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Festes patronals en honor a Sant Bartomeu (24 d'agost), Sants Senén i Abdó i Santa Maria de la Mar: segona quinzena moon d'agost comencen aquestes Festes; repertori popular d'activitats per escollir inclou concert, boles de gala, copes infantils, bous corregudes, vaquetes, correfocs, tir al plat, colomins esportius, gegants i cabuts, bou embolat, havaneres, gastronomia
marinera i subhasta de plats, festival marítim, petanca, lluita floral, castell de focs artificials, etc.... Unes Festes on ajudar a tots els programas d'acte és quasi impossible, gran tresor kuantit, pero an atrauen moltíssima gent de tota la província i visitants en general, que no és volen perdre el magnífic espectacle que suposa més d'una setmana de magnífics i variats actuen de tot
tifoide, tant lúdics com. Programa oficial complet de la celebració principal del Programa Benicarló 2019 més en el programa de La Mà de València en castellà Un motiu més per a visitar-nos, no et perdis. Hotel de 4 estrelles 103, 12580 Benicarló, Castelló de la Plana, Espanya (+34) 964 471 349 // (+34) 644 203 234 reservas@hotel-sol.com Vine i els carrers de Benicarló del 16
al 25 d'agost amb programes plens d'activitats Un any més els carrers i places de Benicarló s'omplen de colors, música, música, música, actuacions, desfilades, i el més important, un bon rotllo: El festival 2019 arriba del 16 al 25 d'agost. Consulta la nostra agenda d'esdeveniments i trobaràs totes les celebracions del poble de València perquè no et quedes sense plans aquest
estiu. El divendres 16 d'agost, amb el pregó de la Reina i la seua Cort d'Honor, s'inaugurarà una celebració de la Patrona, amb un programa d'activitats per a tots els gustos i edats. Deu dies de concerts, activitats infantils, desfilades, menjar popular, exposicions, cinemes d'estiu, correfocs, actuacions, street art i molt més. T'ho perdràs? Consulta l'horari complet: Benicarló
Tykk'ty24 ihmist's on merkinnyt t.m.n paikakseen �ytä kaikkiSivun l.pin.kyvyysFacebook n.ytt.tietoja, joiden avulla ymm.rr.t sivun tarkoitusta paremmin. Katso, millaisia toimintoja sivua hallinnoivat ja kak. L'Ajuntament de Benicarló i la Comissió de Festes han publicat el programa de celebració Patrona 2020, un programa totalment actualitzat que potencia la cultura i els artistes
formant-los. També es prioritza la seguretat, tant amb les mesures socials i higièniques habituals com amb altres factors organitzatius, com la concentració d'actuacions per hores, sessions dobles d'espectacles teatrals, amplis horaris expositius o supressió d'esdeveniments amb concentració massiva de públic. En aquest sentit, la reinterpretació de l'aspecte tradicional dels
fanals de meló, que substituirà el tram per una representació d'esperança amb la seva ignició a la plaça de la Constitució. Les famílies podran portar els seus fanals tot el dia a Sant Bartomeu. La quarta edició de Camden també reflectirà la necessitat de ressuscitar i reinventar-se, per fer el canvi cap a un món acollidor i sostenible. En aquest context d'enguany, la façana molt
deteriorada estarà coberta a les places de Sant Joan i Sant Vicenç i als carrers Lluís Vives i Sant Sebastià. Per a les exposicions tradicionals bonsai o productes rurals s'afegiran enguany escultures temporals realitzades per artistes fallers, fotografies i il·lustracions en memòria del confinament, diorames playmobil i hemeroteca amb història del festival patronal. A més, el Mucbe,
el Museu de la Marina i la Casa Tradicional de Benicarlanda obriran les seves portes diàriament. Més d'una vintena de concerts ompliran Benicarló de música de tots els estils, des de Serenata fins a Sant Bartomeu des de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló fins a conjunts locals moderns com Town Folks, Bratwurst Secreto o Palo Domado, fins a consorts de música
mediterrània medieval, Boleros Gratuïts, Charanga 'Ls Desmadrats, Jazz Collective, música urbana, Filippi i Jlow o Slap Drum Drum Orchestra. Cal destacar també la presència de grans músics com Lissy, Dani Tejedor, Leo Tejedor, Antonio Ruiz o Juan Cortés, així com totes les formacions locals que actuaran diàriament als Jardins de Mucbe i al pati de l'escola Salle. També ens
visitarà Pep Gimeno Botifarra i un concert d'homenatge a Mecano, mentre que una conclusió especial d'aquesta Celebració serà a càrrec de l'Orquestra Clàssica de Benicarló. El teatre també estarà molt present cada dia, amb la participació de les companyies locals Teatro de Guardia, Diabolus, Guirigay, Factoría Los Sánchez, Fenómenos o El show de Pelina, entre d'altres. El
programa completa els esdeveniments diaris de Peñas, teatres infantils, activitats esportives, tallers didàctics i visites guiades, projeccions audiovisuals i revistes de televisió que cada migdia reparen els esdeveniments en marxa, avançaran la programació i entrevistaran els protagonistes. Una cinquantena de programes d'acció, degudament demostrats, requeriran l'adquisició de
l'entrada anterior a un preu simbòlic d'1 euro. Les vendes de localitats tindran lloc al Mucbe a partir del dijous 13 d'agost, durant l'horari d'obertura del museu. Seguim adaptant-nos a les dificultats que s'han presentat, apostant com mai per la gent de Benicarló, defensant el Regidor de Festes i Cultura, Pedro Manchón. Estic molt satisfet amb la tasca feta pel Comitè del Partit. El
temps lliure que aquest grup va donar a altres residents té un gran valor que no sempre es coneix, però encara és aquí. El programa que presentem és el millor reflex d'una tasca coherent i coherent. Amb res més interessant que fer gent. Volem tenir una setmana especial, amb responsabilitat. Nit a Vetla és un exemple de ciutadania. Estem segurs que passarà el mateix amb la
Festa Major. Anna Redó, la reina de la celebració, i tota la Cort d'Honor, els millors desitjos per part de l'Ajuntament i la Comissió per als propers dies, manchón longs. I també per endavant tot reconeixement en l'aparell de seguretat per les tasques que han de fer, i la Brigada de Serveis de l'Ajuntament per a les instal·lacions proporcionades. El president de la Comissió agraeix
la participació de Penyes i altres associacions, entre elles la voluntat de formar part d'un programa d'entitats que no han pogut organitzar les seves activitats. Ja estan disponibles les versions digitals del programa dissenyat per benicarlandos Sara Herrero i Cristian Arín. En pocs dies es podran prendre en Mucbe o Tourist Info espècimens físics per família censal, mentre que a
partir del dimarts 18 d'agost es distribuirà a tots els visitants i altres veïns. Celebracions a Benicarló: errors, patró, festa de la carxofa... FESTA A les Falles BENICARL de Benicarló Des que es va nomenar el primer delicte a Benicarló, en 1973, la falla de Benicarló s'ha convertit en una festa viva i popular, de fama nacional. Per Sant Josep, la festa té lloc el 19 de març, i durant
tota la Setmana Fallera, 13 monuments a Fallers que cremaran la nit de Sant Celebrem, amb tota aquesta parafernàlia necessària (traques, coets, focs artificials, mascletás, sopars populars...), una festa que està oberta a tots els visitants de la nostra ciutat. Festa de l'Alcachofa L'alcachofa, producte amb denominació original, és la protagonista de la festa que se celebra al gener,
on s'preparen degustacions populars de tot tipus de plats elaborats amb carxofes de Benicarló. El restaurant de la ciutat prepara un menú complet a les Jornades Gastronòmiques de l'Alcachofa. Celebració de la patrona en honor a Sant Bartomeu (24 d'agost), Santos Senén i Abdón i Santa Maria del Mar: comencen les dues segones setmanes d'agost aquesta Festa; El repertori
d'activitats a escollir inclou concerts populars, balls de gala, espectacles infantils, bous, vedella, correfocs, brots, coloms esportius, gegants i de gran cap, ampolles de bous, havaneres, subhastes gastronòmiques de marisc i menjar, festes marítimes, petanca, batalles florals, castells de focs artificials, etc... Festes on assistir a tots els actes programats són gairebé impossibles,
per la seva gran quantitat, però que atrauen molta gent de tota la província i visitants en general, que no es volen perdre el magnífic espectacle que representa més d'una setmana de magnífics i variats actes de tot tipus, tant divertits com religiosos. Sant Antoni el 17 de gener, Sant Antoni, unes festes on abunden les fogueres als carrers, on es fa la popular Torrada, alegres
concentracions de veïns al voltant de les fogueres, per coure productes típics del continent i del mar; carxofes, petxines, carns, etc. Al capvespre, a la plaça de l'Església, dimoni es crema, apareixent amb una imatge del diable, per espantar els mals esperits. La festa acaba amb una desfilada i gràcies als animals i a l'elenc de milers de Coques, dolçament deliciosos regant-la.
Durant aquests dies se celebra una important exposició de maquinària agrícola. Sant Gregori 9 de maig. Sant Gregori és el dia en què tots els habitants de la nostra ciutat fan peregrinacions a l'Ermita Santa, en un ambient d'alegria saludable, i després de la imatge del Sant, que allibera la ciutat de les plagues mortals del passat. A l'esplanada de l'Hermitage, Amics de Sant
Gregori cuinarà a l'aire lliure i la paella és gratuïta per a tots els que vulguin degustar-la. San Isidro San Isidro, 15 de maig, és la Festa per excel·lència dels labradors: desfilades, exposicions agrícoles, processons, i un col·lectiu molt important de la zona, que avui ha decidit abandonar les eines de cultiu per gaudir de la primavera i celebrar que la propera collita sigui molt
esperada durant tot l'any. Pasqua Just a temps per al seu esdeveniment anual, Setmana Santa ens comença de nou en una celebració dels misteris centrals de la fe cristiana, els misteris de la passió, la mort i la resurrecció del nostre Senyor Jesucrist. Com sabeu, la Germandat Germana ntra d'aquest any. La Sra. Virgen de la Esperanza celebra alegrement el seu casament d'or,
l'Ajuntament de Pasqua homenatja el treball i l'esforç de tots els homes i dones d'aquesta fraternitat del cinquè aniversari que amb el temps han aconseguit ampliar la nostra Setmana Santa, les nostres més sinceres felicitacions. Participar en processons i altres accions litúrgiques de Setmana Santa que porten passos, tocar tambors, portar espelmes, llegir o presentar ofrenes en
celebració sempre implica la preparació, un esforç que ens uneix al dolor de salvar Crist a la Creu i que ens convida a superar les nostres diferències i a consolidar els llaços i llaços de comunió. La processó i la Pasqua no és una bella representació del passat que no volem oblidar. Són una renovació de misteri de l'amor incommensurable de Déu per l'home que té lloc en el
temps i es converteix en present cada any. Per tant, renovar en les nostres vides, estimar-nos en aquest moment sobre aquest amor per a cada un de nosaltres i cada un de nosaltres és declarar als altres avui la nostra fe, és declarar avui Jesucrist viu en el nostre medi, és participar activament en la vida i missió de la nostra Església. Aquesta missió és més important per a les
persones que els mitjans que tenim, és més sobre la nostra actitud personal que la dificultat Trobar. Que sabem mostrar a tots els talents i imaginacions de tota la Confraria i Germandat de la nostra ciutat. Festa de Nadal i Reis On és una cita especial amb les festes de Nadal i Reis, la localitat de Benicarló compta amb moltes activitats lúdiques dirigides a tots els veïns i visitants.
La segona quinzena de desembre marca l'inici de diverses exposicions, concursos de targetes de Nadal infantils, belenes, representacions teatrals, concursos d'aparadors, concerts, activitats esportives... Els més petits de casa tenen un concurs de Benicarlandia i una desfilada de Santa Claus i un passeig de cavalleria rei, i un no tan petit, amb una celebració tradicional de
campanes de cap d'any. Aquests i altres esdeveniments formen una festa on participen moltes associacions de Benicarló, per a fer més agradables les celebracions nadalenques. Nadal.
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