




... De bell nou (i ja en van 4), quan ens endinsem en les calorades de l’estiu, i passem pel record 
no viscut, però contat de la Festa Major del 15 d’agost, em toca posar davant d’aquest full en 
blanc, per tenir el goig de saludar-vos, en aquests moments, vespres de la Festa Major 2018.

Però, com de passada, he anomenat les explicades Festes de l’Agost,  deixeu-m’ho dir, pels 
colors del dia, pels flaires, per l’evocació del records, pels patrons molt nostrats, Sant Francesc, 
però sobretot la Mare de Déu de Dalt, és difícil substituir la nostra Festa en dates. Sempre hi 
haurà opinions, totes respectables. Però com la Mare de Déu de Dalt, pels creients, o el Cap de 
Dansa al capvespre del 8 de setembre, per creients i no creients, no hi ha comparació possible.

Tot i així, la Festa és una combinació de fets i avinenteses. I sempre que fos possible econòmi-
cament, tenim vies a explorar, valorar i/o afegir. No ens hem de tancar a res.

Diuen de Benifallet que som un poble Festiu. I jo dic que és mercès a l’esforç de cada família al 
llarg de tot l’any.  Diuen que, generalment, fem unes bones Festes. I jo contesto, fruit de saber 
acomplir els deures econòmics. Festes i economia van lligades, si volem gaudir plenament del 
passat recent i d’un futur engrescador.

Som un poble de rauxa ben entesa i un seny que anem lligant.

Dic que, si som un poble que sabem combinar la  rauxa de la Festa amb el seny de l’economia, 
sabrem bastir un demà sempre millorable per les noves generacions. 

Des de l’alcaldia ens pertoca combinar totes dues funcions: 

-l’econòmica que costa esforços poder consolidar (venim d’on venim)... Mes ho estem aconseguint.

-i la rauxa que hem sabut harmonitzar amb la Comissió de Festes, per fer més extensives les ganes que xalem tots plegats aquests  
dies.

Som doncs, davant el repic de Campanes, que ens donarà l’entrada  a la Festa Major 2018, i  tinc el goig d’adreçar-me al poble que 
em va veure néixer, créixer i fer-me gran, i ho voldria fer amb  les mans esteses per acceptar:

 - en una,  les crítiques positives, no sempre podem fer-ho de bé a l’alçada de Benifallet, i suggeriments engrescadors, que ens facin 
veure la realitat des de l’òptica més demandada  per tots vatros.

- I amb l’altra mà, amb la  satisfacció dels deures complits i amb la tranquil·litat d’haver-ho fet el més honest que hem sabut.

L’acompliment dels deures ve marcat pel dia a dia que volem millorar a cada albada. I l’honestedat per a més de ser-ho i demos-
tra-ho a cada instant, la reivindiquem com a transparents que som i hem estat.

Agrair en  gran manera a la Comissió de Festes l’empenta que ha donat a la Festa Major 2018,  el seu esforç al llarg de l’any i la 
significació en totes les festes que anem gaudint.

Mercès a les associacions per la seva col·laboració desinteressada.

I també vull donar gràcies a totes les treballadores i treballadors de l’Ajuntament per la seva implicació diària.

I com no! ENCORATJAR-VOS a Totes les veïnes i veïns del Nostre Poble, als familiars que aquests dies ens acompanyaran, amis-
tats i gent agermanada de pobles veïns, perquè FEU de la Festa Major 2018, la millor Festa MAJOR de la NOSTRA Vida. 

Sense el Poble, res no és possible. ESPERANT MILLORAR-LA L’ANY VINENT.

XALEU I RIEU MOLT AQUEST 2018!
             La vostra Alcaldessa
            Mercè Pedret i Ramos

SALUtacio



He de començar aquest escrit agraint al Consistori l’honor de ser el 
pregoner de les Festes d’enguany.

Les Festes Majors són una fita imprescindible per a Benifallet i per 
a tots els pobles perquè son dies de descans i de confraternització 
amb els altres convilatans que viuen fora vila i amb els forasters que 
us venen a visitar pels vostres paisatges, lo riu, les muntanyes de 
Cardó i el màgic Carmull, i la impressionant vista dels Ports de Beseit 
esgraonant-se en  serralades  petites i grans que s’enlairen com una 
fortalesa que fa pessigolles al cel. La immensitat d’aquest paisatge 
baixant  des del Collet de Rei ja m’impressionà la primera vegada que 
vaig vindre al poble a festejar i continuo tenint, passats 34 anys, la 
mateixa grata impressió. 

El món del segle XXI és un món convuls amb conflictes armats, gana, 
misèria i en el que sembla que hem perdut la humanitat. Però, malau-
radament, no podem dir que el passat fos millor que ara. Això sí, és 
un món diferent del que vàrem conèixer quan érem petits. Llavors la  
gent estava repartida pel terme, uns  vivien a la població i d’altres en 
masos. Uns i altres esperaven l’arribada de la Festa Major per anar-hi 
i veure’s ja que passaven mesos sense anar al poble. I a les festes 
era imprescindible el ball i la música perquè permetia emparellar els 
fadrins i també permetia xafardejar qui ballava amb qui, quants balls 
havien fet i això donava xerrameca per a molts dies. A les festes es 
detenia el  temps i menuts i grans les recordem sempre i ens ajuden 
a mantenir la nostra identitat i a saber, en l’època de la globalització, 
qui som i que volem. 

Tota Festa Major inclou actes religiosos, en el cas de Benifallet s’ho-
nora  a la Mare de Deu de Dalt, que de ben segur farà que les coses 
que li demaneu ús siguin concedides.

Bones Festes Majors ! 
       

           Josep Sánchez Cervelló

SALUtacio pregoner
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Galya Jorba Sànchez



Artur Doliu Faneca
Hereu

Olivia Ballester Miró
Pubilla

Cláudia Fernàndez Marquès
Pubilla

George Euan Marsh
Hereu



Oriol Salvadó Castro
Hereu

Robert Valentin Mabda
Hereu

Galin Jorba Sànchez
Hereu



Nydia Benaiges Rodríguez
Pubilla

Aran Benaiges Cervera
Hereu infantil

Àngela Vallespí Sancho
Pubilla

Júlia Uriz Vallespí
Pubilla



Mireia Gené Rico
Pubilla

Agurne Castro Gómez
Pubilla

Sofia Panisello Palacios
Pubilla



CONCURS D’ENGALANAMENT I DECORACIÓ DE 
CARRERS I BALCONS DE BENIFALLET

Participants

més informació

Criteris de valoració

Inscripcions
Durada

Jurat

Visita

Tema
Veredicte del jurat

Premi

Tel. 977 46 20 05
www.benifallet.altanet.org

Comissió de Festes de Benifallet

La participació és oberta a tots els carrers 
del poble. Es pot engalanar tot el carrer o 
bé un tram del mateix.

Els criteris de valoració del jurat seran:
l’originalitat, el treball i el disseny.

La inscripció al concurs és gratuïta i es 
formalitzarà a les oficines de l’Ajuntament 
en horari d’atenció al públic. El període 
d’inscripció al concurs finalitzarà el 5 de 
setembre. La participació en el concurs 
suposa l’acceptació de les bases.

Els carrers hauran d’estar engalanats des 
del 7 de setembre fins a l’11 de setembre, 
tots dos inclosos. 

Està format per membres de diferents 
associacions i entitats del municipi.

El jurat visitarà els carrers el dia 8 de 
setembre a les 11.30 hores. 

Lliure.
Les deliberacions del jurat seran secretes 
i inapel·lables. El veredicte es farà públic 
el dia i l’hora prevista per al lliurament de 
premis.

El concurs premiarà el carrer millor am-
bientat amb un pernil i dues botelles de 
cava.

1 6

8
3

4

5

2
7

9



L’AJUNTAMENT I LA COMISSIÓ
DE FESTES COMUNIQUEN

Els abonaments de les Festes Majors tenen un cost de 30 euros ( a partir dels 14 anys). Si l’abonament s’adquireix més 
tard del dia 6 de setembre el cost será de 35 euros.

Els preus de les entrades al ball són de 10 euros la sessió de la tarda i 15 la de la nit. El concert d’All Covers té un cost de 
10 euros.

El dinar popular té un cost de 3 euros (amb abonament) i 10 euros (sense abonament) per persona. En el moment d’adqui-
rir l’abonament s’haurà de comprar el tiquet del dinar popular a l’Ajuntament. 

L’engalanament dels carrers corre a càrrec dels veïns i veïnes. Gràcies per col·laborar!
Només els majors de 18 anys poden consumir alcohol.

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

DURANT TOTES LES FESTES NO ES PODRÀ APARCAR

Unes festes amb la col·laboració de:

L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET, EL CONSISTORI I TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES MUNI-
CIPALS, I LA COMISSIÓ DE FESTES US DESITGEM MOLT BONES #FMBENIFALLET2018

A la plaça Farnós i Vizcarro del 7 a l’11 de setembre
Al passeig dels Tarongers,  al carrer de l’esquerra entrant pel carrer Marcel·lí Domingo, el dia 8 de setembre a partir de les 

16 hores, pel circuit de fang.
Al parc de les Moreres el dia 11 de setembre

L’avinguda Lluís Companys es tallarà al trànsit els dies 8 i 9 de setembre entre el carrer Doctor Sastre i Tortosa des de les 
12 a les 15 hores. En el cas del dia 8, també es tancarà de les 16 a les 17.30 hores.  Pas alternatiu pels carrers Rovira i 

Virgili i Marcel·lí Domingo. 

Agraïm la participació i col·laboració de les entitats, de les associacions i dels establiments que fan posible aquesta 
Festa Major. També volem agrair a l’Esplai la confecció del photocall de les #FMBenifallet2018.

Portada i contraportada: Robert Valentin  Logo 50 anys Meravelles: Ester Llorens  Fotografia: Òscar Llop 
i Núria Gerez amb la col·laboració de Roser Castro i Fàtima Doliu Disseny: Joan Marco

Organitza: Ajuntament de Benifallet i Comissió de Festes.

AMPA Benifallet
Fent Sendera
Associació de Dones Meravelles
Associació de Joves de Benifallet
Associació d’Amics de la Botifarra
Grallers de Benifallet
Grup Parroquial de Benifallet
Beniemocions
BBVA
Congelats Lluís
DisbeGrup 3 S.L
Arrossaires del Delta

Ca l’Angelina
Suma Borràs
La Caixa
Fruita i Mel Vallespí
Peixateria i fruiteria Ramon i Bronia
Oli Doliu
Maite & Doliu
La Solella
Ca la Campana
Carnisseria Claudio
Carnisseria Can Rustit
Bar Panxo

Restaurant Bar Ca Treig
Els Fogons de Cal Ferrer
Disco-Bar KTF
Restaurant i Bar de Tapes Ca 
Miquel
Hotel Restaurant Pepo
Restaurant Xiringuito
Sports FEVI
Mútua General de Seguros
Regals i Més
Copyart



13:00 h.

18:00 h.

19:30 h.

20:00 h.

20:30 h.

00:30 h.

Arranquem les FESTES MAJORS amb el tradicional REPIC 
DE CAMPANES. 
No us preocupeu que enguany tornarà a ser en directe! 

Baixada en PROCESSÓ de la MARE DE DÉU DE DALT i de 
SANT FRANCESC D’ASSÍS, des de l’Ermita fins a l’Església 
Parroquial acompanyats de la Xaranga .
A continuació MISSA.

Recepció al pregoner, l’historiador JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ 
catedràtic i Degà de la Facultat de Lletres de la URV, i als 
convidats i a les convidades dels pobles veïns, i signatura en 
el Llibre d’Honor.
Lloc: Centre d’Interpretació.

Inauguració de l’exposició  “50 anys Coves Meravelles” amb 
imatges de la descoberta, de la història, de les vivències, de 
les formacions... 
Lloc: Centre Interpretació.

PREGÓ DE FESTES MAJORS 2018 a càrrec de 
JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ. 

PROCLAMACIÓ DE LES PUBILLES I HEREUS 2018.
Presentació a Càrrec de PILAR MARGALEF i CARME FOLQUÉ.

En acabar, APERITIU per a tothom.
Lloc: Carpa de festes.

Estan sonant els Queen, AC/DC, els Rolling, Maná i Txaran-
go? Què està passant? Que tenim en directe a la Festa Major 
de Benifallet un dels grups de versions més sonors del país!

.

Rematarem la nit amb la música més actual dels millors DJ’s.

DJ JUANSA
DJ AXEL

Lloc: Carpa de festes.

Divendres 7 de 
setembre 20187



10:00 h.

10:00 h.

12:00 h.

12:30 h.

16:00 h.

11:30 h.

CERCAVILA-PIJAMADA 
Arriba la primera cercavila-pijamada al nostre poble!!! Surt 
de casa amb el pijama que marxem a recórrer el poble, 
gorrejarem menjar i beure a casa de l’alcaldessa i desperta-
rem a les pubilles i als hereus al ritme de la Xaranga 
TAL COM SONA

Aiiiii mano!!!! Que ahir vas anar a dormir aviat perquè sabies 
que a la PETANCA avui havies d’anar. 

Lloc: Parc de les Moreres.

Sabem que quan les sents no et pots aguantar... i els peus van 
sols a puntejar. SARDANES a la plaça amb la XARANGA 
TAL COM SONA.

Què ha passat amb el vermut al poble que pensàvem que era 
una beguda del passat i ara triomfa com la Coca Cola? “Pos” 
que és electrònic! Vinga que al Panxo hi falta gent!

VERMUT ELECTRÒNIC amb DJ AXEL
Organitza: BAR PANXO

Que es preparin els més petits... ben calçats i entrenats... 
perquè arriben els COSSOS i enguany, també, GUERRA 
D’AIGUA 

Actuació dels GRALLERS DE BENIFALLET I DE LA COLLA 
GEGANTERA DE MARTORELL. Amb la participació dels 
CAPGROSSOS de Benifallet, l’ÚRSULA i el BERENGUER 
cedits per l’ASSOCIACIÓ DE DONES MERAVELLES.

Lloc:  Avinguda Lluís Companys.

Organitza: AMPA amb la col·laboració dels GRALLERS DE 
BENIFALLET.

MISSA en honor a la nostra patrona, 
la MARE DE DÉU DE DALT

Dissabte 8 de 
setembre 20188



17:30 h.

20:00 h.

21:00 h.

00:00 h.

01:00 h.

Enguany us demanem un fort aplaudiment per a Guillem i 
l’Elies per posar-nos a prova amb aquest circuit tan espec-
tacular. 

Esperem que lo forat no faci fredat!!!!!!
CIRCUIT DE FANG per a totes les edats!!!!!!!!!!!!!! 

Lloc: Passeig dels Tarongers

BENIFALLET s’escriu amb JOTA. 

CAP DE DANSA de les pubilles i hereus amb la xaranga 
TAL COM SONA

Benifallet a la curta i a la llarga, lo poble més ballador de la 
comarca. 

Orquestra HIMALAYA                  Lloc: Carpa de festes.

A la plaça començaràs, pels carrers ballaràs i a la plaça tor-
naràs calcigant-te la llengua a cada compàs. 
 
CIRCUIT DE JOTES amb la XARANGA TAL COM SONA i 
patrocinat per SEGADORS DEL DELTA.

Recorregut: Plaça, Federico Garcia Lorca, Abadia, Escaleta, 
Magrinyà, Marcel·lí Domingo, Lluís Companys, Doctor Sas-
tre i Plaça. 

Cims més alts hem escalat... i a la matinada... més frescos 
que una rosa! 

Orquestra HIMALAYA

Lloc: Carpa de festes
Després del ball FESTA CARIBENYA + PERCUSSIONISTES. 
Organitza: Disco-Bar KTF



10:00 h.

12:30 h.

16:00 h.

11:30 h.

20:00 h.

21:00 h.

00:00 h.

00:30 h.

Jugar és un plaer i més fer-ho a la vora del riu.
Campionat de BIRLES

Lloc: Parc de les Moreres

Una cançó de Melendi, un remember de Kalkat mentre te 
prens un vermut que Ca Treig ben fresquet t’haurà preparat. 

VERMUT ELECTRÒNIC amb DJ JUANSA
Organitza: Restaurant-bar CA TREIG

Per festes no pot fallar. 

Futbol
Organitza: AMPA

MISSA en honor al  nostre patró SANT FRANCESC D’ASSÍS.

Voleu dir que quan són bebès als xiquets del nostre poble en 
lloc de posar-los una cançó de bressol no els posen... 

    “tataxin taxin tataxin taxin... tararà tararà tararà tararà.. 
tatatatatata tatatatatata”    
(atenció aquesta darrera part cal llegir-la cantant)

CAP DE DANSA de les PUBILLES I HEREUS INFANTILS

Ballar i ballar....si mos agrada!
Orquestra MONTESOL
Lloc: Carpa de festes

Ho diem ben alt i fort que al nostre poble la jota és viva!
JOTES A LA PLAÇA amb la XARANGA TAL COM SONA

I al ball de la nit, a la pista al primer crit. 
Orquestra MONTESOL Lloc: Carpa de festes.

Diumenge 9 de 
setembre 20189



11:00 h.

11:30 h.

12:00 h.

15:30 h.

17:30 h.

MISSA en sufragi als difunts.

FESTIVAL EBRE TERRA DE VENT
CERCAVILA amb la BANDA DE MÚSICA LA RASQUERANA.

HOMENATGE A LA GENT GRAN amb la BANDA DE MÚ-
SICA LA RASQUERANA.
Presentació a Càrrec de TINA FOLQUÉ.
Lloc: Carpa d’estiu.

ACTIVITATS  AL RIU.  Pal ensabonat, recollida de síndries i 
melons, festa de l’escuma, inflables....i moltes altres activitats 
amb el nostre riu Ebre com a protagonista. 

Organitza FENT SENDERA amb la 
col·laboració de BENIEMOCIONS.

CORREBARS amb la XARANGA TAL COM SONA i CON-
CURS DE DISFRESSES.
Sortida des del parc de les Moreres, amb recorregut pels 
Fogons de Cal Ferrer, Bar Panxo, Ca Treig i Disco-Bar KTF. 

Organitza: Associació de joves de Benifallet.

Col·laboren: 
ASSOCIACIÓ DE JOVES DE BENIFALLET, 
ELS FOGONS DE CAL FERRER, BAR PANXO, 
CA TREIG I DISCO-BAR KTF. 

Dilluns 10 de 
setembre 2018



21:00 h.

00:00 h.

01:00 h.

Per aclamació popular, una de les orquestres que mos fan 
xalar més del món mundial.

Orquestra ATALAIA
Lloc: Carpa de festes

A Benifallet podem dir que allà on anem l’orgull de la nostra 
jota portem

JOTES A LA PLAÇA  amb la XARANGA TAL COM SONA.

Orquestra ATALAIA
Lloc: Carpa de festes.

A la mitja part del ball, després dels “passodobles” , boleros, 
etc..., exhibició de ZUMBA amb LLUÏSA BELTRAN.

Lloc: carpa de festes

XARANGADA amb TAL COM SONA i los cantadors...... 

   I a continuació, amb molta nit per endavant...   

DJ AXEL i DJ JUANSA

20:00 h.
Encara no sabeu qui són els protagonistes del dia? 

CAP DE DANSA HOMENATGE A LA GENT GRAN amb la 
XARANGA TAL COM SONA.

19:30 h.
Pujada en Processó de la MARE DE DÉU DE DALT i SANT 
FRANCESC D’ASSÍS des de l’Església Parroquial fins a l’Ermita



Dimarts 11 de 
setembre 201811

11:30 h.

12:30 h.

14:00 h.

16:00 h.

17:30 h.

21:00 h.

19:00 h.

MISSA en Acció de Gràcies

Recordeu, abans de les 12 despertador, i tots cap als Fogons. 
Un bon vermut ben bé mos anirà abans de menjar la fideuà. 

VERMUT ELECTRÒNIC amb DJ JUANSA . 
Organitza: ELS FOGONS DE CAL FERRER

Sabem que encara teniu un raconet a la panxa...
FIDEUÀ POPULAR amenitzada per la XARANGA TAL 
COM SONA

 Lloc: Parc de les Moreres

JOTES i SARDANES per celebrar la DIADA NACIONAL 
DE CATALUNYA

COSSOS per a petits... i no tan petits. Com diu Marc “el que 
és important és xalar”.

Al bon jugador, les cartes li juguen soles.

Campionats de BOTIFARRA I GUINYOT
Organitza: Associació d’Amics de la 
Botifarra de Benifallet

Lloc: Carpa de festes.

FOCS i TRACA FINAL DE FESTA. 
Penseu en portar un paquet de 
mocadors per si feu la llagrimeta.  

Va, que només queden 361 
dies per les 
#FMBenifallet2019!

BATUCADA. 
Organitza: 
DISCO-BAR KTF












































































