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Benimodo, poble de tradició 
popular, en arribar el mes 

d’agost, es prepara ple de vitalitat i 
dinamisme, amb força i goig, per a 
rebre les seues festes patronals.

És un honor per a mi poder 
dirigir-me a tots vosaltres des del 
llibre de festes com a alcalde del meu 
poble, per primera vegada.

Hem començat una nova etapa 
en l’Ajuntament, que naix de les 
eleccions de l’11 de juny. Comencem 
una legislatura amb molts projectes, 
molta il·lusió, i amb gent emprenedora 
que treballarà perquè Benimodo 
continue millorant i progressant.

Vull apro� tar estes línies per 
agrair i felicitar la comissió festera de 
2011, per la seua iniciativa de portar 

Salutació de l’AlcaldeSalutació de l’AlcaldeSalutació de l’Alcalde

Técnic Informàtic
Caja de texto
El 11 de juny començarem una legislatura amb molts projectes, molta il·lusio, i amb gent emprenedora que treballarà perquè Benimodo continue millorant i progressant.



endavant la programació de les 
festes, tasca importantíssima per 
al nostre poble, que tots hem de 
valorar, tenint en compte que hui 
en dia, la feina d’organitzar les festes 
majors d’un poble és doblement 
di� cultosa per la greu situació 
econòmica que travessem.

Esta comissió de festes de 
2011 està integrada per gent  molt 
valuosa, compromesa amb el seu 
poble i que han demostrat la seua 
capacitat i la seua implicació en 
totes les associacions de què han 
format part o a què pertanyen en 
l’actualitat.

Sense anar més lluny cal 
ressaltar  la magní� ca organització i 
gestió que van realitzar en la setmana 
de bous al carrer, la Cavalcada de 
Reis i la festa de l’1 de maig.

Les festes populars són un 
llegat històric que ens faciliten  
comprendre els processos de canvi 
de la societat. Són el � del re� ex de les 
transformacions que s’experimenten 
en els diferents àmbits del panorama 
social.

Les festes són populars perquè 
fan referència al poble, al conjunt de 
persones que conformen el poble 
de Benimodo i que tenen una 
consciència comuna i una voluntat 
d’identitat col·lectiva.

Durant estos dies festius, 
gràcies a la convivència que 
mantenim en el carrer, ens farà 
identi� car-nos més uns amb 

altres i compartir moments 
d’amistat i diversió.

Tan sols em queda 
desitjar que passem tots els 
ciutadans de Benimodo i 
aquells amics que ens visiten,   
unes festes inoblidables. Que 
participem en cada un dels actes 
programats, ja que el seu èxit depén 
de la nostra presència i recolzament.

Demane als nostres Sants 
Patrons, Sant Felip Benici, a Sant 
Bernat i a la Divina Aurora, la seua 
protecció i que tinguem tots junts 
uns dies de felicitat i diversió en pau 
i fraternitat.

 Molt bones festes a tots. 

 Paco Teruel Machí
    Alcalde de Benimodo
Paco Teruel Machí
    Alcalde de Benimodo
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Quan arriba el mes d’agost 
el poble es transforma i 

comença la setmana més important, 
junt amb la dels bous, per a la gent de 
Benimodo, la setmana de les festes.

Enguany és un poc especial 
ja que les persones que ens hem en-
carregat d’organitzar-les no formem 
part d’una quinta, ni d’una associa-
ció, encara que sí que ens uneixen al-
gunes coses. En primer lloc, a molts 
dels components de la comissió ens 
uneix l’amistat que ha sorgit de la fa-
lla, altres són amics dels primers i per 
extensió de tots nosaltres, però això 
sí, tots som cuquellos de naixement 
o d’adopció i, per damunt de tot, tots 
tenim una cosa en comú, les ganes de 
treballar pel nostre poble, i sobretot 
per les nostres tradicions. 

Però el motiu més important 
que ens ha mogut a voler ser festers 
és el de preservar la tradició dels 
bous al carrer en un any molt com-
plicat a  causa del canvi de normati-
va.  Una festa que està documentada 
al nostre poble des de fa més de cent 
anys i que forma part de les nostres 

arrels, festa que ens han ensenyat a 
estimar els nostres avis, pares, veïns, 
etc., festa que amb el degut respecte 
als animals que la protagonitzen és 
divertida, apassionant, sana, en de� -
nitiva, increïble per a la gran majoria 
dels cuquellos. Recordem que és la 
manifestació popular que més gent 
arrossega a Benimodo i l’enveja dels 
pobles del voltant.

Una vegada aconseguit el pri-
mer objectiu, creiem que amb bona 
nota pels comentaris positius que 
hem rebut; el nostre següent objec-
tiu era organitzar unes festes amb un 
nivell tan alt com les que hem gaudit 
des de ja fa mols anys cap ací, amb 
les millors orquestres del panorama 
nacional, d’un nivell que molts po-
bles voldrien tindre i que tenim ací, al 
“poblet”; a més de l’actuació d’una ar-
tista de gran prestigi com és Soledad 
Jiménez, tot açò barrejat amb tocs de 
tradició com les albades, la dansà, els 
focs arti� cials; també amb lloc per als 
més menuts amb contacontes, � ra 
infantil, màgia, teatre de carrer; i un 
llarg seguit de coses que esperem que 
siguen del gust de tots.

Salutació 
Festers 2011

Salutació 
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No contents amb tot açò hem 
intentat innovar organitzant la fes-
ta de Cap d’Any per tal que la gent 
poguera gaudir d’aquesta nit sense 
eixir del poble i agafar el seu vehicle. 
Va ser un primer pas, donat amb ti-
midesa però un pas al cap i a la � . Per 
això volem donar les GRÀCIES amb 
totes les nostres forces a la gent que va 
decidir acompanyar-nos, donant-nos 
suport en aquesta iniciativa.

A la nit de Cap d’Any li han se-
guit altres festes més habituals per a 
tots els festers com la cavalcada dels 
Reis o les paelles, en què ens ho pas-
sàrem d’allò més bé, com en tot el que 
hem fet. L’ambient ha sigut immillo-
rable, les bromes contínues i la unió 
entre tots molt forta. Crec que puc dir 
sense temor a equivocar-me que per 
a tots nosaltres ha sigut un bon any, 
que ha demostrat sense cap dubte que 
l’edat no importa i que tot i ser cadas-
cú d’una mare, les ganes de festa ens 
han unit amb uns lligams que ja mai 
es trencaran.

En un altre ordre de 
coses, també voldria agrair la 
col·laboració de tota la gent 
que ens ha tirat una maneta en 
aquesta tasca tan complicada 
com és la d’organitzar les festes, 
com per exemple les empreses que 
s’han anunciat al llibre, les que ens han 
patrocinat algun acte, les persones 
que ens han oferit la seua ajuda de 
forma desinteressada, les que ens han 
comprat la poca loteria que hem fet, i 
com no a l’Ajuntament de Benimodo. 
Sense ells no hauria sigut possible tot 
el que hem fet.

Després de dir tot açò, poc més 
queda ja per dir si no és que gaudiu de 
les festes, que les festes són la màxi-
ma expressió de la forma de ser d’un 
poble, i Benimodo és un poble que 
treballa però també que riu i sap di-
vertir-se com el que més, i eixa és la 
nostra intenció, que es divertiu i se 
sentiu orgullosos de les festes del vos-
tre poble.   

            VISCA BENIMODO.

Benimodo 2011Benimodo 2011

cú d’una mare, les ganes de festa ens 
han unit amb uns lligams que ja mai 
es trencaran.

cú d’una mare, les ganes de festa ens 

      Comissió de Festes 2011



F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  F e s t e r s  







Himne a Benimodo

Benimodo el blanc, bell com jardí en fl or,
poble alegre i franc, per tu glat mon cor!

Front l'altívol Matamon, enmig l'horta que somriu,
Benimodo és purna d'or, d'amor i de fe caliu.

Poble blanc, meravellós, de nostra raça
bressol, voltat d'eternes verdors,

      de cel blau i llum de sol.

Poble d'artesans i artistes, de fruites i gaies fl ors,
de les fadrines boniques, i dels homes llauradors.

Poble que lluita i treballa, i és de València l'encís,
poble que riu i que canta, i és com un bell paradís.

Paradís incomparable, el més clar i bell del món,
perla enmig d'un verd paisatge front l'altívol Matamon.

Benimodo, enfonsa l'eina, i deixa en la terra imprés,
un cant d'Amor i de Vida, de Treball i de Progrés!

Benimodo el blanc, bell com jardí en fl or,
poble alegre i franc, per tu glat mon cor!

Lletra: E. Duran i Tortajada
Música: J. Parejas i Machí 
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Salutació
  del rector
Salutació

Apro� te l’oportunitat que em brin-
den els festers d’enguany per a expressar-
vos la meua gratitud a tots vosaltres per 
l’acollida que he rebut des del primer dia. 
Una de les actituds més importants en 
una persona és ser agraït i des d’este llibre 
de festes vull fer extensiu a tots els meus 
sentiments de gratitud i d’afecte.

Quan vols conéixer la identitat 
d’un poble, quan desitges aprofundir en 
aquelles notes que distingixen un poble i 
els seus habitants recorres a una font que 
és precisa: les seues festes. Si vols saber 
bé com és un poble contempla les seues 
festes, com es viuen, amb quin esperit se 

celebra, quin ambient es respira, què es 
compartix.

Benimodo té la sort de celebrar 
les seues festes en honor a Sant Felip, 
Sant Bernat i la Divina Aurora. Des de 
l’any 1785 el poble de Benimodo té com 
a patró a Sant Felip Benici i acudix a ell 
com a intercessor davant del Senyor. Si la 
identitat d’un poble s’expressa en les se-
ues festes més representatives, en el nos-
tre cas, hem de � xar-nos en este moment 
difícil i complex que estem vivint en el 
testimoni que Sant Felip, el nostre patró, 
i Sant Bernat, també molt venerat en el 
nostre poble, ens han deixat.

El progrés d’un poble o d’una so-
cietat no es mesura només pels seus èxits 
econòmics i molts altres que es poden 
quanti� car. Es podrien enumerar molts 
problemes que existixen en l’actualitat 
i que és necessari resoldre. Estem vivint 
una greu crisi econòmica que no és sinó 
símptoma d’una crisi antropològica, molt 
més profunda i greu. Però esta situació la 
podem reconduir si posem per davant no 
sols mesures tècniques i econòmiques 
sinó decisions essencialment ètiques i 
morals. I açò pot ocórrer si Déu resulta 
novament visible en el món, si arriba a ser 

TEMPS DE RENOVACIÓ ESPIRITUAL
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decisiu en la nostra vida i si entra també 
en el món d’una manera decisiva a través 
de nosaltres. 

Estem davant d’una crisi antro-
pològica d’unes conseqüències que en-
cara és difícil de preveure. Està en joc el 
model de persona, de família, de socie-
tat que volem construir per a nosaltres 
i deixar com a herència a les pròximes 
generacions. El missatge que Sant Felip 
i Sant Bernat ens van deixar a través de 
la seua pròpia vida és que Déu li oferix a 
l’home el sentit de la vida que ell busca. 
D’ací que tinga plena actualitat el consell 
que María ens digué a Canà: “Feu el que 
Ell vos diga”.

El moment difícil que estem vivint 
ens obliga a revisar el nostre camí. A re-
colzar-nos en les experiències positives i 
a rebutjar les negatives. L’actual crisi no 
seria tal si no estiguérem, d’alguna ma-
nera, implicats conscientment o incons-
cientment en ella. Un desarreglament 
tan profund només ha sigut possible en 
virtut d’una cultura generalitzada que 
s’ha traduït en una busca imparable del 
benestar per mitjà del major bene� ci 
personal en el menor temps possible, 
oblidant-se que es viu junt amb altres i, 
per tant, no es pot eludir la pròpia res-
ponsabilitat davant d´ells.

Una de les grans lliçons que ens 
ensenya esta crisi és la necessitat d’apro-
fundir en què signi� ca verdaderament 

ser persona. Podem cons-
truir un món millor, més just i 
pací� c, erigint-nos cadascú de 
nosaltres en l’últim criteri de 
les nostres accions? No està 
este individualisme en l’arrel 
de molts dels mals que ens a� i-
gixen? No som ni podem ser sers 
aïllats que busquen la pròpia satisfacció 
i bene� ci, sinó que la nostra vida està 
íntimament entreteixida amb la de totes 
les persones, amb les quals tenim clares 
responsabilitats.

Les festes dedicades a Sant Felip, 
Sant Bernat i la Divina Aurora es viuen 
en esperit d’amistat, unitat, harmonia, 
i generositat. Moments com estos ens 
mostren el camí que s’ha de seguir si 
volem que millore la situació que estem 
vivint. 

Bones festes per a tots.   
      
   José Ribes Perea

Rector de Benimodo
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El bandolerisme va aparèixer 
durant el segle XVIII en llocs on la 
misèria i la justícia colpejava for-
tament, convertint-se en un mitjà 

de subsistència i en una forma de vida 
més, per a la població agrícola empobri-

da. El descontent social i polític generalitzat 
per tot arreu en les primeres dècades del segle 
XIX, amb una conjuntura econòmica gens 
favorable a les classes més desfavorides i una 
certa dosi de fam, espentaren els més necessi-
tats a cometre actes delictius i el malestar de 
la població es traduïa en un augment del ban-
dolerisme. Les quadrilles de roders operaven 
primordialment en un marc rural, on les ex-

torsions i actes delictius tenien com a objec-
tiu lucrar-se directament amb accions per-
petrades contra les persones o les propietats 
públiques o privades, sent la gent adinerada 
la destinació principal dels malefactors. A 
més dels robatoris, a les gestes del bandolers 
no faltaren els assalts de camins i despoblats, 

saquejos, segrestos, assassinats, execucions, 
traïcions, venjances, violacions de domicilis i 
altres excessos delictius, molts d’ells realitzats 
amb forta violència, i � ns i tot, si es presenta-
va l’ocasió, tirant a matar. Durant la primera 
meitat del segle XIX, poder reprimir el ban-
dolerisme es va convertir en un dels urgents 
problemes a resoldre per governs i classes di-
rigents, especialment en algunes comarques 
valencianes on actuaven amb bastant viru-
lència, com fou el cas de la Ribera. 

 Fou precisament la nostra comarca 
un dels principals focus d’actuació del ban-
dolerisme i el poble de Benimodo el bressol 
d’alguns dels roders més famosos i temera-
ris. Sabem de la seua existència gràcies a les 
referències documentals d’aquest període, 
especialment per ser protagonistes d’actes 
delictius que es feren ressò en la premsa de 
l’època. Un d’aquests malefactors cuquellos, 
Antoni Alós, operava a les darreries del segle 
XVII i al veure que la repressió dels bando-
lers s’intensi� cava optà per anar-se’n a terres 
llunyanes. No obstant això, de poc li va val-
dre � car per mig tanta distància, doncs el 27 
de febrer de 1697 fou capturat a Saragossa i 
entregat a les autoritats judicials valencianes, 
que el requerien juntament a altres bandolers 
perillosos també extraditats.

 Pel que fa als delinqüents en el segle 
XIX, cal assenyalar que el 1835 fou capturat 
per les forces de seguretat el roder conegut 
com el Mandol de Benimodo, el qual opera-
va en companyia d’una important quadrilla, 
també desarticulada en base a la informació 
revelada per la premsa de Madrid d’aquest 
mateix any:

“Los urbanos de los pueblos situados en 
las dos riberas del Júcar (Cuenca y Albacete), 
han hecho importantes servicios limpiando toda 
aquella comarca de las gavillas de malhechores 

Una de bandolersUna de bandolersUna de bandolers
Rafael López Andrada Cronista O� cial de Benimodo
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que la estaban infestando; hé aquí los nombres 
de los aprehendidos: José Hervás Vanaclocha, 
(a)”alias” el Moreno de la Salera; Francisco Va-
lero, (a) el Sallet; Lorenzo Primo, (a) Mentirola; 
Salvador Primo, (a) el Ermitaño; Vicente Vana-
clocha, (a) Pistola; José Pellicer, (a) el Pinturero; 
Vicente Bisbal; Domingo Tapia; el Mandol de Be-
nimodo y el titulado Mosca. Todos estan ya en la 
cárcel y se los forma la correspondiente sumaria.”

 Altrament, les notícies d’apressa-
ments de malefactors relacionades amb el po-
ble també recalaren en les publicacions peri-
odístiques, com va estar el cas d’un produït el 
1842: “El alcalde de Benimodo (Valencia) ha cap-
turado al foragido Jose Erbas y Espí (a) Borrondo; 
que prófugo de los presidios á que estaba destinado 
por diversas causas con 26 o 28 años de condena, 
era el terror de aquella comarca.”

 Un altre important roder d’origen 
benimodolí fou Josep Chenoll Mendoza, àli-
es Xoto, conegut en l’argot del bandolerisme 
com “Pep de Benimodo”, al qual una citació 
de la justícia el descriu amb “pañuelo y gorra a 
la cabeza y alborgas de esparto, de estatura baja, 
y de treinta años de edad”. El Pep s’enrolà en la 
quadrilla coneguda com la dels Tirillas, una de 
les més temeràries que operava cap al 1870 a la 
Foia de Bunyol, el Camp de Túria, la Vall dels 
Alcalans, el Pla de Quart i altres indrets, sota el 
comandament de Vicent Estruch, el Tio Joan 
de la Marina, i en companyia de Miguel Ló-
pez Montó, el Minyonet de Macastre i Simeó 
Cerezo Raimundo, el Blau de Riba-roja. El 28 
de febrer de 1870, els quatre van tindre un en-
frontament armat amb efectius de la Guàrdia 
Civil en terres de Millars, del qual pogueren 
eixir vius, no sense primer haver assassinat un 
moliner de la partida d’Escalona de Navarrés, i 
fugir cap a les terres d’origen de la gavella, sota 

l’orde de crida i cerca signada pel 
jutge d’Enguera. Anteriorment, 
el 27 d’abril de 1869, Josep Che-
noll, el Xoto, ja era en crida i cerca 
pel jutjat de Carlet per l’homicidi 
de Senent Aparici Hereu. 

 Ben segur que algun be-
nimodolí més que no ha eixit a la 
llum per la manca de referències 
documentals completà la llarga llista 
de partícips del bandolerisme valencià 
del segle XIX. Altre important roder d’origen 
carletí que freqüentava molt sovint els parat-
ges de Benimodo fugint de la persecució po-
licial fou Doménec “el Gat”. Aquest bandoler 
comandà una quadrilla de lladres i malefactors 
que en poc de temps es convertiria en una de les 
més temeràries i rellevants de l’època, el qual 
patiria la persecució policial entre 1823 i 1834 
� ns que va trobar la mort a Canals. La història 
del Gat, considerat entre heroi i bandit pel po-
ble, i tot el contrari per la justícia, es converti-
ria en una excepcional llegenda amb vivències 
i fets més o menys creïbles que transcendirien 
més enllà de la comarca. A Benimodo tam-
bé arribà el manament de capturar Doménec 
“el Gat”, exigint als seus veïns la formació de 
rondes nocturnes davant la manca d’efectius 
policials. Després de mort, el roder va acréixer 
la seua llegenda convertint-se en un dels prin-
cipals exponents del bandolerisme valencià del 
segle XIX. La cultura oral valenciana ha miti-
� cat alguns bandolers, sovint de forma afectu-
osa i amb total suport de les classes populars, 
havent incorporat quantitat de referències als 
roders en el cançoner valencià, en el refranyer, 
en expressions populars, en noms de camins, 
de coves, barrancs, i altres més.

Fonts bibliogrà� ques: Alòs Tortajada, Romà. “Hazañas y Rasgos de valor de Domingo “El Gato” en el 
año 1926” (1932); García Martínez, Sebastià. “Valencia bajo Carlos II: bandolerismo, reivindicaciones agra-
rias y servicios a la monarquia” (1991); Arcos Martínez, Manel. “El Tio Joan de la Marina” (2010); Periòdics 
“Eco del Comercio” i “El Heraldo” de 1835 i 1842, de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional; Arxiu 
Municipal de Benimodo. 
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Cooperativa
   Agrícola
Cooperativa

Un any més, gràcies als festers, 
tenim l’oportunitat de dirigir 

unes paraules a tot el poble de Benimodo. 
Aquest any ha sigut un any de 

transició per a la Cooperativa Agrícola 
Sant Felip Benici, i com sempre que 
hi ha canvis, aquests tampoc han sigut 
fàcils. Per tal que la cooperativa poguera 
continuar endavant, hem hagut de prendre 
decisions que no han sigut del parèixer 
d’alguna gent, però ara, que ja comencen 
a veure’s els resultats, es demostra que no 
eren decisions capritxoses sinó necessàries 
perquè la nostra cooperativa tinguera 
futur. 

Entre aquestes difícils decisions, 
es troba la de no treballar als magatzems 
de la cooperativa les campanyes de fruita, 
cítrics i caquis, però tal com es va prometre 
a totes les treballadores i treballadors, tant 
de magatzem com collidors, han tingut 
cabuda a la Cooperativa de l’Alcúdia 
on han pogut realitzar la campanya 
corresponent. A més, amb aquest acord es 
va garantir que tots els socis de la nostra 
Cooperativa, tingueren un lloc segur on 
portar les seues collites, mantenint el nom 
de la Cooperativa de Benimodo.

Per això apro� tem aquestes línies 
per a agrair, en primer lloc, a la Coopera-
tiva de l’Alcúdia, per la bona acollida als 
nostres productes, així com als nostres tre-
balladors. En segon lloc, agrair  als socis la 
con� ança en les decisions que s’han pres, 
sempre mirant el bé comú.

Esperem que per a la propera cam-
panya les coses ens funcionen tal com les 
tenim previstes, garantint així la continu-
ïtat de totes les seccions de la cooperativa.

Recordem a tot el poble que els ofe-
rim els serveis de carburants, subministra-
ments i assegurances de tot tipus.

Per últim, desitgem a tots els veïns i 
veïnes de Benimodo que passen molt bo-
nes festes, amb salut i germanor.

José Puig Miravalls
President de la Cooperativa Agrícola 

Sant Felip Benici de Benimodo

«SANT FELIP BENICI»
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Club de PescaClub de Pesca

El club de pesca de Benimodo vol 
començar aquestes línies agra-

int als festers de 2011 l’esforç tan gran que 
han fet perquè el nostre poble puga gaudir 
de la festa.

L’any anterior ja ens referírem a l’in-
crement de participants que teníem tant 
en les categories inferiors com en les dels 
majors; enguany, continuem amb el mateix 
sentit, intentant mantindre el nostre club 
en la categoria que es troba i � ns i tot, mi-
llorar-lo. 

El nostre esport és respectuós amb 
el medi ambient, cosa que intentem trans-
metre directament als nostres menuts 
en cada concurs i en cada dia de pràctica. 
Com en qualsevol esport, la � nalitat últi-
ma no és guanyar, sinó participar i gaudir 
de bona harmonia i bona pesca.

Cal destacar la importància que té 
aquest club dins de la Federació de Pesca 
de la Comunitat Valenciana (FPCV), 
integrant de la Federació Espanyola de 

Pesca. El nostre club li aporta directament 
el director esportiu d’Aigua Dolça de la 
Comunitat Valenciana: Àngel Primo, així 
com 4 vocals del mateix comité: Sandalio 
Pastor, Paco Salido, Bernat Ortega, i Ximo 
Ots. Ells, junt amb altres pescadors d’altres 
clubs de la comunitat que formen part del 
mateix comité, vetllen per l’organització de 
tots els concursos que se celebren en terres 
valencianes.

Per últim, apro� tem aquestes línies 
per agrair a l’Ajuntament de Benimodo el 
recolzament que ve donant al club, així com 
als nostres patrocinadors i col·laboradors 
la voluntat que tenen perquè el nostre club 
continue endavant.

Bones festes a tots els integrants del 
club de pesca, als socis i al poble de Beni-
modo!

BONA PESCA!
Sandalio Pastor 

 President del Club de Pesca

El club de pesca de Benimodo vol Pesca. El nostre club li aporta directament 
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Un any més, arriben les nostres 
festes patronals, i un any més la 

comissió de festes ens brinda l’oportunitat 
de poder dedicar unes línies als fallers i ve-
ïns de Benimodo.

Com a president, vull dir-vos que 
l’objectiu de la nostra falla és mantindre 
aquells ideals de convivència. Som un grup 
de gent amant de la nostra festa, de la nos-
tra cultura i, com no, de la diversió.

Després de 16 anys d’esforç i treball, 
hem aconseguit que la nostra associació 
forme part de la vida d’un poble, i comen-
ce a formar part de la seua tradició. Només 
queda que entreu tots a formar part de la 
nostra falla, per a ser part d’ella, de la seua 
tradició i de les del nostre poble.

No vull deixar passar l’oportunitat 
de tenir unes paraules d’agraïment per la 

con� ança dipositada en la nostra associ-
ació, per part de l’excel·lentíssim Ajunta-
ment de Benimodo i els veïns, que ens aju-
den d’ una manera o altra a difondre el que 
per a nosaltres és ser faller.

És formar part d’una gran famí-
lia, és l’amistat, la convivència, el respecte 
mutu a la história i cultura….

També, donar el meu recolçament 
a la comissió de festes, perquè amb la seua 
dedicació i treball ens facen passar unes in-
millorables festes, que de segur ho aconse-
guiran.

Finalment sols hem resta desitjar 
unes molt bones festes als fallers i a tots els 
veïns de Benimodo.

Jose Vicente Machí Bisbal
President

Falla TafarraetaFalla Tafarraeta
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Unió MusicalUnió Musical

Quan arriba el mes d’agost, com 
tots els anys, els veïns del po-

ble compartim una sèrie d’activitats i vi-
vències.

Nosaltres, la banda de música, som 
una part molt important d’aquests actes, 
amb les cercaviles i processons, fent gau-
dir de la música i animant la gent a eixir al 
carrer. 

Però cal dir, que no solament fem 
música en festes, també fem diverses 
actuacions durant l’any a Benimodo, així 
com a diversos pobles al voltant, deixant 
el nom del nostre poble en molt bon lloc: 
intercanvis musicals, falles, festival de 
bandes de la comarca, comunions, corpus... 

Per altra banda, l’escola de música 
també realitza diverses actuacions demos-
trant a tots els veïns del poble els aprenen-

tatges que han adquirit durant l’any. Volem 
apro� tar aquest escrit per a animar a tots 
els pares i mares a portar els seus � lls a l’es-
cola de música, ja que la música ajuda als 
menuts a desenvolupar-se integralment, 
estimulant els sentits i afavorint les relaci-
ons socials i el sentiment de grup. Així ma-
teix, recordem que la música no solament 
s’aprèn de menuts i prova d’això és l’aula 
d’adults en la qual cada vegada són més 
alumnes.

Per últim, desitgem a tots els veïns 
que apro� ten la música per a gaudir més 
dia a dia i, com no, per a gaudir d’aquestes 
festes, amb germanor i harmonia.

       BONES FESTES!!!!

BENIMODO
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Club Social Moto-CucClub Social Moto-CucClub Social Moto-Cuc

festes majorsfestes majorsfestes majorsfestes majors

Volem agrair als festers d’enguany 
el fet de donar-nos l’oportunitat 

de poder participar.
Som un Club Social sense ànim de lu-

cre amb ganes de donar a conèixer este poble 
per on vullga que anem amb les nostres mo-
tos.

A l’Ajuntament de Benimodo, igual 
que els festers o clubs  de diferents classes vo-
lem que sàpien que estem a la seua disposició 
per al que siga dins de les nostres possibilitats.

Enguany, i com tots, és un poc compli-
cat, necessitem el suport de tota la gent que 
vullga entrar en el nostre club i qui vullga fer-
se Soci.

El nostre “jovi” són les motos i com 
a moters que som, només volem que la gent 
crega en nosaltres i ens done l’oportunitat de 
demostrar que els moters som gent molt co-
herent amb els nostres fets i no l’etiqueta que 
se’ns posa des de molts racons de BOJOS.

Amb tot açò acabem i esperem po-
der donar la talla a l’AJUNTAMENT DE         
BENIMODO i a tots els ciutadans d’este 
poble amb les nostres accions.

El DIA 2 d’octubre volem fer la nostra 
III MATINAL motera amb l’ajuda de tots 
aquells organismes i clubs que vullguen 
participar. Hi haurà esmorzar, música, 
diversió, botigues de roba motera, exposició 
de motos antigues i moltes coses més per a 
tota la gent que vullga gaudir d’aquest matí 
tan saludable amb nosaltres. Esperem que 
es quede aquest dia per sempre durant molts 
anys amb l’ajuda de tots.

També volem que la gent que vullga i 
tinga ganes, tots els diumenges de l’any fem 
eixides a molts racons i esmorzem. Intenta-
rem fer excursions de cap de setmana i rutes 
per distints llocs de la geogra� a. Ja saben que 
estan invitats, només han de parlar amb Pepe 
“el manisero” o qualsevol que estiga en este 
Club i seran molt benvinguts.

Desitgem unes bones festes a tota la 
gent de BENIMODO i sobretot que vos is-
quen unes festes espectaculars als Festers, que 
vos ho mereixeu.

                                       Una salutació, 
La Junta Moto Cuc Benimodo

Pepe Martínez Martínez - President

II Matinal 2010

festes majorsfestes majorsfestes majorsfestes majorsfestes majorsfestes majorsfestes majorsfestes majorsNaixement riu Cuervo

Viatge a Cuenca
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Jubilats i
Pensionistes

Jubilats i

Un any més, l’associació de Jubilats i Pensionistes de Benimodo agraeix a la co-
missió de Festes 2011 del nostre poble l’oportunitat de dirigir-nos a ell amb 

motiu de les nostres Festes Patronals, dedicades a Sant Felip, Sant Bernat i la Divina 
Aurora.

Per tot això, des d’aquestes línies, volem desitjar a tots els veïns de Benimodo que 
disfruten amb familiars i amics d‘aquestos dies tan alegres de festes participant en tot el 
que es puga amb molta salut i harmonia.

Aquest és el nostre desig, un abraç de tot cor i molt Bones Festes.

La Junta
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Soledad Giménez i la Big Band 
En Clau de Jazz sota la direcció 

de Ricardo Belda van aconseguir ahir 
que el públic del Centre de Congressos no 

deixés d´aplaudir durant l´hora i mitja que va 
durar el concert. Fent gala de la seua veu i des 
del prisma del “latin jazz” van oferir un concert 
per al record. 
www.rtva.ad 8/06/11

Aquest fragment de la crònica publicada a la 
pàgina web de la Radio i Televisió d’Andorra, 
descriu a la perfecció l’actuació que En Clau 
de Jazz va oferir junt amb Soledad Giménez, 
al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, el 
passat 7 de juny, posant així el punt de partida a 
una gira musical conjunta, entre la Big Band i 
la cantant, que ens portarà a diverses localitats 
de la nostra comunitat, i en especial a Beni-
modo el proper 23 d’agost, dia del nostre patró 
Sant Felip.

Aquesta actuació va ser realment especial: 
d’una banda era la primera vegada que la Big 
Band creuava les nostres fronteres, i d’altra 

banda, aquesta presentació del nostre treball a 
l’estranger, va ser de la mà d’una de les veus més 
reconegudes del nostre país, Soledad Giménez. 

Enclaudejazz va tindre a la capital andorrana 
un doble protagonisme en eixa jornada: al matí 
oferírem una masterclass on participaren estu-
diants de primària dels tres sistemes educatius. 
Fou un concert molt participatiu i dinàmic. A 
la nit tingué lloc el Concert on va assistir un 
nombrós públic. Cal destacar l’organització de 
la jornada per part de l’ambaixada espanyola a 
Andorra i el patrocini d’Andbanc.

Per descomptat, faig un agraïment molt espe-
cial a tots els músics d’Enclaudejazz-band i al 
nostre director, Ricardo Belda, ja que tot açò 
no és possible sense el seu esforç i sacri� ci, pro-
vocant així que en el dia a dia anem creixent en 
il·lusió, motivació i projectes.

Per últim, agrair a l’Ajuntament de Benimo-
do el suport que ens ofereix i que és essencial 
per al compliment dels nostres objectius, a la 
Unió Musical de Benimodo que ens ha invitat 

a participar dels actes de Sta. 
Cecília d’enguany, als Festers 
2011 als qui desitge gaudir 
de les festes que amb tan-
ta il·lusió estan organitzant 
durant tot l’any i, com no, al 
nostre públic que ens segueix 
habitualment i que confor-
ma la peça fonamental de tot 
aquest projecte.

Molt bones festes a tot el po-
ble de Benimodo

           José Vte. Rosell Climent
president

Big Band
En Clau de Jazz 

Big Band

a participar dels actes de Sta. 
Cecília d’enguany, als Festers 
2011 als qui desitge gaudir 
de les festes que amb tan-
ta il·lusió estan organitzant 
durant tot l’any i, com no, al 
nostre públic que ens segueix 
habitualment i que confor-
ma la peça fonamental de tot 
aquest projecte.

Molt bones festes a tot el po-
ble de Benimodo

           

“Soledad Giménez es guanya el públic”
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«BENIMODO»

Penya
Ciclista l’Aire

 

Penya

Com cada any, la comissió de festes 
ens dóna l’oportunitat d’adreçar-

nos al poble, per a fer un repàs del que hem fet 
des del passat estiu.

Doncs mira, fer el que es diu fer, hem 
fet el que hem pogut i ens han deixat. La con-
centració, malauradament, ha passat de llarg 
a falta de patrocinadors. I és que no hi ha un 
duro!!!!!

Amb no poc esforç, hem estat presents 
a les Marxes de la comarca, a l’Open i, com a 
novetat, l’amic Vicent s’ha passejat amb uns 
bons resultats pel Campionat de Ciclocròs. 
Qui ho havia de dir... 

L’eixideta de cada cap de setmana no 
ens la lleva ningú, això sí.

La veritat és que, amb la que cau, el 
millor que podem fer és oblidar els proble-
mes i la crisi i gaudir d’unes bones festes en 
companyia dels amics i veïns, sense oblidar 
dedicar-li una mica de temps al pedal, que és 
lo nostre i el que ens agrada. Esteu convidats 
a vindre amb nosaltres, com no.

I per acabar (de moment) volem apro-
� tar aquestes línies per a fer arribar una forta 
abraçada al nostre amic Jorge, més que res, 
perquè s’ho mereix.

Ànim amic nostre, que de ben altes 
n’hem pujat !!!!

BONES FESTES 
A TOT EL POBLE DE BENIMODO ens la lleva ningú, això sí.
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Coral Polifònica 
de Benimodo

Coral Polifònica 

De nou al compàs del temps 
apleguen les festes, i estem 

amb tots vosaltres per comunicar-vos les 
nostres experiències, desitjos, aspiracions, 
metes aconseguides i, sobretot, per salu-
dar-vos i desitjar-vos tot el millor.

Durant aquest any hem realitzat di-
ferents concerts tant a Benimodo (el con-
cert de Nadal a l´Església o el concert de 
Sarsuela oferit el passat juliol a la Casa de 
la Cultura), com a altres ciutats, destacant 
la missa que vam cantar a la Basílica San-
ta Maria la Major de Roma, que fou una 
experiència molt grati� cant per a tots els 
membres de la Coral.

Per a l´any vinent tenim molts 
projectes entre els quals cal destacar els 
concerts i misses a Barcelona, Montpellier 

(França) i Munich (Alemanya), i esperem 
continuar oferint-los concerts al poble 
i acompanyant les misses dels nostres 
patrons. El dia de Sant Felip estrenem una 
missa que donarà més solemnitat a aquest 
acte religiós. 

Per últim, ens agradaria citar una 
re� exió del director musical Herbert von 
Karajan: “Quan som joves ens formem tot 
tipus d´idees relatives a què és el que s’ama-
ga al cor dels humans, però quan més re-
� exione més comprenc que el que s´amaga 
és música”. D´aquesta manera us animem 
a descobrir-ho participant, d´una o altra 
forma, en tots aquells esdeveniments mu-
sicals, en suma, vivint musicalment.

La Coral Polif ònica de Benimodo vol 
desitjar a tot el poble unes Bones Festes.
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Ames de CasaAmes de Casa

Com tots els anys apro� tem 
aquestes línies per a saludar a 

totes i tots els veïns de Benimodo.

Com bé sabeu som una associació 
molt coneguda pel treball que fem sempre 
per i per a la dona.

Ens preocupem perquè tots els dies 
cresquem més com a persones i perquè 
adquirim més cultura i coneiximents a 
través de les xarrades, cursos, treballs i 
viatges que organitzem.

Volem fer una crida a 
totes les dones, sobretot a les 
més joves, perquè formen 
part d’esta bonica associació i 
perquè col·laboren activament en 
el nou projecte que ara comença.

També vos convidem a totes a 
participar en l’ofrena � oral que farem a 
Sant Felip en estes Festes.

Desitgem unes bones Festes a totes 
i tots.

Arriba el mes d´agost i amb ell 
les festes patronals del nos-

tre poble, desde l´Escola de Futbol volem 
agrair als festers l’oportunitat per a dirigir-
nos a tots els veïns de Benimodo.

Després d’un any ple d’èxits per part de 
tots els equips d’aquesta escola, la Junta 
Directiva vol fer una crida a totes les 
famílies perquè s’animen al fet que els 

seus � lls/es entren a formar part d’aquesta 
escola que cada any que passa es fa més 
gran i així entre tots fer una Escola de 
Futbol com el nostre poble es mereix.

                Els Alumnes i Directius     
de la U.D. Benimodo 

                vos desitgem 
MOLT BONES FESTES  

Escola de Futbol Base
«UD BENIMODO»

  La Junta de les Ames de Casa

Escola de Futbol Base
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Penya
valencianista
PenyaPenya

La junta directiva de la Penya 
Valencianista agraeix l’opor-

tunitat que ens dóna la Comissió de 
Festes 2011 de dirigir-nos al poble de 
Benimodo, i apro� ta l’ocasió per a desit-
jar a tots els benimodolins i visitants que 
gaudisquen de les nostres festes majors.

Al mateix temps, i encara que l’as-
sociació ve funcionant satisfactòriament 
des de la seua fundació allà pel 1999, cal 
fer una menció especial a l’acte de la pre-
sentació o� cial de la penya, que va tindre 
lloc el passat 23 de març a la Casa de la 
Cultura i Bar Montecarlo, el qual va 
comptar amb la presència del President 
de l’Agrupació de Penyes, membres del 
Consell Rector del València C.F., repre-
sentació de la Corporació Municipal, so-

cis de la penya i els jugadors Jordi Alba i 
Vicent Guaita. 

Per a la temporada vinent, la junta 
directiva està preparant una sèrie d’ac-
tivitats per als més menuts i penyistes 
en general, que auguren passar-nos-ho 
d’allò més bé i que ens il·lusiona per a se-
guir creixent com a entitat.

Agraïm tota la col·laboració i re-
colzament aportat per l’Ajuntament de 
Benimodo i socis de la penya, i desitgem 
els majors èxits esportius per al nostre 
València C.F. 

Molt bones festes a tots.
El President

Salvador Lliso Lorente
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Grup EcologistaGrup Ecologista

Després d’agrair als festers el fet de 
poder ocupar una pàgina del llibret 

de festes que per a nosaltres és molt im-
portant, passarem a parlar d’un tema que 
ens sembla molt interessant i que a més 
ara està de moda, “l’estalvi d’energia”.

De vegades ens dóna la impressió que 
una persona sola no pot fer res, però tota 
pedra fa paret, i si tots ens conscienciem 
sobre el fet que s’ha d’estalviar energia, a 
més de reduir la nostra factura, farem un 
bé al nostre planeta i aconseguirem un fu-
tur millor per als nostres � lls; així és que 
ara vos donarem alguns consells que es-
tem segurs que agraireu.

Començarem pel frigorí� c, ja que no-
més aquest electrodomèstic pot gastar 
al voltant d’un 25 % del consum elèctric 
de la casa. Heu de saber que s’ha d’obrir 
poques vegades, que s’ha de descongelar 
freqüentment, però a més, si descongelem 
els aliments al seu interior apro� tarem 
energia. No l’hem de deixar mai buit, és 
millor posar algunes botelles d’aigua con-
gelada perquè l’aire no s’escalfe, i sobretot 
s’ha d’ubicar en una zona ventilada allu-
nyat de fonts de calor com pot ser el forn.

La rentadora i el rentaplats també uti-
litzen molta energia, recordem que cal 
comprar-los d’etiquetat energètic “A” i 
utilitzar programes curts, econòmics i de 
baixa temperatura. El 90 % de l’energia 
consumida per aquests electrodomèstics 
s’empra en escalfar l’aigua. Respecte a l’as-
secadora, cal limitar el seu ús a situacions 
d’urgència i apro� tar la calor del sol per a 
eixugar la roba. Tots els electrodomèstics 
han de treballar a càrrega completa.

Pel que fa a la il·luminació, utilitzeu bom-
betes de baix consum i apagueu els llums 
quan no fan falta. Poseu l’aparell d’aire 
condicionat a una temperatura mode-
rada, a 25º C, de vegades un ventilador 
al sostre va molt bé i gasta menys, i per 
a � nalitzar, és molt important apagar els 
aparells electrònics del propi interruptor i 
no del comandament a distància.

Esperem que passeu unes bones i ecolò-
giques festes i recordeu reciclar el vidre de 
les botelles d’alcohol que amenitzen les 
revetles, que el contenidor està ben prop. 

Grup ecologista Ressalany

«RESSALANY»
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Societat
Columbòfi la

El president de la Societat Columbò� la de Benimodo i la seua junta 
directiva els desitja, un any més, bones festes a tot el poble  de 

Benimodo i, especialment, als seus a� cionats.

La Societat

Societat
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Enguany més que mai volem apro� tar 
aquest espai per informar el poble de 

les activitats que realitzem al club, la raó, el 
gran èxit de l’escola d’escacs.
Des de fa molts anys el club s’ha bolcat en 
l’escola i enguany estem gaudint dels resultats 
com d’un fruit madur i ben bo!! En aquest full 
no cap el llistat de tornejos i premis que han 
guanyat els nostres alumnes així doncs ací te-
niu la relació dels principals i més importants:
Laura Barberà, Subcampiona Provincial i 
Subcampiona Autonòmica sub10.
Josep Garcia, Subcampió Provincial i Cam-
pió Autonòmic sub10, Subcampió d’Espanya 
per Internet 2010, sext classi� cat al Campio-
nat d’Espanya sub10 de 2011.
Campions provincials per equips sub-12, in-
tegrat per Josep García, Javier Alcañiz, Álex 
Vázquez i Laura Barberà, gran treball en 
equip.
Els “majorets” del primer equip estem en una 
segona joventut, després de l’ascens a 1ª au-
tonòmica, equiparable a una 3ª divisió del 
futbol, hem baixat de categoria però les sen-
sacions han sigut extraordinàries. Una altra 
vegada hem estat a l’altura i nivell de clubs de 
ciutats com Xàtiva, Gandia, Alacant, Oriola, 
Sueca, etc. Tots els jugadors han fet un gran 
esforç tant en el joc com en la disponibilitat 
ja que els desplaçaments eren molt llargs. Tan 
sols ens ha faltat un punt per a mantindre la 
categoria, molt dura enguany ja que 
� ns i tot han sofert un descens equips 
clàssics com el Xàtiva i L’Alcoi.
Pel que fa als tornejos organitzats 
hem repetit els de l’any anterior amb 
un èxit de participació i una organit-
zació de qualitat.
L´Obert internacional 2010 en la 
seua cinquena edició amb 100 par-
ticipants de més de 30 clubs i 16 
mestres. Es va imposar el Mestre In-
ternacional Slobodan Kovacevic de 
Croàcia.
Torneig infantil d’estiu amb la 
participació d’uns 50 xiquets que ho 

passaren en gran gràcies als castells 
in� ables.
Seu dels Autonòmics per edats 
Sub12, Sub10 i Sub 8 amb 114 
participants de tota la comunitat.
Unes 300 persones contant  pares, 
monitors i acompanyants van 
gaudir d’un dia al poble, omplint tots 
els bars i cafeteries.
I ara anem al que pot ser és el fet més importat 
d’aquest any, Josep García ha explotat com a 
jove promesa. L´edició d’aquest escrit l’hem 
ajornat al màxim perquè teníem la sensació 
que Josep anava a fer un bon paper al cam-
pionat d’Espanya, organitzat a Padrón (Ga-
lícia) � ns al 3 de juliol, i no és per a menys: 
ha obtingut un meritori SEXT LLOC, però 
amb un regust amarg ja que guanyant l’ última 
partida tenia el subcampionat. Josep ha jugat 
a un gran nivell i ens ha tingut a tots en les úl-
times partides del cap de setmana enganxats a 
la pantalla de l’ordinador ja que les partides es 
retransmeten en directe per Internet.
Tots aquests resultats ens animen a seguir tre-
ballant, el camí és el correcte i hi ha gran im-
plicació de totes les parts: monitors, jugadors, 
alumnes, pares i com no el suport del poble i 
de l’Ajuntament més que necessari, impres-
cindible.
Res més, felicitar els festers pel seu treball i a 
tot el poble animar-lo a gaudir de les festes.

Club d’EscacsClub d’Escacs

La junta

Alumnes de l´escola
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     Club d’Atletisme
         XEKET’AGARRE - BENIMODO

     Club d’Atletisme     Club d’Atletisme

Aquest any 2011 s’ha consti-
tuït al nostre poble el CLUB 

D’ATLETISME “XEKET’AGARRE” 
- BENIMODO, que té com a � nalitat 
el foment i la pràctica de l’esport de l’at-
letisme a aquest poble. 

És un club obert a tothom, grans i 
petits, que té com a objectiu principal fer 
esport i fomentar hàbits saludables per 
gaudir d’una vida sana.

Per començar ens hem proposat 
realitzar, i consolidar a la Ribera i els seus 
voltants, la Volta a Peu de Benimodo. A 
més de realitzar curses per tot el territo-
ri autonòmic  portant el nom del nostre 
poble.

Els objectius a assolir són a llarg 
termini i com a resultat d’una faena con-
tinuada que con� em que es consolide 
amb el temps.

Per aquest motiu volem posar en 
funcionament la nostra Escola d’Atletis-
me, adreçada a xiquetes i xiquets d’entre 
6 i 12 anys. Volem ensenyar els fona-
ments de l’atletisme partint de mètodes 
adaptats a les edats   de cadascú, perquè 
descobreixen per sí mateixos totes les 
disciplines que el formen com salts, llan-
çaments i curses.

     

              BONES FESTES!!
               La Junta Directiva
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En aquest segon any de funcio-
nament, la Confraria del Sant 

Sepulcre de Benimodo s’unix a l’alegria de 
celebrar les nostres festes patronals.
Al mateix temps agraïm al nostre sacerdot 
D. Josep Ribera Perea per haver continuat 
la labor començada l’any passat i la il·lusió 
que contagia a millorar i engrandir la Set-
mana Santa de Benimodo.

Al mateix temps la Confraria del Sant Se-
pulcre invita i anima tots els veïns a unir-
se a nosaltres per a poder celebrar i gaudir 
d’una Setmana Santa digna d’un poble 
com el nostre.

BONES FESTES. 

EL PRESIDENT
M. Ángel Vegas.

Confraria del 
Sant Sepulcre
Confraria del 

El president de la Societat de Caçadors “La Codorniz” de Benimodo i la 
seua junta directiva els desitja, un any més, bones festes a tot el poble de 

Benimodo en general i, especialment, als caçadors.

LA SOCIETAT

Societat de Caçadors
La Codorniz
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LA XICALLALA XICALLA

Ja és un clàssic que La Xicalla es dirigisca als veïns cada vegada que 
arriben les festes.

Apro� te estes línies per a fer un reconeixement molt especial a les mares 
i pares dels alumnes de La Xicalla, pel seu esforç i dedicació, per la seua disposició 

absoluta quan les he necessitat. MOLTES GRÀCIES.

Donar la benvinguda a la nova Junta de Govern que pren el relleu; i donar-los les gràcies 
per l’ajuda i el patrocini que ens van prestar en la festa de � nal de curs de La Xicalla cele-
brada el passat 26 de juny.

QUE BÉ QUE ENS HO PASÀREM¡¡¡
I sense més, molt bones festes a tots de part de La Xicalla i de María José Gómez
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DISSABTE 13 D´AGOST
18:00 La Plega.

DIMECRES 17 D’AGOST
22:00 Subhasta de palcos a la Casa  de la Cultura.

DIVENDRES 19 D’AGOST
18:00 Començament de les 24 hores de pàdel al 
Poliesportiu municipal, que s’allargaran durant tota 
la nit i el dia de demà. Patrocinades per FOOTING 
COASPORT d’Algemesí.

19:00 Inauguració de l’exposició de quadres de 
pintors locals a la Casa de la Cultura (sala d’exposicions).

20:00 Final del campionat de parxís a l’Encís.

23:00 Acompanyats pel tabal i la dolçaina, anirem 
pels carrers del poble cantant albades als llocs més 
emblemàtics. En fi nalitzar, es repartirà orxata i 
aiguallimó per als assistents a la plaça Machí. 

DISSABTE 20 D’AGOST
17:00 Campionat de futbol de festes, participaran  
les categories de juvenils, amateurs i veterans de la 
U.D. Benimodo.

20:00 Marató de pesca organitzat pel Club de Pesca 
Benimodo.

20:00 Final del campionat de truc al Bar Mir.

21:30 Final de les 24 hores de pàdel.
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DIUMENGE 21 D´AGOST

10:00 Volta amb bici pel terme de Benimodo. En fi nalitzar 
picadeta per als participants. Col·labora la penya ciclista“ 
L’Aire de Benimodo”.

17:00 Parc infantil a l’avinguda de les Germanies a càrrec 
d’espectacles Sergio Sevilla, que s’allargarà fi ns a les 
21:00 hores.

.

DILLUNS 22 D´AGOST. LA VESPRA 

13:30 Volteig general de campanes i disparada de tronadors 
que donaran inici a les festes patronals 2011. 

19:30 Ofrena de fl ors a Sant Felip. Col·laboren les Mestresses 
de Casa de Benimodo.

En fi nalitzar dansada pel carrer Major.

00:00 A la plaça Machí: Revetla amb l’Orquestra Espectacle 
TROPICAL SHOW.

.

Dirección:

Dirección Web:
E-mail:

Teléfonos:

C/. Velazquez nº6-2, CP: 46950
Xirivella (Valencia)
www.espectaculossergiosevilla.com
espectaculossergiosevilla@hotmail.com
96 359 64 67
676 846 530 
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DIMARTS 23 D’AGOST. SANT FELIP BENICI

10:30 Volteig general de campanes i disparada de 
tronadors.

12:00 Missa en honor a Sant Felip cantada per la Coral 
Polifònica de Benimodo. L’Eucaristia serà presidida per 
l’Excm. Reverend Sr. D. Enrique Benavent Vidal, bisbe 
auxiliar de València.

13:30 Apoteòsica mascletada al Parc de la Diputació a 
càrrec de Pirotècnia Turís.

18:30 Des del Màgic Castel de Hollywood us presentem 
el gran espectacle de màgia de James Garibo, que 
actuarà a l’escenari  instal·lat a la plaça Machí .

21:00 Processó en honor a Sant Felip.

00:00 A l’auditori municipal: Gran concert de Soledad 
Jiménez acompanyada per  la Big Band ”En Clau de Jazz 
Band de Benimodo”.

DIMECRES 24 D´AGOST SANT BERNAT

13:30 Volteig general de campanes i disparada de 
tronadors.

18:00 Contacontes infantil a la plaça Machí. Acte patrocinat 
per Bancaixa. 

19:30 Missa en honor a Sant Bernat cantada per la Coral 
Polifònica de Benimodo.



En fi nalitzar, processó.

1:00 A la plaça Machí: Revetla amb la gran “BELÍSSIMA 
ORQUESTRA”.

DIJOUS 25 LA DIVINA AURORA.
8:00 Rosari a l’Aurora. En fi nalitzar, els festers convidaran 
els assistents a una xocolatada patrocinada pel  BAR ELS 
JUBILATS.

13:30 Volteig general de campanes i disparada de 
tronadors.

18:00 Simultànies d’escacs a la plaça Machí. En fi nalitzar 
es repartiran gelats entre els participants. Col·labora Club 
d’escacs de Benimodo.

19:30 Missa en honor a la Divina Aurora cantada per la 
Coral Polifònica de Benimodo.

En fi nalitzar, processó.

22:30 El festers repartiran sangria, salmorra, cacaus, dolç, 
etc... entre els palcos per a sopar tots junts i després gaudir  
de l’espectacular...

00:00 Discomòbil.
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es repartiran gelats entre els participants. Col·labora Club 

19:30 Missa en honor a la Divina Aurora cantada per la 
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DIVENDRES 26 D’AGOST
19:00 Demostració d’ensinistrament 
de cavalls al descampat d’enfront de 
Frudesa.

21:00 Maduixa Teatre presenta per a 
xiquets i majors el gran espectacle de 
carrer MEGÀNIMALS, que començarà 
davant de l’auditori.

Megànimals és un espectacle visual 
amb grans estructures infl ables, 
música, cançons i balls que pretén 
ensenyar als més menuts la curiositat 
i l’interès per allò desconegut.
Tres infl ables gegants amb llum 
autònoma per a la nit que ompliran de 
color els carrers de la ciutat amb la màgia 
dels Megànimals. Res més sorprenent 
que deixar-se dur pels misteris de la 
naturalesa.

Tot un espectacle concebut per a 
qualsevol tipus de desfi lada o festa en 
el carrer



1:00 Revetla a la plaça Machí a càrrec de la gran orquestra “MUNDO”.

DISSABTE 27 D´AGOST
18:00 Cavalcada artística i humorística pels carrers del poble, 
amb premis a les millors carrosses i comparses.

1r premi:  500 euros.
2n premi: 300 euros.
3r premi: 200 euros.

Premi de 100 euros a la millor comparsa.

Es dispararà un tro d’avís 15 minuts abans de començar la caval-
cada, un altre 5 minuts abans i l’últim quan anem a començar.

00:00 Gran castell de focs artifi cials a càrrec de Pirotècnia Turís. 

1:00 Revetla de disfresses i fi  de festa amb l’actuació de 
l’orquestra “TITÁNIC”.

B E N I M O D O
festes 2011
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Els Festers 
de Benimodo 

2011

Agraïm la
seua col·laboració

a totes les
empreses i entitats


