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Joan Vicent Rambla i Sanz 
Alcalde de Benicarló 

saluc-a.cíó 

Els interessos d'una col·lectivitat estan 
permanentment presents en els quefers diaris 
d'una gestió democràtica municipal i, conse
qüentment, és desitjable i necessària la parti
cipació constant d'aqueixa col·lectivitat en la 
defensa dels interessos comuns dels ciuta
dans i en la ferma construcció dels pobles. 

La participació en el treball i la joia pro
mou en els ciutadans un sentiment d'arrel 
amb les seues coses fruit d'aqueix esforç 
quotidià per millorar les circumstàncies indi
viduals i col·lectives. 

Ara, com cada any, arribada Ja segona 
quinzena d'agost, és el moment de Ja compen
sació, de gaudir d'un dels drets dels ciuta
dans/anes que conformen un municipi demo
cràtic, i viure amb intensitat uns dies singulars 
i festers, atractius per la varietat i qualitat dels 
actes que al llarg de l'any la Comissió de 
Festes, les entitats i associacions locals, i el 
vostre Ajuntament han programat per a tot el 
poble. A tots ells gràcies per la seua part de 
participació en la construcció de la ciutat que 
tots desitgem. 

El poble de Benicarló és solidari amb 
els · problemes i les inquietuds dels altres, i 
particularment amb els del nostre entom 
geogràfic. Per tant, a l'hora de celebrar les 
Festes Patronals ens complau sincerament de 
convidar els ciutadans/anes de la nostra 
comarca i d'altres veïnes, perqué ens visiten i 
·participen d'aqueixa joia i alegria que es viurà 
en les places i carrers de la nostra vila. 

Sens dubte, les Festes Patronals són un 
ben merescut parèntesi en l'activitat de tot 
l'any, un just reconeixement a tots els esfor
ços realitzats pels veïns en favor de la prospe
ritat de Benicarló. 

Xaleu i participeu, les festes són per a 
tots! 
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13'00 h. Campanes al vol. 
14'00 h. Menjar de germanor de penyes a l 'Ermita de S. Gregori. 
17'30 h. Cercavila amb la Xaranga "El Chupinazo". 
19'00 h. Des del balcó principal de l'Ajuntament, "Crida" a càrrec de l 'Il.ltre. Sr. Alcalde 

i Reina de les Festes, anunciant l'inici de les festes. A continuació i després 
d'explotar una carcassa, campanes al vol, continuant amb degustació de "sangria" 
i cercavila acompanyats per la Banda de Música "Ciutat de Benicarló", la Colla de 
Dolçainers de Benicarló, la Xaranga "El Chupinazo" i la Colla de Gegants i Cap
grossos de Mont-Roig (Tarragona). 

21 '30 h. Gran traca que recorrerà els carrers de la "Volta" amb fi de foc aeri a la plaça Sant 
Bertomeu, a càrrec de Pirotècnia V. Caballer de Godella (València). 

22'00 h. Cercavila per la Banda de Música "Ciutat de Benicarló". 
22'30 h. Proclamació i Imposició de Bandes a la Reina, Dames i Dulcinea per la Reina de 

les Festes 1988, al Cinema Capítol. 
A continuació, Pregó de Festes, actuant com a Mantenidor En Prudencio Ortells 
Gonzalez, Interventor-Delegat de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme. 

23'30 h. Ball popular a la Pista Jardí, amb l'Orquestra "Matiz". 
Organitza: Club Bàsquet Benicarló. 

24'00 h. Ball de Gala (Certamen), a la Pista del Passeig Marítim, amb l 'actuació de "Los 
Sirex", "Mike Kennedy y los Bravos Show" i l'Orquestra "Sensació". 
Col.labora: José Carlos Beltran, corredor de Seguros. 

A l'acabament del ball (6 h. matinada).- Xocolate amb fogasses, al Casal de la Penya "El 
Barranquet". 



9'00 h. 

9'00 h. 

10'00 h. 

10'30 h. 

11'00 h. 

13'00 h. 

16'30 h. 
17'15 h. 

18'00 h. 

19'00 h. 
18'15 h. 

18'30 h. 

19'00 h. 
20'00 h. 

22'00 h. 

23'00 h. 

díu,nen9e, 20 

Tirada social al colomí a braç, al camp de tir del clot de l'autopista. 
Organitza: Comissió de Tir "S. Hubert". 
Concurs de tir i arrossegament, a l'esplanada del Pavelló Poliesportiu. 
Organitza: Penya "Surrac". 
IV Concurs Internacional de "petanca", als terrenys situats a l'acabament del 
Passeig Marítim. 
Organitza: Club Petanca Benicarló. 
VIII Gimcana ciclista infantil, al Passeig de L'Alliberació. 
Organitza: Unió Ciclista Benicarló. 
IV Travessia al port (Trofeu Festes Patronals) de natació, a la dàrsena del port. 
Organitza: Club Natació Benicarló. 
Inauguració de les exposicions: 
-XXI Certamen de Pintura "Ciutat de Benicarló", al Casal Municipal. 
-Mostra Itinerant, "Indumentària femenina, Indumentària masculina", patroci-
nada per la Caixa Castelló, a l'Ajuntament. 
(Dites exposicions romandran obertes fins diumenge 27 de 19 a 21 hores) 
VIII Marxa popular ciclista. Concentració a la plaça S. Bertomeu. 
XVIII Trofeu "Miss Velocitat" de ciclisme (categoria social), a l'avinguda 
Catalunya. 
Organitza: Unió Cliclista Benicarló. 
Partit de bàsquet (categoria cadet) de la penya "El Barranquet", al Pavelló 
Poliesportiu. 
Partit de futbol entre el Barcelona Atlètic i C.D. Benicarló. 

5 



6 

10'00 H. 

10'00 h. 

12'00 h. 
16'00 h. 
17'00 h. 

18'00 h. 

18'30 h. 

19'30 h. 

20'00 h. 

20'30 h. 
21'00 h. 

22'00 h. 

22'30 h. 

23'00 h. 

diLCuns, 2/ 

XII Cross de Festes (VI Trofeu José Esteller), a l'avinguda Catalunya. 
Organitza: Club d ' Atletisme Baix Maestrat. 
Correguda de "vaquilles" pels carrers Crist de la Mar, Marqués de Benicarló i 
esplanada del port. 
Exhibició de "vaquilles" a l 'esplanada del port. 
Concurs de guinyot per a la Y Edat, a la Llar del jubilat. 
Exhibició de "vaquilles" a l'esplanada del port. 
Col.labora: Frankfurt-Bar Los Gemelos. 
Partits de handbol Uuvenils i seniors ), a la Pista Pol iesportiva del Passeig Marítim. 
Organitza: Club Handbol Benicarló. 
Gran Gimcana (equips de 4) al Casal de la Penya "El Barranquet". (Edat mínima 
participants: 16 anys) 
Concurs infantil didàctic-musical a càn-ec de la secció juvenil de la Banda de 
Música "Ciutat de Benicarló", a la plaça S. Bertomeu. (Hi haurà premis per als 
part i ei pan ts) 
Col.labora: Muchmusic. 
A la seu de la Penya Taurina "Hnos. Soro" (Sta. Bàrbara, 4), es projectaran els 
vídeos: "Toreros para la historia". 
Cercavila a càrrec de la Colla de Dolçainers de Benicarló. 
III Concurs de "Garrofina" al carrer Crist de la Mar (cantonada Pius XII). 
Organitza: Penya "El Barranquet". 
Col.labora: Espumosos La Macaria. 
Semifinals del VIII Torneig de futbol-sala "Ajuntament de Benicarló", a la Pista 
Poliesportiva del Passeig Marítim. 
Cercavila amb les distintes representacions falleres, Reina i Dames, Dulcinea i 
Autoritats. Acompanyarà la Banda de Música "Ciutat de Benicarló". Sortida del 
Casal Municipal. 
Ball Faller amb les Orquestres "Salduba" i "Mancy", a la Pista del Passeig 
Marítim. 
Organitza: J unta Local Fallera. 

A la matinada. "Guerra d'aigua", al Casal de la Penya "El Cadafal" (Can-er Jacinta 
Benavente). 



10'00 h. 

11'00 h. 

12'00 h. 

12'00 h. 
13'00 h. 

16'00 h. 
16'00 h. 

16'00 h. 

17'00 h. 

17'30 h. 

18'30 h. 

18'30 h. 
19'00 h. 

19'30 h. 

Correguda de "vaquilles" pels carrers Crist de la Mar, Marqués de Benicarló i 
esplanada del port. 
Sessió de cinema infantil, al Cinema Capitol. Entrada gratuïta. 
Patrocina: Empresa Capitol-Regio. 
Inauguració de la XLIV Exposició de productes del camp, colomes missatgeres 
del Club Colombòfil Missatgera i coloms esportius de la Societat Colombicultora 
"La Benicarlanda", als baixos de la Cambra Agrària Local. (Dita exposició 
romandrà fins dijous 24) 
Organitza: A.L.A. (Associació Local Agicultors) 
Col.labora: Caixa Rural. 
Exhibició de "vaquilles" a l'esplanada del port. 
Control d'arribada dels coloms participants en el concurs de coloms missatgers, 
amollats des de Barcelona. 
Organitza: Club Colombòfil Missatgera. 
Concurs de cinquet per a la 3ª Edat a la Llar del Jubilat. 
X Torneig llampec tipus Masnou (5 hores) d'escacs, al local del Club. 
Organitza: Club d'Escacs Benicarló. 
Tirada Local al plat, al camp de tir de la Mar Xica. 
Organitza: Comissió de Tir "S. Hubert". 
Exhibició de "vaquilles", a l'esplanada del port. 
Col.labora: Frankfurt-Bar Los Gemelos. 
Semifinals Dames i Homes del XV Torneig de tennis "Ciutat de Benicarló", a les 
pistes del Club. 
Festa infantil front el Casal de la Penya "El Barranquet" amb jocs, concursos, 
premis i regals. 
Organitza: Penya "El Barranquet". 
Semifinals del V campionat de bàsquet de penyes, al Pavelló Poliesportiu. 
Finals del XII Torneig de frontennis "Ciutat de Benicarló", a les pistes del Club. 
Organitza: Club Tennis Benicarló. 
A la plaça de l'Ajuntament, concert de guitarra, a càrrec de J or ge Garcia Orozco; 
Premi Extraordinari Fi de Carrera del Conservatori de Música de València; Premi 
"Unión Musical Española"; Premi al millor intèrpret espanyol al Cartamen 
Internacional "Francisca Tarrega" l 'any 1988; Professor de guitarra per oposició 
del Conservatori de la Vall d'Uixó. Ha realitzat concerts per tota Espanya. 

· . d'aquest acte es lliuraran els pre l XXI Certamen de Pintur ·urat de 
IX men de P 

ast lló. 
dad 
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10'00 h. 

11'00 h. 

11'00 h. 

12'00 h. 
16'00 h. 
17'00 h. 

17'30 h. 

18'30 h. 

19'00 h. 

20'00 h. 
20'30 h. 

20'30 h. 
21'00 h. 

22'00 h. 

22'00 h. 

22'00 h. · 

dí,necres, 23 

Correguda de "vaquilles" pels carrers Crist de la Mar, Marqués de Benicarló i 
esplanada del port. 
Concurs de dibuix infantil, al carrer General Aranda. 
Col.labora: Novo Informo, S.L. 
Finals Dobles i Mixtes del XV Torneig de tennis "Ciutat de Benicarló", a les pistes 
del Club. 
Exhibició de "vaquilles" a l'esplanada del port. 
Concurs de dòmino per a la 3ª Edat, a la Llar del jubilat. 
Exhibició de "vaquilles" a l'esplanada del port. 
Col.labora: Frankfurt-Bar Los Gemelos. 
Finals Dames i Homes del XV Torneig de tennis "Ciutat de Benicarló", a les pistes 
del Club. 
Organitza: Club Tennis Benicarló. 
Espectacle infantil amb el Grup "La Banda de Crisofilax", representant l'obra "Y o 
loco-loco y ella lo quita", al carrer Generalíssim (Placeta del Bous). 
Partit de bàsquet femení (2ª Divisió Nacional), al Pavelló Poliesportiu. 
Organitza: Club Bàsquet Benicarló. 
Lliurament del trofeus del XV Torneig de tennis, als locals del Club. 
Partit de bàsquet masculí (l<! Autonòmica), al Pavelló Poliesportiu. 
Organitza: Club Bàsquet Benicarló. 
Cercavila a càrrec de la Colla de Dolçainers de Benicarló. 
Semifinals del I Torneig de futbol-sala infantil, a la Pista Poliesportiva del Passeig 
Marítim. 
Partit per al 3er. i 4t. lloc del VIII Torneig de futbol-sala "Ajuntament de 
Benicarló", a la Pista Poliesportiva del Passeig Marítim. 
Concurs de pesca senior a l'escullera del port. 
Organitza: Societat de Pesca Esportiva "El Mero". 
Tradicional serenata a Sant Bertomeu de la Banda de Música "Ciutat de 
Benicarló", a la plaça S. Bertomeu. 
Col.labora: Pastisseria Oms. 

23'30 h. Concert amb els grups "Los Ronaldos" i "Danza Invisible", a la Pista del Passeig 
Marítim. 



,-eina de Les fosces /989 

Charo Tejedor Beltran 

PENYA BARCELONISTA 
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Arantxa Burgos Doménech 
CJ\SJ\ D'J\NDJ\LUSIJ\ 

Gloria Gallego Ferrer 
CLL B COLOMBOl·lL MISSATGER 

Ana G. Lau Rodríguez 
ïl l lR Ni\TAïl() 

Alicia Cucala Ruiz 
l"r \11 ·.C 

Inma Martí Soriano 
PFNYA " FI CADAFAi " 



\l.'' Dolores Pellicer Forès 
D\ \l\ l'Ol'l l \R 

da.nes 

M.ª del Mar Senar Vallés 
íO~FRARIA f)F. PF.SíADORS "S. TELM" 

l/-
Beatriz Sanchez Valderrama 

CLUB ,\TLETISME "B/\IX MAESTRAT" 

Marta Segarra Grau 
CREU ROJA 

M.ª José Soriano Esbrí 
COR PARROOUIAL SANT BERTOMEU 11 
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Arantxa Burgos Doménech 
CASA D'AN DALUSIA 

Gloria Gallego Ferrer 
CUB COLOMBOl·lL MISSATCil·l< 

Ana G. Lau Rodríguez 
í'I l lR NATAí'IO 

,\licia Cucala Ruiz 
PY\11 :( 

Inma Martí Soriano 
PFNYA "FI rAnAFAI" 

J 

\U Dolores Pellicer Foré~ 
D \ \l \ POPL l \R 

dames 

M.ª del Mar Senar Vallés 
rnNFRA RI A nF PF<;rAnORS "S . TFLM " 

Beatriz Sanchez Valderrama 
CLL,B ATLETISME "BA IX MAESTRAT" 

. 
• ' • ' l ' . . . ' . . . . ' . \ 

, • ... .. .. ... ' • • • \ l • ·' 

• • ' \ • l ' , ... 

'. • .... l •• \ \ •• 'l • ·' \ ' 
• • • • "' n.• à • . l 

t • • d..,.r-:•:9" .... \ \ . . \ . . ,, . ' 
l • • • • \ • ' • 

- ' 
Marta Segarra Grau 

CREU ROJA 

M.ª José Soriano Esbrí 
COR PARROQU IAL SANT BERTOMEU 11 



duLcínea 

Esther Calatayud i Martorell 

dcunes infa.ndLs 

Laura Arín Galdeano M.ª Amparo Bueno Solves 

12 
Ana Coll Pla Marta Prats Pons 



dijous, 2 L/. san~ ber~omeu 

10'00 h. Cercavila a càrrec de la Banda de Música ·"Ciutat de Benicarló". 
10'00 h. Torneig llampec d'escacs (categories infantil i juvenil), al local del Club. 

Organitza: Club d'Escacs Benicarló. 
11'00 h. Missa Major Concelebrada, a la Parròquia de S. Bertomeu, presidida pel Capellà-

23'00 h. 

Arxiprestde S i Ex-Coadjutor de la Parròquia de S. Bertomeu de la nostra 
"1111,-:;;0.- -- º Medina. 

tl_J.pòfil Missatgera de Benicarló obsequiarà amb 
ocessó presidida per la Reina de les Festes, 

""'-~yats per la Colla de Dolçainers de Benicarló 

' 

13 



14 

dívend,-es, 25 

10'00 h. Correguda de "vaquilles" pels carrers Crist de la Mar, Marqués de Benicarló i 
esplanada del port. 

11'00 h. Gimcana infantil cultural-humorística amb premis i obsequis per als participants. 
(Edat de 8 a 15 anys). Sortida del Casal Municipal. 
Col.labora: Geladeria La Xixonenca. 

12'00 h. Exhibició de "vaquilles" a l'esplanada del port. 
16'00 h. Concurs de guinyot al Casal de la Penya "El Barranquet" (s'invitarà als partici

pants). 
Organitza: Penya "El Barranquet". 

16'00 h. Tirada social recorregut de caça, al camp de tir "La Tossa". 
Organitza: Comissió de Tir "S. Hubert" i la Comissió de Recorregut de Caça. 

16'30 i fins les 19'30 h.- Sessió gratuïta de les atraccions de la fira i a Recreatius Jupa, 
c.b.(Serà necessària la presentació de tickets-invitació) 

17'00 h. VIII Concurs de rebosteria típica benicarlanda a la Llar del jubilat. 
17'00 h. Exhibició de "vaquilles" a l'esplanada del port. 

Col.labora: Frankfurt-Bar Los Gemelos. 
18'00 h. Concurs de pesca infantil i juvenil, a l'escullera del port. 

Organitza: Societat de Pesca Esportiva "El Mero". 
18'30 h. Festival per a la 3ª Edat i lliurament de trofeus, als jardins del Centre Geriàtric 

Assistencial. 
19'00 h. Concurs de "Mates" i "Supercistelles" i final del V Campionat de bàsquet de 

Penyes, al Pavelló Poliesportiu. 
Organitza: Penya "El Cadafal". 
Col.labora: Gimnàs Elis. 

19'00 h. Partit de futbol aleví. 

20'30 h. lçainers de Benicarló. 
22'30 h. que i "correfocs" amb el Grup "Xarxa Teatre" 

23'30 h. 
23'30 h. 

Ge ralíssim (Placeta dels Bous). 
aparcar cotxes per aquest carrer i els seus 

t, a l'esplanada del port. 
· no ' r festa andalusa a la Pista del Passeig 



10'00 h. Taller de creació infantil al carrer Belascoain i plaça Dr. Pera. (En aquest acte es 
donaran els tickets-invitació per a la xocolatada). 

11 '00 h. Missa a la Parròquia de Sant Pere Apòstol i Ofrena de flors a la Verge de la Mar 
per la Reina de les Festes, Dames, Dulcinea i les Dames de totes les entitats culturals 
i esportives de la ciutat. Acompanyaran la Colla de Dolçainers de Benicarló i la 
Banda de Música "Ciutat de Benicarló". 

12'00 h. Cercavila per la Xaranga "El Chupinazo". 
13'00 h. XI Demostració de gastronomia marinera, a la llotja del port. Subhasta de ls 

distints plats condimentats i degustació de sardines torrades, acompanyades de vi 
del país. 
Col.labora: Confraria de Pescadors "S. Telm". 

A partir de les 14 h. i fins les 20 h. (aprox.).- Arribada dels vehicles participants al "Raid 
Transpaña-89; Madrid-Benicarló", per la Rambla Cervera (Riu Sec) fins la Mar 
Xica. Tot seguit, prova cronometrada a la Mar Xica per a determinar la classificació 
final del raid. 
A continuació, els vehicles pujaran per l'avinguda Méndez Núñez fins l 'esplanada 
del Pavelló Poliesportiu, on estarà instal.lat el parc tancat. 

16'00 h. Torneig interclubs d'escacs, al local del Club. 
Organitza: Club d'Escacs Benicarló. 

16'00 h. Apertura de l'exposició d'emissores i concurs infantil de ràdioaficionats, a la plaça 
S. Andreu. 
Organitza: Ràdio Club Azahar. 

18'00 h. Gran festa infantil, continuació del taller de creació amb xaranga, jocs i xocola
tada, al carrer Belascoain i plaça Dr. Pera. 
Col.labora: Forn de pa, Sebastian Ortega i Restaurant "El Cortijo". 

19'00 h. Torneig triangular de futbol-sala juvenil, a la Pista Poliesportiva del Passeig 
Marítim. 
Organitza: Associació Futbol-Sala Benicarló. 

19'00 h. Partit de futbol infantil. 
Organitza: C.F. Benihort. 

20'30 h. IV Milla urbana "Ciutat de Benicarló", al carrer G 
Organitza: Club Atletisme Baix Maestrat. 

22'00 h. Concert conjunt de les Bandes de Música d'Arna i Beni-
carló, rtomeu . 

........__c..,.,. ssa per a ràdioaficionats. Sort 
Azahar. 
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9'00 h. VI Concurs Caní "Ciutat de Benicarló", al Passeig de l'Alliberació. 
Organitza: Societat Canina de Castelló i Grup d'Amics del Gos de Benicarló. 

10'00 h. I Torneig de badminton, al Pavelló Poliesportiu. 
12'00 h. Partits d'hoquei (infantil i juvenil), a la Pista del Passeig Marítim. 

Organitza: Club Hoquei Benicarló. 
16'00 h. Finals del I Torneig de badminton, al Pavelló Poliesportiu. 

Organitza: Associació Cultural Alambor (esports). 
16'00 h. Tirada nacional al plat, al camp de tir de la Mar Xica. 

Organitza: Comissió de Tir "S. Hubert". 
18'00 h. Desfilada de carrosses amb batalla de flors, confetti i serpentines, pel carrer 

Ferreres Bretó. Acompanyaran les carrosses diversos grups de dolçainers. 
Col.labora: Auto Esteller, concessionari Seat, Audi, Volkswagen. 

19'00 h. II Torneig de galotxa (pilota valenciana), al carrer Cabanes. 
Organitza: Penya "El Barranquet". 
Col.labora: Club Pelotari Castelló. 

19'30 h. Actuació a la plaça S. Bertomeu de les Colles de Dolçainers i Tabaleters de Foios 
(València), Torrent (València), Castelló, Benicarló i la Colla Tres Quartans (sac de 
gemecs, flabiol, tamborí i tarota) de Reus (Tarragona). 

19'30 h. Partit de futbol entre el C.D. Alcanar i el C.D. Benicarló. 
20'30 h. Actuació del grup de jotes "Aires de Aragón", a la plaça S. Bertomeu. 
22'00 h. "Jazz al carrer", amb el grup de jazz d' Arnage, al carrer Generalíssim (Placera 

dels Bous). 
23'30 h. Tradicional traca fi de festes i gran castell de focs aeris i aquàtics a l'escullera 

del port, disparat per Pirotècnia V. Caballer de Godella (València). 



PROGRAMA OFICIAL 

DE LES FESTES QUE L'ILLM. 
AJUNTAMENT DE LA CIUTAT DE 
BENICARLÓ DEDICA ALS SEUS 
PATRONS: SANT BERTOMEU 
APÒSTOL, SANTA MARIA DE LA 
MAR I SANTS MÀRTIRS ABDON I 
SENEN, DES DEL DIA 19 AL 27 
D'AGOST DE 1989 

Aquest PROGRAMA DE FESTES PATRONALS per al present any, ha estat aprovat per 
l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juny de 1989. 

L'Ajuntament de Benicarló es reserva el dret de canviar l'ordre dels actes, suprimir o variar 
algun d'ells, si les circumstàncies o el temps així ho aconsellaren. 

La COMISSIÓ DE FESTES encomia i agraeix sincerament la col·laboració prestada per les 
Societats Esportives, artístiques, recreatives i culturals, les actuacions de les quals realcen la 
lluentor de les nostres festes, així com els ajuts d'organismes oficials, entitats i particulars que 
van contribuir a l'organització dels distints actes que ressenya el Programa. 

Tanmateix, estima que Ja participació en les exhibicions de «vaquilles» suposa, indubtable
ment, un risc que cadascú s'imposa lliurement. Per això, es declina tota responsabilitat dels 
danys o accidents que puguen ocórrer. 
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Es declina tota responsabilitat dels danys o accidents que pugués sofrir tota aquella persona 
que, imprudentment, no estigués situada a suficient distància del lloc on són les traques i el 
castell de focs d'artifici durant el seu llençament. 
Tanmateix es prega al públic en general que preste la seua col·laboració als membres 
organitzadors de les festes, posapt el màxim d'interés per evitar que els menors entren a l'espai 
reservat per a les exhibicions dels bous. · 

Se declina toda responsabilidad de los daños o accidentes que pueda sufrir toda aquella persona 
que imprudentemente no esté situada a distancia suficiente del lugar de emplazamiento de las 
tracas y castillo de fuegos artificiales durante su disparo. 
lgualmente se ruega al público en general que se dignen prestar su colaboración a los miembros 
organizadores de los festejos, poniendo el maximo interés en evitar que los menores entren en 
el recinto reservada para las exhibiciones de ganado vacuno. 

On decline toute responsabilité des préjudices ou accidents que puisse souffrir toute person
ne qui par imprudence ne soit pas située a distance suffisante du lieu ou se produïra le feu 
d'artifice et «corda». 
Egalement nous prions le public de bien vouloir preter sa collaboration aux organisateurs des 
Fêtes, ayant le maximum d'intéret pour eviter que les enfants pénétren dans l'encinte reservée 
aux jeux de vachettes . 

No responsability will be accepted for any in jures or accidents which may occur to individuals 
who, imprudently, do not stand at a sufficient distance from the fireworks, site when they are 
fired off and «corda». 

, ' The general public is invited to kindly cooperate with the organizers of the festivals , endea
. vouring to prevent children from entering the inciosure reserved for the cattle exhibitions. 
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Wir verweigem jede Verantwortung für eventuelle Schaden un Unfalle gegenüber Personen, 
die sich durch eigene Unaufmerksamkeit in nich genügender Entfernung vom Fuerwerkplatz 
wahrend des Abschiessens aufhalten. 
Das Publikum wird hofflich ersucht den Veranstaltern der Feste Hilfe zu leisten, sowie die 

1 Anweisungen zu belfogen, und den Eintritt von Kindern in den für die Rinderausstellung 
reservierten Platz zu verhidern. 

Foto portada: cedida per CONSELL DE JOVENS 

Disseny programa: GABINET D'ALCALDIA 

Imprés a: PRA TSEV ALL, C.B. 

Edita: AJUNTAMENT DE BENICARLO 

Fotos interior: J. V. FERRER 
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LE FACILITA SUS VACACIONES, 
AS/ COMO SUS CENAS-BAILE, 

TODOS LOS D/AS 

Ctra. CS-501 BENI CARLO-PE ÑISCOLA, Km. 6 
Telf . (964) 48 05 62 - 48 04 44 - 12598 PEÑISCOLA (Castellón) 

AL TIEMPO QUE CONSTRUYE PARA USTED EN: 
LES CASES D'ALCANAR: 

fü[1(sfü~fülli (s@~LJ filo ~ofüo 

VINARÒS: füQíj[B0~@W017 ~ofüo 
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Y LES DESEA FELICES FIESTAS 
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