies. CAP DE DANSA 
DE LES PUBILLES I HEREUS INFANTILS 2016.

Lloc: Plaça Farnós i Vizcarro

Avui la farem grossa. ORQUESTRA CIMARRON

Lloc: Carpa de Festes

*Agraïm al Disc Bar KTF, Cal Panxo, Bar Casal i Els Fogons de Cal Ferrer pels 
barrils de cervesa que oferiran als participants del correbars

Nit de xalera amb la nostra ORQUESTRA CIMARRON. 

Lloc: Carpa de festes

Quan la jota surt de casa i ocupa els carrers del poble. II CIRCUIT DE JOTES 
amb la XARANGA SUC D’ANGUILA.  

Recorregut: Sortida des de la plaça, carrer Major, carrer Nou, carrer Pau Casals, 
carretera, carrer Doctor Sastre i de nou a la plaça on repartirem “xupitos” de 
licor d’arròs Segadors del Delta. 

Patrocina:  Arrossaires del Delta. 



11:30 h.

12:00 h.

16:00 h.

19:30 h.

20:00 h.

21:00 h.

13:00 h.

Missa en sufragi als difunts.

XIV INTERNACIONAL MUSIC FESTIVAL EBRE TERRA DE VENT 
L’elegància de les bandes a Benifallet. Cercavila pels carres del poble amb la 
BANDA DE LA GINESTA. 

FUTBOL sí o sí. Ja en tenim ganes!
Lloc: Camp de Futbol Municipal
Organitza: ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES del col·legi públic de Benifallet

PROCESSÓ de pujada en honor a la Mare de Déu de Dalt.  Des de l’Església 
Parroquial fins a l’Ermita.

Grans i petits ballen junts la nostra jota. CAP DE DANSA HOMENATGE A LA 
GENT GRAN.
 
Lloc: Plaça Farnós i Vizcarro

L’elegància del ball de tota la vida amb l’ORQUESTRA HIMALAYA.

Lloc: Carpa de Festes

HOMENATGE A LA GENT GRAN. S’ho mereixen!
Concert/espectacle de la BANDA DE LA GINESTA. “Un concert de pel·lícula”
en acabar pica-pica.
 
Col·labora: Associació de Jubilats i Jubilades de Benifallet
Lloc: Casal Municipal



00:00 h.

00:30 h.

Si després de dos dies encara no l’has ballat, espavila’t! JOTES POPULARS a la 
plaça.

Pasdoble, vals i batxata i gresca per als més joves fins a la matinada 
ORQUESTRA HIMALAYA.

En acabar, XARANGADA pels carres del poble amb TAL COM SONA i els can-
tadors locals DANI BENAIGES i PILAR MARGALEF.
I sense parar un moment DJ AXEL a la Carpa d’Estiu



14:00 h.

16:00 h.

17:00 h.

17:00 h.

FIDEUÀ POPULAR.

Amenitzada amb la xaranga Tal Com Sona

Lloc: Parc de les Moreres

Jotes i sardanes per celebrar la Diada Nacional amb la Xaranga TAL COM 
SONA.

CÓSSOS per a totes les edats i FESTA de l’ESCUMA. 

Col·labora: Associació de Mares i Pares del col·legi públic de Benifallet. 

CAMPIONAT DE BOTIFARRA I GUINYOT

Organitza:  Associació d’Amics de la Botifarra de Benifallet

11:30 h.

12:30 h.
Missa en Acció de Gràcies.

Ja sabem que no pots més, però si t’ho perds quan  t’ho expliquin et farà una
ràbia... TERCER VERMUT ELECTRÒNIC 2016 amb DJ JUANSA

Organitza: ELS FOGONS DE CAL FERRER



18:30 h.

20:00 h.

Després de tanta activitat, BERENAR PER ALS MÉS PETITS I PETITES. Passeig 
del Riu. 

Organitza. DISCO BAR KTF. 

Les nostres festes mereixen un final de pel·lícula. CINEMA.

Lloc: Carpa de festes

TRACA FINAL DE FESTA.








































































