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Estimados vecinos y vecinas.

Después de dos años de crisis sa-
nitaria, Càlig recuperará las fies-
tas al estilo tradicional, bailes, En-
trà de Bous a l’estil calijó, toros en 
la Plaza Nueva, carrozas, marcha 
por la salud, conciertos, dansada 
popular, paellas, farolets, ciclis-
mo..., dejando atrás la obligación 
de las mascarillas, pero sin olvidar 
que tenemos que seguir actuan-
do en responsabilidad, puesto 
que este virus todavía no nos ha 
dejado.

Después de dos años de incerti-
dumbre, recuperaremos disfru-
tar de la fiesta en la calle, el re-
encuentro con las amistades y 
familiares. Y vivir así la fantástica 
vida de PUEBLO, aparcando por 
unos días la rutina del día a día.

La concejalía de fiestas ha prepa-
rado un variado programa, apos-
tando, este año más que nunca, 
por la calidad. Seguro que en-
contrarán numerosas propuestas 
que serán de su agrado, puesto 
que tenemos actos para todas las 
edades.

Para poder confeccionar un pro-
grama de fiestas de gran nivel es 
muy importante la colaboración 
que siempre tenemos de nues-

tras asociaciones, a las que les 
doy las gracias por la importante 
tarea que hacen en fiestas, pero 
también durante todo el año.

También felicito las Reinas Úrsu-
la y Natàlia, a las Damas y a sus 
acompañantes, agradeciéndoos 
vuestra aportación a todos los ac-
tos festivos y culturales, puesto 
que con vuestra presencia dais 
más relevancia a cada acto a que 
acudís.

Y no me olvido de todos aque-
llos vecinos y vecinas que por di-
ferentes motivos no podrán dis-
frutar con nosotros de las fiestas 
como desearíamos. Para todos 
ellos, todo mi afecto y mi deseo 
de recuperación. Y también mi 
emocionado recuerdo para los 
vecinos y vecinas que nos han 
dejado este año, que ha sido es-
pecialmente duro, y que siempre 
estarán en nuestra memoria y en 
nuestro corazón.

Acabo pidiéndoos que disfrutéis 
responsablemente de cada mo-
mento de las fiestas y lo hagáis 
en armonía. Càlig, nos lo merece-
mos.

¡Muchísima salud para todas y to-
dos!

Estimats veïns i veïnes.

Després de dos anys de crisis sa-
nitària, Càlig recuperarà les festes 
a l’estil tradicional, balls, Entrà de 
Bous a l’estil calijó, bous a la Pla-
ça Nova, carrosses, marxa per la 
salut, concerts, dansada popular, 
paelles, farolets, ciclisme..., deixant 
enrere l’obligació de les mascare-
tes, però sense oblidar que hem 
de seguir actuant en responsa-
bilitat, ja que aquest virus encara 
no ens ha deixat.

Després de dos anys d’incertesa, 
recuperarem gaudir de la festa 
al carrer, el retrobament amb les 
amistats i familiars. I viure així la 
fantàstica vida de POBLE, apar-
cant per uns dies la rutina del dia 
a dia.

La regidoria de festes ha prepa-
rat un variat programa, apostant, 
este any més que mai, per la qua-
litat. Segur que trobaran nombro-
ses propostes que seran del seu 
agrado, ja que tenim actes per a 
totes les edats.

Per a poder confeccionar un pro-
grama de festes de gran nivell és 
molt important la col·laboració 

que sempre tenim de les nostres 
associacions, a les que els dono 
les gràcies per la important tasca 
que fan a festes, però també du-
rant tot l’any.

També felicito les Reines Úrsula 
i Natàlia, a les Dames i als seus 
acompanyants, agraint-vos la vos-
tra aportació a tots els actes fes-
tius i culturals, ja que en la vostra 
presència doneu més rellevància 
a cada acte a què acudiu.

I no m’oblido de tots aquells veïns 
i veïnes que per diferents motius 
no podran gaudir amb nosaltres 
de les festes com desitjaríem. Per 
a tots ells, tot el meu afecte i el 
meu desig de recuperació. I tam-
bé el meu emocionat record per 
als veïns i veïnes que ens han dei-
xat aquest any, que ha sigut espe-
cialment dur, i que sempre esta-
ran a la nostra memòria i al nostre 
cor.

Acabo demanant-vos que gaudiu 
responsablement de cada mo-
ment de les festes i ho feu en har-
monia. Càlig, ens ho mereixem.

Moltíssima salut a totes i tots!



Úrsula
CÓRCOLES
LLORENS
Reina de les Festes 2022

Calijons, calijones i visitants.

Després d’estos anys tan estranys, 
ja podem tornar a dir que tenim 
unes festes com toca en honor al 
nostre patró Sant Llorenç.

Un any més tinc l’orgull de repre-
sentar el nostre poble, ara com 
a Reina de les Festes 2022, i tant 
la meua cort d’honor com jo, vos 
desitgem que estes festes siguen 
inoblidables per a tothom.

Esperem que gaudiu de cadas-
cun dels actes que ens han pre-
parat amb tanta il·lusió i esforç les 
associacions del poble i l’ajunta-
ment.

Una forta abraçada i bones Festes 
2022!



Patricia
GASCÓ
ANGLÉS
Dama de la 
Penya Taurina 
Calijona



Natàlia
SORLÍ
VIVES
Reina Infantil 
de les Festes 2022

Estimats Calijons, Calijones i visitants.

Fa dies, que Càlig s’engalana, per celebrar 
les festes patronals en honor a Sant Llorenç.

Unes festes, que per a mi seran molt espe-
cials. Perquè he tingut el privilegi de sortir 
escollida Reina Infantil i poder representar 
junt amb la meua Cort d’Honor a tots els xi-
quets i xiquetes de Càlig.

Sé que serà un any ple de sorpreses, emoci-
ons i il·lusió. Un any, on les festes seran com 
abans. Amb carrosses, bous a la plaça, cerca-
viles, ball i molts actes que l’Ajuntament ens 
ha preparat amb tant d’esforç i dedicació.

Jo, juntament amb la meua Cort d’Honor, us 
convidem a tornar a sentir la màgia de les 
nostres festes i volem desitjar-vos que pas-
seu uns dies genials amb les vostres famílies 
i amics.

Bones festes a tots!!

HUGO 
Batiste Borràs

ACOMPANYANT



Mariona
CARRILLO
BORRÀS
Dama Infantil

ARNAU 
Borràs Doménech

ACOMPANYANT

Ariadna
CUART ERO
MIRAVET
Dama Infantil

PAU 
Gargallo Quixal

ACOMPANYANT



María 
DEL VALLE
GÓMEZ
Dama Infantil

PABLO 
Barreda Sorlí

ACOMPANYANT

Kenya
EST ELLER
SORIANO
Dama Infantil

ALEXANDER 
González Ciobotea

ACOMPANYANT



Naroa
FIBLA
CUART ERO
Dama Infantil

MARC 
Morera Castell

ACOMPANYANT

Cecilia
GIL
SIMÓ
Dama Infantil

MARTÍN 
Fontanet Lacruz

ACOMPANYANT
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MATÍ
A les 12:00 hores, concentració a la plaça Nova 
amb la xaranga Be i a Band per a fer cercavila 
d’inici de Festes acompanyant a les Reines, da-
mes i fester de les Festes 2021.

A les 13:00 hores, volteig general de campa-
nes anunciant el començament de les Festes 
Patronals en honor del patró Sant Llorenç.

Al mateix temps, des de la Torre, es procedirà 
a la hissada de les banderes amb la partici-
pació de les Reines, dames i fester del 2021 i es 
llançaran els coets per a celebrar l’inici oficial 
de les festes.

VESPRADA
A les 18:00 hores, l’Agrupació Musical Vila de 
Càlig ens oferirà pels carrers de costum, la pri-
mera cercavila d’aquestes festes.

A les 18:30 hores. Pregó de festes a càrrec del 
Grup de Teatre Corronconco acompanyats de 
la Colla de Dolçainers i Tabaleters “El Senill” 
de Torreblanca. Les actuacions es realitzaran 
en els llocs de costum.

NIT
A les 22:00 hores, recepció de les Reines, 
dames i fester 2021 i 2022, al Centre de Cul- 
tura.

A les 22:30 hores, se sortirà cap al final de 
l’avinguda Constitució on tindrà lloc l’acte de 
Presentació de les Reines i les seues Corts 
d’Honor.

La comitiva anirà acompanyada per l’Agrupa-
ció Musical Vila de Càlig, que amenitzarà l’acte 
interpretant-nos diverses obres i l’himne de 
Càlig.

Al finalitzar l’acte, desfilada fins a la pista d’es-
tiu del Centre de Cultura, on hi haurà ball de 
Gala amb l’orquestra NUEVA ALASKA.

MAÑANA
A las 12:00 horas, concentración en la plaça 
Nova con la xaranga Be i a Band para hacer pa-
sacalle de inicio de las Fiestas acompañando a 
las Reinas, damas y festero de las Fiestas 2021.

A les 13:00 horas, volteo general de campa-
nas anunciando el inicio de las Fiestas Patro-
nales en honor al patrón San Lorenzo.

Al mismo tiempo, desde la Torre, se procederá 
a la izada de banderas con la participación de 
las Reinas, damas y festero del 2021 y se lanza-
ran los cohetes para celebrar el inicio oficial de 
las fiestas.

TARDE
A las 18:00 horas, la Agrupació Musical Vila 
de Càlig nos ofrecerá por las calles de costum-
bre, el primer pasacalle de estas fiestas.

A las 18:30 horas. Pregón de fiestas a cargo 
del Grup de Teatre Corronconco acompaña-
dos de la Colla de Dolçainers i Tabaleters “El 
Senill” de Torreblanca. Las actuaciones se rea-
lizarán en los lugares de costumbre.

NOCHE
A las 22:00 horas, recepción de las Reinas, 
damas y fester 2021 y 2022, en el Centro de 
Cultura.

A las 22:30 horas, se desfilará hacia el final de 
la avenida Constitución donde tendrá lugar el 
acto de Presentación de las Reinas y sus Cor-
tes de Honor.

La comitiva irá acompañada por la Agrupa-
ció Musical Vila de Càlig, que amenizará el 
acto interpretando varias obras y el himno de 
Càlig.

Al finalizar el acto, desfilada hasta la pista de 
verano del Centro de Cultura, donde habrá 
baile de Gala con la orquesta NUEVA ALASKA.

Dissabte
Sábado 06 A G O S T

AGOSTO
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MATÍ
A les 10:00 hores, Trofeu de Festes Patronals 
Càlig - Escoles de Ciclisme de la província de 
Castelló. Prova en línia per circuit tancat. Es re-
alitzarà pels carrers de la urbanització la Rasa i 
carrer Apotecaris Meyer.

A partir de les 12:00 hores, concentració al 
Centre de Cultura per a celebrar el Dia de Pa-
elles de la Unió Jove de Càlig. La Unió Jove 
repartirà l’arròs, la llenya i els ferros a totes les 
colles inscrites.

VESPRADA
A les 16:00 hores, al carrer alcalde Agustí Mer-
cé, s’instal·larà un Tobogan Aquàtic Gegant 
per a divertir-se grans i menuts.

A les 19:30 hores, a la plaça Nova, IX Dansada 
Popular organitzada per la Colla de Dansaires 
de Càlig, amb la col·laboració de l’Agrupació 
Musical Vila de Càlig.

NIT
A les 00:30 hores, Tribut a Mecano. En finalit-
zar, disco-mòbil.

MAÑANA
A las 10:00 horas, Trofeo de Fiestas Patrona-
les Càlig - Escuelas de Ciclismo de la provin-
cia de Castellón. Prueba en línea por circuito 
cerrado. Se realizará por las calles de la urbani-
zación la Rasa y calle Apotecaris Meyer.

A partir de las 12:00 horas, concentración al 
Centro de Cultura para celebrar el Día las Pae-
llas de la Unió Jove de Càlig. La Unió Jove re-
partirá el arroz, la leña y los hierros a todas las 
collas inscritas.

TARDE
A las 16:00 horas, en la calle alcalde Agustí 
Mercé, se instalará un Tobogán Acuático Gi-
gante para divertirse grandes y pequeños.

A las 19:30 horas, en la plaça Nova, IX Dansada 
Popular organizada por la Colla de Dansaires 
de Càlig, con la colaboración de la Agrupació 
Musical Vila de Càlig.

NIT
A les 00:30 horas, Tributo a Mecano. Al finali-
zar, discomóvil.

Diumenge
Domingo 07 A G O S T

AGOSTO

MATÍ
A les 8:00 hores, muntatge de cadafals 
a la plaça Nova per a gaudir dels festejos 
taurins.

A partir de les 9:00 hores, davant l’Ajunta-
ment, s’oferirà als muntadors una “torrà” de 
llonganisses i botifarres amb cervesa.

VESPRADA
A partir de les 18:30 hores, pel recorregut de 
l’entrà de bous, actuació de l’Associació Es-
portiva Mou-te. I la batucada de l’Agrupació 
Musical Vila de Càlig BATUKALORR amenitza-
rà l’espera.

A les 19:30 hores, Entrà infantil de carretilles 
pel recorregut habitual, organitzat per la Pe-
nya Els Amics.

A les 20:00 hores. Entrà de Bous a l’estil cali-
jó, Festa d’Interès Turístic Provincial. A continu-
ació, primera vesprada de bous amb bestiar d 
ela ramaderia d’Ivan Meseguer.

NIT
Al finalitzar la vesprada de bous, bou embolat 
de la ramaderia d’Ivan Meseguer.

A les 00:30 hores, NIT DE MÀGIA amb el MAG 
LARI.

A continuació, disco-mòbil.

MAÑANA
A las 8:00 horas, montaje de cadafals en 
la Plaça Nova para disfrutar de los festejos 
taurinos.

A partir de las 9:00 horas, delante del Ayun-
tamiento, se ofrecerá a los montadores una 
“torrà” de longanizas y morcillas con cerveza.

TARDE
A partir de las 18:30 horas, por el recorrido de 
l’entrà de bous, actuación de la Associació Es-
portiva Mou-te. Y la batucada de la Agrupació 
Musical Vila de Càlig BATUKALORR ameniza-
rán la espera.

A las 19:30 horas, Entrà Infantil de carretillas 
por el recorrido habitual, organizado por la 
Penya Els Amics.

A las 20:00 horas. Entrà de Bous a l’estil cali-
jó, Fiesta de Interés Turístico Provincial. A con-
tinuación, primera tarde de toros con reses de 
la ganadería de Ivan Meseguer.

NOCHE
Al finalizar la tarde de toros, toro embolado de 
la ganadería de Ivan Meseguer.

A las 00:30 horas, NOCHE DE MAGIA con el 
MAG LARI.

A continuación, discomóvil

Dilluns
Lunes 08 A G O S T

AGOSTO
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MATÍ
A partir de les 11:00 hores, a l’Auditori del 
Centre de Cultura, Jocs de fusta i Dibuix 
infantil.

A les 12:00 hores, a la Sala de Projeccions del 
Centre de Cultura, Ana María Borrás Cuarte-
ro presentarà el seu llibre “Mary Willbron. La 
subasta del Führer”.

VESPRADA
A partir de les 17:30 hores, Parc infantil a la 
plaça País Valencià.

A les 18:00 hores, a la plaça País Valencià, 
exposició 200 anys de la Diputació de 
Castelló.

A les 19:00 hores, XX Marxa per la Salut or-
ganitzada per l’Associació Espanyola contra 
el Càncer de Càlig. El recorregut començarà i 
finalitzarà a la plaça Bassa Nova i aniran acom-
panyants per l’Agrupació Musical Vila de Càlig. 

NIT
A les 23:30 hores apertura de portes de la pista 
d’estiu del Centre de Cultura i DJ’s.

A les 00:30 hores concert de La Fúmiga.

Al finalitzar, disco-mòbil.

MAÑANA
A partir de las 11:00 horas, en el Auditorio del 
Centro de Cultura, Juegos de madera y Dibu-
jo infantil.

A las 12:00 horas, en la Sala de Proyecciones 
del Centro de Cultura, Ana María Borrás Cuar-
tero presentará su libro “Mary Willbron. La su-
basta del Führer”.

TARDE
A partir de las 17:30 horas, Parque infantil en 
la plaça País Valencià.

A las 18:00 horas, en la plaça País Valencià, 
exposición 200 años de la Diputación de 
Castellón.

A las 19:00 horas, XX Marxa per la Salut orga-
nizada por la Asociación Española contra el 
Càncer de Càlig. El recorrido comenzará y fi-
nalizará en la plaza Bassa Nova e irán acompa-
ñados por la Agrupació Musical Vila de Càlig.

NOCHE
A las 23:30 horas apertura de puertas de la 
pista d’estiu del Centre de Cultura y DJ’s.

A LAS 00:30 horas, concierto de La Fúmiga.

Al finalizar, discomóvil.

Dimarts
Martes 09 A G O S T

AGOSTO

Festivitat del Patró Sant 
Llorenç

MATÍ
A les 10:30 hores, l’Agrupació Musical Vila de 
Càlig sortirà de l’Ajuntament i amb cercavila 
recollirà a les Reines i dames de les festes fins 
a l’església.

En arribar se celebrarà la Missa en honor al 
nostre patró Sant Llorenç. Tot seguit, pro-
cessó pels carrers de costum, acompanyants 
l’Agrupació Musical Vila de Càlig i de la Colla de 
Dansaires que ens oferirà la tradicional dansa 
popular.

Acabat el recorregut, les Reines i dames realit-
zaran l’ofrena al patró Sant Llorenç.

VESPRADA
A les 18:30 hores, concentració de Carrosses a 
l’avinguda Joan Carles I.

A les 19:00 hores, desfilada de Carrosses pels 
carrers de costum.

NIT DEL MANTÓ I LA CORBATA
Aquesta nit, a partir de les 00:30 hores, ball a 
la pista d’estiu amb l’orquestra MAXIMS.

A la mitja part del ball, sorteig d’un mantó i 
d’una corbata entre tots els que acudisquen al 
ball amb un d’aquests complements.

Festividad del Patrón 
San Lorenzo

MAÑANA
A las 10:30 horas, la Agrupació Musical Vila de 
Càlig saldrá del Ayuntamiento y con pasaca-
lle recogerá a las Reinas y damas de las fiestas 
hasta la iglesia.

Al llegar se celebrará la Misa en honor a nues-
tro patrón San Lorenzo. A continuación, pro-
cesión por las calles de costumbre, acompa-
ñando a la Agrupación Musical Vila de Càlig 
y de la Colla de Dansaires que nos ofrecerá la 
tradicional danza popular.

Acabado el recorrido, las Reinas y damas reali-
zarán la ofrenda al patrón San Lorenzo.

TARDE
A las 18:30 horas, concentración de Carrozas 
en la avenida Juan Carlos I.

A las 19:00 horas, desfile de Carrozas por las 
calles de costumbre.

NOCHE DEL MANTÓ Y LA CORBATA
Esta noche, a partir de las 00:30 horas, baile 
en la pista de verano con la orquesta MAXIMS.

En la media parte del baile, sorteo de un man-
tón y de una corbata entre todos los que acu-
dan al baile con uno de estos complementos.

Dimecres
Miércoles 10 A G O S T

AGOSTO
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MATÍ
A les 12:00 hores, eixida des de la plaça de 
bous fins al toril del carrer Benicarló dels bous 
i vaques que amenitzaran el matí. A continu-
ació, exhibició del ramat boví de la ramaderia 
d’Ivan Meseguer pels carrers de la pujà.

A les 13:00 hores, inauguració de les diverses 
exposicions per les Reines i dames.

A les 14:00 hores, eixida de bous fins al toril de 
la plaça Nova.

VESPRADA
A les 18:00 hores, cercavila de l’Agrupació Mu-
sical Vila de Càlig per a recollir a les Reines i 
dames de festes.

Des de les 18:00 hores a les 21:00 hores, al 
Centre de Cultura, exposicions de les Mes-
tresses de Casa, exposició “TRANSFTORN” 
d’Oriol Córcoles, “Tu imaginación en mis ma-
nos” de Kiko Molina i “Descobrint raconets” 
de Nuria Albesa.

Des de les 18:30 hores fins a les 21:00 hores, 
vesprada de bous de la ramaderia d’Alberto 
Garrido. Amenitzarà la vesprada l’Agrupació 
Musical Vila de Càlig.

A les 19:00 hores, a la plaça Bassa Nova, ac-
tuació de la Troupe Malabó amb l’espectacle 
“Sonata Circus”.

En acabar la tarde de bous, eixida de la ra- 
maderia d’Ivan Meseguer pels carrers de 
costum.

A continuació, vaca embolada al carrer La 
Raval.

NIT
A la pista d’estiu del Centre de Cultura, a les 
00:30 hores, NIT D’HUMOR amb Òscar 
Tramoyeres.

A continuació, disco-mòbil.

MAÑANA
A las 12:00 horas, salida desde la plaza de toros 
hasta el toril de la calle Benicarló de los toros y 
vacas que amenizarán la mañana. A continua-
ción, exhibición del rebaño vacuno de la gana-
dería de Ivan Meseguer por las calles de la pujà.

A las 13:00 horas, inauguración de las diversas 
exposiciones por las Reinas y damas.

A las 14:00 horas, salida de toros hasta el toril 
de la plaza Nova.

TARDE
A las 18:00 horas, pasacalle de la Agrupació 
Musical Villa de Càlig para recoger a las Reinas 
y damas de fiestas.

Desde las 18:00 horas a las 21:00 horas, en el 
Centro de Cultura, exposiciones de las Amas 
de Casa, exposición “TRANSFTORN” de Oriol 
Córcoles, “Tú imaginación en mis manos” de 
Kiko Molina y “Descobrint raconets” de Nuria 
Albesa.

Desde las 18:30 horas hasta las 21:00 horas, 
tarde de toros de la ganadería de Alberto Ga-
rrido. Amenizará la tarde la Agrupació Musical 
Vila de Càlig.

A las 19:00 horas, en la plaza Bassa Nova, ac-
tuación de la Troupe Malabó con el espectácu-
lo “Sonata Circus”.

Al terminar la tarde de toros, eixida de la ga-
nadería de Ivan Meseguer por las calles de 
costumbre.

A continuación, vaca embolada en la calle La 
Raval.

NOCHE
En la pista de verano del Centro de Cultura, a 
las 00:30 horas, NOCHE DE HUMOR con Òs-
car Tramoyeres.

A continuación, discomóvil.

Dijous
Jueves 11 A G O S T

AGOSTO

MATÍ
Tirada al plat en modalitat Compak Sporting 
al Camp Municipal de Tir “La Baseta” de 
Benicarló.
De 9:00 a 10:00 hores, al mateix camp de tir, ins-
cripcions i esmorzar per a tots els participants. 
Obligatori presentar llicència d’armes i la targeta 
federativa en vigor. Organitza el Club de Caçadors 
“San Lorenzo” de Càlig. Patrocina l’Ajuntament de 
Càlig.
A les 12:00 hores, eixida des de la plaça de bous 
fins al toril del carrer Benicarló dels bous i vaques 
que amenitzaran el matí. A continuació, exhibició 
del ramat boví de la ramaderia d’Ivan Meseguer 
pels carrers de la pujà.
A les 14:00 hores, eixida de bous fins al toril de la 
plaça Nova.

VESPRADA
A les 17:30 hores, cercavila de l’Agrupació Musical 
Vila de Càlig per a recollir a les Reines i dames de 
festes.
Des de les 18:00 hores a les 21:00 hores, al Cen-
tre de Cultura, exposicions de les Mestresses de 
Casa, exposició “TRANSFTORN” d’Oriol Córcoles, 
“Tu imaginación en mis manos” de Kiko Molina i 
“Descobrint raconets” de Nuria Albesa.
Des de les 18:00 hores, a la plaça Nova vesprada 
de bous de la ramaderia Germans Navarré. Ens 
amenitzarà la vesprada, l’Agrupació Musical Vila 
de Càlig. 
A les 19:00 hores, a la plaça Bassa Nova, conta 
contes.
A la mitja part dels bous, desencaixonada i exhi-
bició del bou de nom SISÓN de Sergio Centelles. 
Organitza Penya Els Amics.
En acabar, eixida de la ramaderia d’Ivan Meseguer 
pels carrers de costum.

NIT
Tot seguit, embolada del bou provat a la mitja part 
dels bous. 
A les 00:30 hores, ball a la pista d’estiu amb l’or-
questra ATALAYA.
En acabar, disco-mòbil.

MAÑANA
Tirada al plato en modalidad Compak Sporting 
en el Campo Municipal de Tiro “La Baseta” de 
Benicarló.
De 9:00 a 10:00 horas, en el mismo camp de tir, 
inscripciones y desayuno para todos los partici-
pantes. Obligatorio presentar licencia de armas y 
tarjeta federativa en vigor. Organiza el Club de Ca-
zadores San Lorenzo de Càlig. Patrocina el Ayunta-
miento de Càlig.
A las 12:00 horas, salida desde la plaza de toros 
hasta el toril de la calle Benicarló de los toros y va-
cas que amenizarán la mañana. A continuación, 
exhibición del rebaño vacuno de la ganadería de 
Ivan Meseguer por las calles de la pujà.
A las 14:00 horas, eixida de toros hasta el toril de 
la plaza Nova.

TARDE
A las 17:30 horas, pasacalle de la Agrupación Mu-
sical Villa de Càlig para recoger a las Reinas y da-
mas de fiestas.
Desde las 18:00 horas a las 21:00 horas, en el Cen-
tro de Cultura, exposiciones de las Amas de Casa, 
exposición “TRANSFTORN” de Oriol Córcoles, 
“Tú imaginación en mis manos” de Kiko Molina y 
“Descobrint raconets” de Nuria Albesa.
Desde las 18:00 horas, en la plaza Nueva tarde 
de toros de la ganadería Germans Navarré. Nos 
amenizará la tarde, la Agrupació Musical Vila de 
Càlig.
A las 19:00 horas, en la plaza Bassa Nova, 
cuentacuentos.
En la media parte de los toros, desencajonada y 
exhibición del toro de nombre SISÓN de Sergio 
Centelles. Organiza Penya Els Amics.
Al finalizar, eixida de la ganadería de Ivan Mese-
guer por las calles de costumbre.

NOCHE
A continuación, embolada del toro probado en la 
media parte de los toros.
A las 00:30 horas, baile en la pista de verano con la 
orquesta ATALAYA.
Al terminar, discomóvil.

Divendres
Viernes 12 A G O S T

AGOSTO
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MATÍ
A les 10:00 hores, a la plaça Nova, desencaixo-
nada i exhibició del bou de nom BACHILLE-
RO. Organitza Penya Taurina Calijona.
A les 12:00 hores, bous a la vallà. Els bous se-
ran pels carrers Sant Roc i Raval. I el toril utilit-
zat serà el de la plaça Nova.
Solta i tornada dels bous i vaques des del toril 
de la plaça Nova per tot el recorregut i tornar 
a la plaça.
A continuació, matí d’exhibició de ramat boví 
de la ramaderia d’Ivan Meseguer.
Al finalitzar també se soltaran els bous i les va-
ques fins al carrer Sant Roc i tornar al toril de 
la plaça Nova.

VESPRADA
A les 18:00 hores, cercavila de l’Agrupació Mu-
sical Vila de Càlig per a recollir a les Reines i 
dames de festes.
Des de les 18:00 hores a les 21:00 hores, al 
Centre de Cultura, exposicions de les Mes-
tresses de Casa, exposició “TRANSFTORN” 
d’Oriol Córcoles, “Tu imaginación en mis ma-
nos” de Kiko Molina i “Descobrint raconets” 
de Nuria Albesa.
Des de les 18:30 hores fins a les 21:00 hores, 
vesprada de bous de la ramaderia d’Ivan Me-
seguer. Amenitzarà la vesprada l’Agrupació 
Musical Vila de Càlig.
A les 19:00 hores, a la plaça Bassa Nova, Tallers 
i activitats per als més menuts.
En acabar la tarde de bous, eixida de la 
ramaderia d’Ivan Meseguer pels carrers de 
costum.

NIT
A continuació, embolada del bou provat al 
matí.
A les 00:30 hores, ball a la pista d’estiu amb 
l’orquestra NUEVA ETAPA.
En acabar, disco-mòbil.

MAÑANA
A las 10:00 horas, en la plaza Nova, desenca-
jonada y exhibición del toro de nombre BA-
CHILLERO. Organiza Penya Taurina Calijona.
A las 12:00 horas, toros en la vallà. Los toros 
serán por las calles Sant Roc y Raval. Y el toril 
utilizado será el de la plaça Nova.
Suelta y vuelta de los toros y vacas desde el 
toril de la plaza Nueva por todo el recorrido y 
volver a la plaza.
A continuación, mañana de exhibición de reba-
ño vacuno de la ganadería de Ivan Meseguer.
Al finalizar también se soltarán los toros y las 
vacas hasta la calle Sant Roc y volver al toril de 
la plaza Nova.

TARDE
A las 18:00 horas, pasacalle de la Agrupació 
Musical Villa de Càlig para recoger a las Reinas 
y damas de fiestas.
Desde las 18:00 horas a las 21:00 horas, en el 
Centro de Cultura, exposiciones de las Amas 
de Casa, exposición “TRANSFTORN” de Oriol 
Córcoles, “Tú imaginación en mis manos” de 
Kiko Molina y “Descobrint raconets” de Nuria 
Albesa.
Desde las 18:30 horas hasta las 21:00 horas, 
tarde de toros de la ganadería de Ivan Mese-
guer. Amenizará la tarde la Agrupació Musical 
Vila de Càlig.
A las 19:00 horas, en la plaza Bassa Nova, Talle-
res y actividades para los más pequeños.
Al terminar la tarde de toros, eixida de la ga-
nadería de Ivan Meseguer por las calles de 
costumbre.

NOCHE
A continuación, embolada del toro probado 
por la mañana.
A las 00:30 horas, baile en la pista de verano 
con la orquesta NUEVA ETAPA.
Al terminar, discomóvil.

Dissabte
Sábado 13 A G O S T

AGOSTO

MATÍ
D’11:00 a 12:00 hores, recollida del material 
per a fer el Farolet de Meló. Patrocina: Llorens 
Querol, S.L.
A les 12:00 hores, bous a la vallà. Els bous se-
ran pels carrers Sant Roc i Raval. I el toril utilit-
zat serà el de la plaça Nova.
Solta i tornada dels bous i vaques des del toril 
de la plaça Nova per tot el recorregut i tornar 
a la plaça.
A continuació, matí d’exhibició de ramat boví 
de la ramaderia d’Ivan Meseguer.
Al finalitzar també se soltaran els bous i les va-
ques fins al carrer Sant Roc i tornar al toril de 
la plaça Nova.

VESPRADA
A les 18:00 hores, cercavila de l’Agrupació Mu-
sical Vila de Càlig per a recollir a les Reines i 
dames de festes.
Des de les 18:00 hores a les 21:00 hores, al 
Centre de Cultura, exposicions de les Mes-
tresses de Casa, exposició “TRANSFTORN” 
d’Oriol Córcoles, “Tu imaginación en mis ma-
nos” de Kiko Molina i “Descobrint raconets” 
de Nuria Albesa.
Des de les 18:30 hores fins a les 21:00 hores, 
vesprada de bous de la ramaderia Los Xatos. 
Amenitzarà la vesprada l’Agrupació Musical 
Vila de Càlig.
A les 19:00 hores, a la plaça Bassa Nova, espec-
tacle “A Xalar” de Trobadorets.
En acabar la tarde de bous, eixida de la 
ramaderia d’Ivan Meseguer pels carrers de 
costum.
A continuació, cercavila dels farolets. Sortida 
des de l’Ajuntament, acompanyats per la xa-
ranga Be i a Band.

NIT
A les 00:30 hores, ball a la pista d’estiu amb 
l’orquestra NUEVA ERA.
En acabar, disco-mòbil.

MAÑANA
De 11:00 a 12:00 horas, recogida del material 
para hacer el Farolet de Meló. Patrocina: Llo-
rens Querol, S.L.
A las 12:00 horas, toro en la vallà. Los toros 
serán por las calles Sant Roc y Raval. Y el toril 
utilizado será el de la plaça Nova.
Suelta y vuelta de los toros y vacas desde el 
toril de la plaza Nueva por todo el recorrido y 
volver a la plaza.
A continuación, mañana de exhibición de ga-
nado vacuno de la ganadería de Ivan Meseguer.
Al finalizar también se soltarán los toros y las 
vacas hasta la calle Sant Roc y volver al toril de 
la plaza Nova.

TARDE
A las 18:00 horas, pasacalle de la Agrupació 
Musical Villa de Càlig para recoger a las Reinas 
y damas de fiestas.
Desde las 18:00 horas a las 21:00 horas, en el 
Centro de Cultura, exposiciones de las Amas 
de Casa, exposición “TRANSFTORN” de Oriol 
Córcoles, “Tú imaginación en mis manos” de 
Kiko Molina y “Descobrint raconets” de Nuria 
Albesa.
Desde las 18:30 horas hasta las 21:00 horas, 
tarde de toros de la ganadería Los Xatos. Ame-
nizará la tarde la Agrupació Musical Vila de 
Càlig.
A las 19:00 horas, en la plaza Bassa Nova, es-
pectáculo “A Xalar” de Trobadorets.
Al terminar la tarde de toros, eixida de la ga-
nadería de Ivan Meseguer por las calles de 
costumbre.
A continuación, pasacalle de los farolets. Sali-
da desde el Ayuntamiento acompañados por 
la xaranga Be i a Band.

NOCHE
A las 00:30 horas, baile en la pista de verano 
con la orquesta NUEVA ERA.
Al terminar, discomóvil.

Diumenge
Domingo 14 A G O S T

AGOSTO
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MATÍ
A les 12:00 hores, XIV Bicicletada popular a la 
plaça País Valencià. 

Nota important: recordem que per a garan-
tir la seguretat, serà obligatori que tots els 
participants porten casc i que els menors de 
vuit anys vagin acompanyats per un adult. 
L’organització no es fa responsable dels 
danys que puguin sofrir els participants per 
alguna imprudència o per sortir-ne del cir-
cuit marcat.

TARDE
A les 18:00 hores, a l’auditori del Centre de Cul-
tura, Homenatge a la Vellesa.

Es retrà homenatge als nostres majors on es 
repartirà un detall als majors de 75 anys. La 
vesprada estarà amenitzada per la rondalla vi-
narossenca Mar i Terra.

A les 19:00 hores, espectacle itinerant de car-
rer a càrrec de la companyia Scuraplats amb 
l’espectacle “Corral Caos”. Patrocina la Diputa-
ció de Castelló.

Itinerari: Avinguda Constitució (davant del 
Centre de Cultura); la Raval, plaça Nova, Doc-
tors Marzà, carrer José Monroig i plaça Bassa 
Nova.

A la plaça Bassa Nova, batalla de confeti.

NIT
A la pista d’estiu del Centre de Cultura a les 
22:00 hores, sopar Fi de Festes.

A les 00:00 hores, espectacle pirotècnic a 
càrrec de la Pirotècnia Tomàs per tal d’acomi-
adar-nos de les Festes Patronals de l’any 2022. 

MAÑANA
A las 12:00 horas, XIV Bicicletada popular en 
la plaça País Valencià. 

Nota importante: recordamos que, para ga-
rantizar la seguridad, será obligatorio que to-
dos los participantes lleven casco y que los 
menores de ocho años vayan acompañados 
por un adulto. La organización no se hace res-
ponsable de los daños que puedan sufrir los 
participantes por alguna imprudencia o poer 
salirse del circuito marcado.

TARDE
A las 18:00 horas, en el auditorio del Centro de 
Cultura, Homenaje a la Vejez.

Se rendirá homenaje a nuestros mayores don-
de se repartirá un detalle a los mayores de 75 
años. La tarde estará amenizada por la ronda-
lla vinarossenca Mar i Terra.

A las 19:00 horas, espectáculo itinerante de 
calle a cargo de la compañía Scuraplats con el 
espectáculo “Corral Caos”. Patrocina la Diputa-
ción de Castelló.

Itinerario: Avenida Constitución (delante del 
Centro de Cultura); la Raval, plaza Nova, Doc-
tors Marzà, calle José Monroig y Plaza Bassa 
Nova.

En la plaza Bassa Nova, batalla de confeti.

NOCHE
En la pista de verano del Centro de Cultura a 
las 22:00 horas, cena Fin de Fiestas.

A las 00:00 horas, espectáculo pirotécnico a 
cargo de la Pirotecnia Tomàs para despedir-
nos de las Fiestas Patronales del año 2022.

Dilluns
Lunes 15 A G O S T

AGOSTO

Servicio 
de Autonomía 
Personal (SPAP)

Desde SPAP, Servicio de Autonomía Perso-
nal, todos nuestros usuarios queremos de-
searos unas felices fiestas.

Ha sido un año un poco diferente, lleno de 
restricciones y normas de las cuales no es-
tamos acostumbrados, pero aun así hemos 
podido sobrepasarlos y seguir adelante.

Estamos muy contentos de tener esta serie 
de recursos, para nosotros los mayores, un 
sitio donde poder realizarnos, entablar con-
versaciones con nuestros vecinos y amigos, 
hablar de nuestras inquietudes, de nuestros 
miedos, volver al cole como cuando éramos 
jóvenes y algunos incluso por primera vez.

Poder pasar un rato divertido, haciendo gim-
nasia, trabajando nuestra memoria que a 
estas edades es tan difícil de conservar, es-
perando con ganas los jueves, para jugar al 
bingo donde los ganadores siempre disfru-
tamos, cuando nos ponen las medallas y no 
te digo si encima tenemos algún que otro 
regalo.

También nos lo pasamos muy bien, cuando 
nos vamos de excursión o hacemos talleres 
de relajación, o incluso cuando nos invita 
alguna asociación como las amas de casa o 
vienen a hacernos alguna demostración y 
bailar como la casa Andalucía de Peñíscola. 
Gracias.

Y a todos los colaboradores y voluntarios que 
nos ayudan y nos hacen la vida más cómoda.

Mil gracias a todo y a todos, por hacer posi-
ble, nuestra visibilidad, en esta sociedad de 
hoy tan difícil.

Mil gracias a nuestra Dinamizadora Noemi.

A la concejala de bienestar social, Carmen 
María Ferré Monroig.

A nuestra concejala de fiestas y educación, 
Ruth Sanz Monroig.

Y a nuestra señora Alcaldesa Ernestina Bo-
rràs.

Felices fiestas a todos los calijons y calijones.

Y Visca Càlig.
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Associació Ermita 
Verge del Socors

Un any més ens trobem redactant unes lí-
nies per al programa de les festes patronals 
del nostre poble.

Des de la nostra associació volem agrair a to-
tes els persones que al llarg de tots estos anys 
han col·laborat per tal de poder acomplir l’ob-
jectiu de restaurar la cúpula de la nostra er-
mita. Des d’aquí vos agraïm el vostre suport 
i la vostra ajuda. Sense vosaltres no haguera 
sigut possible.

Que passeu unes molt bones festes.

Visca Sant Llorenç!

Visca la Mare de Déu del Socors!

Associació 
cultural amics i 
simpatitzants del 
carrer Socors

Aquest passat juny, després d’un temps sen-
se poder fer cap tipus de celebració, els socis 
i veïns del carrer Mare de Déu del Socors vam 
poder tornar a gaudir de la Festa de Sant 
Joan, una festa molt arrelada al nostre carrer. 

Com portàvem fent anys enrere, vam prepa-
rar les viandes per al sopar, vam fer la fogue-
ra, vam parar les taules i… a menjar!!! De nou, 
ens vam tornar a reunir amb la gent estima-
da, vam poder conversar tranquil·lament, 
vam assaborir la coca de sant Joan, vam 
cremar la foguera i, amb ella, totes aquelles 
coses que volem lluny de nosaltres. També 
vam tindre un moment per a recordar a tots 
aquells que ja no estan amb nosaltres. Per-
què, tot i que han marxat, sempre els tenim 
al nostre pensament. 

Enguany, esperem poder recuperar també 
les nostres festes de setembre, festes que 
celebrem en honor de la Mare de Déu del 
Socors. Uns dies amb actes senzills, però que 
ens permeten de nou retrobar-nos amb fa-
miliars, amics, veïns…, i que es converteixen 
en una espècie d’acomiadament a l’estiu. 

Però, ara, és moment de gaudir les nostres 
Festes d’agost. Us convidem a tots a viure-les 
amb intensitat però també amb responsa-
bilitat. Seran les primeres festes dins la nova 
‘normalitat’ i segur que les rebrem amb mol-
tes ganes. 

Aprofitem també aquestes línies per a felici-
tar a les futures reines de les festes i les seues 
corts d’honor, desitjant que les gaudisquen 
al màxim per poder guardar-ne un bonic re-
cord. Així com també agraïr als representants 
de les festes passades la magnífica represen-
tació que en van fer a tots els actes.

BONES FESTES A TOTES I TOTS!

VISCA SANT LLORENÇ! 
I VISCA LA MARE DE DÉU DEL SOCORS!
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Penya Taurina 
Calijona
Calijons, visitants, socis i col·laboradors de la 
Penya Taurina Calijona. Un any més tenim 
ací les festes en honor al nostre patró Sant 
Llorenç. Dies de festa en què la penya, a 
l’igual que la resta d’entitats, aportem actes 
a les nostres festes patronals.
Degut al COVID-19 i per motius sanitaris, com 
tots sabeu, l’any passat van ser unes festes 
clarament diferents al que estàvem acostu-
mats. Inimaginable el fet de no poder disfru-
tar de l’entrà a l’estil calijó i les vesprades de 
bous, tan estimades pel nostre poble, es van 
adaptar a unes maneres diferents de fer a les 
habituals.
Enguany i després d’aquest impàs de dos 
anys de canvis abruptes, tornem a tindre l’es-
timada “Entrà” a l’estil calijó i les vesprades de 
bous a la plaça.
Veiem que el COVID-19, ens ha marcat un 
abans i un després en les nostres formes de 
viure, sobretot sanitàriament, en quant a 
mesures higièniques i sanitàries; però també 
en l’àmbit econòmic de la societat en gene-
ral, i fins i tot en l’afectació a l’afició taurina 
on s’han desencadenat importants pèrdues 
econòmiques per als ramaders per no poder 
oferir espectacles taurins als diferents pobles 
de la nostra geografia i haver de sacrificar 
part dels animals de les seues ramaderies.
És un fet real i vist com a part de la història, 
però ara toca recuperar tots els actes taurins 
de la manera que sempre ho hem viscut, des 
de la tradició ben calijona per a les nostres 
festes patronals.
Des de la Penya Taurina Calijona us recor-
dem que no ens hem d’oblidar que el virus 
continua i que en aquests temps difícils com 
els que estem vivint, continuem respectant i 
mantenint els costums i tradicions del nos-
tre poble perquè el poble que no respecta i 
manté els seus costums i tradicions, no con-
serva els seus orígens i arrels.
Des d’aquí, agrair a la resta d’associacions, la 
seva involucració i l’esforç per poder tindre 
més varietat d’actes dins les nostres festes i 

al llarg de tot l’any perquè les entitats formen 
part del patrimoni cultural d’un poble, com 
sempre hem expressat i ho creiem en con-
vicció.
Un any més volem agrair a la dama de la Pe-
nya Taurina Calijona 2021, Nerea Borràs Ruíz, 
la seua representació i implicació en tots 
els nostres actes i donar la benvinguda a la 
dama de la Penya Taurina Calijona a les fes-
tes 2022, Patricia Gascó Anglés.
Per finalitzar, els volem convidar a que parti-
cipen i que disfruten dels nombrosos actes 
programats tant per l’Ajuntament com per la 
resta d’entitats.
Xaleu molt de les festes patronals calijones 
2022!
Vint-i-set a anys fent festa. Vint-i-set anys fent 
poble.

AMPA Càlig 
CEIP Felicinda Collell

Estimats calijones, calijons i visitants, 

Ara sí, ja estem en Festes. Per fi podrem gau-
dir d’unes festes com les de sempre, on la 
germanor i la diversió de ben segur estaran 
presents en cada acte. 

Divertir-nos, ballem i cantem amb els nos-
tres menuts que tant es mereixen estes Fes-
tes Patronals. 

Des de l’AMPA CEIP Felicinda Collell tenim la 
il·lusió de desitjar-vos a tots uns dies fantàs-
tics! 

Visca Càlig i Visca Sant Llorenç!
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Colla de Dansaires Sentiu les castanyetes, la dolçaina i el tabal? 
Estem ací, la Colla de Dansaires, després de 
dos anys i venim preparats per a omplir els 
carrers de tradició en estes Festes Patronals.

Aquesta pandèmia amb la qual estem obli-
gats a conviure ens ha portat limitacions 
d’actuacions, reunions, d’horaris...però alho-
ra, ha activat les idees per a poder continuar 
fent tot allò que ens agrada, ballar!

Vam encetar l’any amb la nostra festa gran, 
la Festa de Sant Vicent, amb una molt bona 
participació de balladors i balladores tant 
grans com menuts.

Estem molt contents de poder guanyar-li 
terreny a la còvid-19 i seguir endavant. Ara, 
toca Ballar-li al nostre patró Sant Llorenç i 
participar en la Dansada Popular.

Fem una gran crida 
a tota la població, 
visitants i forasters 
presteu molta atenció.

El dia 7 hi ha dansada, 
no hi podeu faltar, 
heu de vindre tots, 
per a gaudir i ballar.

Prepareu el mantó, 
i també les castanyetes, 
poseu-vos bé la faixa 
i les sabates ben nugadetes.

El dia 10, Sant Llorenç, 
li ballarem al patró, 
prepareu-vos un ‘palmito’ 
que farà molta caló’

Calijons, Calijones, 
veniu a participar 
que ja portem dos anys 
i no sabreu ballar.
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AFIVINA

L’Associació de Fibromialgia Baix Maestrat 
vol desitjar-vos unes molt bones festes patro-
nals i que gaudiu amb molta alegria de tots 
els esdeveniments que es facin.

Volem aprofitar este escrit per agrair al poble 
de Càlig la implicació amb la nostra associa-
ció...molt bones festes Calijons i Calijones

Unió Jove Càlig L’any passat començàvem este escrit parlant 
de l’aprenentatge de paraules com pandè-
mia, COVID, PCR... Un any després, les parau-
les que volem que ressonen en tots nosaltres 
són alegria, normalitat, festa, família, amistat 
i un llarg etcètera de paraules positives.

Tots els qui formem la Unió Jove desitgem 
que gaudiu d’estes festes, que xaleu de va-
lent i que participeu en tots els actes que 
s’han preparat. Perquè “Junts fem poble”, 
perquè les nits d’orquestres tornen a ser nos-
tres, perquè la màgia i les rialles ompliran 
de nou la pista d’estiu, perquè “Mediterrània 
és una festa”, perquè tornen les paelles i per 
molts perquè més…

La UJC vos desitgem: BONES FESTES!
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Mestresses de Casa Aquest any passat, la pandèmia no ens va 
deixar celebrar ni fer partíceps a totes les 
sòcies dels nostres millors actes. Això, ens ha 
omplert d’entusiarme i de ganes per a que, 
enguany que tot ha començat a normalit-
zar-se, ho haguem pogut celebrar com toca, 
amb tardes de labors i Yoga, berenar per a 
Nadal, Missa i dinar de Santa Àgueda, viat-
ges, tardes de jocs i ball; també participar 
en la Fira de Sant Vicent, anar de caminata 
a la Font de la Salut i com no, la tradicional 
paella fi de curs amb un dinar de germanor 
i ball.

Ara, només ens queda animar-vos a que 
vingueu durant les festes a vorer l’exposició 
dels nostres treballs realitzats durant el curs 
i a la Trobada de bolilleres al setembre.

Moltes gràcies a totes les nostres sòcies per 
participar i col·laborar en tots els actes.

Bones festes!

Grup de teatre 
“Corronconco”

Després d’uns anys de pandèmia, arriben de 
nou les nostres esperades Festes Patronals 
amb normalitat. Hem preparat el pregó del 
primer dia amb la il·lusió renovada i amb el 
desig d’encetar un any més les festes amb 
un somriure. Esperem que siguen dies de re-
trobaments, d’abraçades i d’alegria.

Bones festes 2022!
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Agrupació 
Musical Vila de 
Càlig

Músics, calijones, calijons 

i gent de tot el món! Volem desitjar-vos que 

gaudiu de tots els dies de festes, tant si és 

un acte cultural, esportiu o, simplement, d’un vermut 

entre els amics i amigues. 

L’arribada de les llàgrimes de Sant Llorenç, farà que 

mirem al cel i demanem un desig, 

o, simplement, mirem al cel amb 

nostàlgia amb el record dels que ens han deixat. 

Raval avant, passa la banda, 

observeu-la, escolteu-la, 

i aplaudiu-la ben fort. 

Gaudiu de cada cercavila, de cada tarde de 

bous... i no perdeu l’oportunitat de poder 

emocionar-vos amb el nostre 

nou grup de batucada. 

Gojos a Sant Llorenç, 

obrint este dia gloriós, 

cada nota és un 

himne per al nostre patró. 

Esperem que visqueu estos dies, 

Amb alegria i germanor.

Des de L’AMVC vos desitgem bones festes!

 ▶ S’informa que per cortesia i respecte 
a les Reines i Dames i Fester del 2021 i 
del 2022 s’agrairia que s’acudirà a l’ac-
te de la Presentació vestits de manera 
adequada.

 ▶ És necessari traure invitació per al dia 
de la presentació de les Reines, Da-
mes i Fester.

 ▶ La Regidoria de Festes informa s’ho-
menatjarà als vells de la nostra pobla-
ció a partir dels 75 anys inclosos. Les 
persones que no arrepleguen el regal 
al Centre de Cultura, podran recollir-lo 
a l’Ajuntament fins al dia 19 d’agost.

 ▶ La Regidoria de Festes informa que 
per motius d’organització dins del re-
cinte de la pista d’estiu no es podrà 
entrar begudes i menjar.

 ▶ Durant totes les Festes, a partir de les 
18 hores i fins la 1 de la matinada, el c/ 
La Raval serà carrer de vianants.

 ▶ Està totalment prohibit aparcar des 
del Pou de la Vila fins a la pl. Nova els 
dies de bous.

 ▶ Els cadafals no es podran retirar de la 
plaça fins al dilluns 15 d’agost a partir 
de les 21:00 hores.

 ▶ Si es preveuen inclemències meteoro-
lògiques que impedisquen l’actuació 
de l’orquestra a la pista d’Estiu, l’or-
questra actuarà a l’auditori del Centre 
de Cultura.

 ▶ La Regidoria de Festes es reserva el 
dret a modificar o suprimir qualsevol 
acte si ho creu convenient.

BOUS
 ▶ Es recorda que es dispararan TRES 

COETS d’avís per a començar els bous 
i UN quan els bous entren al toril de la 
plaça Nova.

 ▶ Es modifica el recorregut dels bous de 
la vallà. Transcorreran pel Carrer Sant 
Roc i Carrer la Raval i s’utilitzarà el toril 
de la Plaça de Bous.

 ▶ Els bous embolats es faran només 
acabar l’eixida.

 ▶ Els dies de bous queda prohibit esta-
cionar des del Pou de la Vila fins a la 
plaça de bous. Aquest tram deu que-
dar lliure de cotxes per a facilitar el tre-
ball dels serveis de protecció i segure-
tat: ambulàncies, Guàrdia Civil...

 ▶ També queda prohibida l’entrada al 
recinte taurí a tots els menors de 16 
anys, així com als que presenten sig-
nes d’embriaguesa. Cada vesprada hi 
haurà uns encarregats de vigilar el re-
cinte i trauran fora a tots aquells que 
no poden estar-hi.

 ▶ Es repartiran BOSSES PER A LES DEI-
XALLES pels cadafals abans dels bous 
perquè les colles les utilitzen.

VENDA D’ABONAMENT S I INSCRIPCIÓ 
DE TAULET ES I ACT IVITAT S

Els horaris per a inscriure’s a les activitats 
i obtindre l’abonament de Festes seran:

 ▶ Dimecres 3 d’agost: de 10 a 14 hores i 
de 19 a 21 hores.

 ▶ Dijous 4 d’agost: de 10 a 14 hores i de 
19 a 21 hores.

Notes informatives
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 ▶ Divendres 5 d’agost de 10 a 14 hores. 

La inscripció serà al saló de Plens de 
l’Ajuntament de Càlig.

CARROSSES 
 ▶ Totes les colles hauran d’inscriure la 

carrossa els dies 3, 4 i5 d’agost dins 
dels horaris establerts. Serà necessari 
per a participar en la desfilada i optar 
als premis.

 ▶ La mesura de les carrosses perquè pu-
guin passar per cadafal de la porta de 
la plaça Nova és de 2,65 metres d’alt 
i 2,70 d’amplada. Les carrosses que 
superen aquestes mesures seran des-
qualificades.

 ▶ Totes les carrosses facilitaran el nom-
bre de participants.

 ▶ Les carrosses formades per menors de 
16 anys hauran d’anar acompanyades, 
durant tot el recorregut, per 4 adults.

 ▶ Les carrosses amb participants me-
nors de 18 anys hauran de facilitar 
llistat de participants amb el nom, 
cognom, DNI i telèfon del participant 
i, a més a més, el permís dels pares en 
el document que facilitarà l’ajunta-
ment.

 ▶ Aquelles carrosses que dificulten la 
marxa correcta de la desfilada (mal 
comportament dels participants, re-
tards en la marxa,...) seran expulsades 
del recorregut i no optaran als premis. 

 ▶ Hi haurà dos categories de premis: 

SECCIÓ GENERAL:
 ■ 1er Premi: 400 euros. 
 ■ 2n Premi: 200 euros. 

SECCIÓ JUVENIL: 
(participants fins a 13 anys)

 ■ 1er Premi: 200 euros
 ■ 2n Premi: 100 euros.

DIA DEL DIBUIX 
POPULAR INFANT IL

Els interessats hauran d’apuntar-se du-
rant els dies establerts.

GUARNIMENT 
DELS CARRERS 

Els interessats a ornamentar els carrers 
hauran de col·locar les banderetes a par-
tir dels 4 metres.

Tots els carrers engalanats i que s’apun-
ten, rebran un obsequi.

DIA DE PAELLES 
DE LA UNIÓ JOVE

Totes aquelles persones que vulguin 
participar en aquest dia, hauran de pas-
sar a apuntar-se. 

La Unió Jove repartirà l’arròs, la llenya i 
els ferros a partir de les 12 hores del dia 
7 d’agost a totes les colles participants.

SOPAR FI DE FEST ES
Totes les persones interessades a sopar 
a la pista aquesta nit, hauran de pas-
sar anteriorment (fins al 11 d’agost) per 
l’Ajuntament a recollir els tiquets. 

S‘haurà d’abonar 3 € per tiquet, per a 
evitar malgastar els diners en menjar 
que es desaprofita.

Aquelles persones que no presenten els 
tiquets en el moment d’entrar al recinte, 
hauran d’esperar-se que totes les perso-
nes que si el porten, estiguin assegudes 
per tal de poder accedir. 

Demanem a les colles que assistiran al 
sopar que, una vegada acabat l’acte, re-
pleguen la taula i dipositen les deixalles 
als contenidors. GRÀCIES! 

Si alguna colla vol assistir al sopar a la 
pista d’estiu, però no vol menjar, haurà 
de traure igualment el tiquet –sense pa-
gar– per tal de poder tindre una millor 
organització dels llocs que s’han de pre-
parar per al sopar.

PREU ABONAMENT S 
Adults- adultes .............................................45 €

Jubilats- jubilades: .....................................40 €

Xiquets/xiquetes .......................................... 25 €**

**Nascuts entre els anys 2008 i 2013, 
ambdós inclosos. 

AVÍS: El dia de la presentació el ball serà 
de pagament. Este dia no es vendran 
abonaments. Excepcionalment el dia 7 
des de les 00:00 hores fins a la 1:00 ho-
res, es podran traure abonaments i no es 
descomptarà l’entrada del dia 6. 

L’abonament de Festes inclou totes les 
activitats de la Pista del Centre de Cul-
tura i no inclou el concert de La Fúmiga. 

PREUS PER NIT
Adults/adultes ...............................................8 €

Xiquets/xiquetes ..........................................4 €

LA FÚMIGA: 12 euros anticipada mitjan-
çant plataforma i 16 euros a la taquilla a 
les 23:00 hores.

 ▶ El ball començarà PUNTUALMENT a 
l’hora establerta per a cada dia.

 ▶ La taquilla romandrà oberta fins a les 
6:00 hores i sense haver cap tipus de 
descompte. 

PREUS TAULET ES 
Taula menuda, totes les nits .............. 30 €

Taula gran, totes les nits ........................ 60 €

Taula menuda, una sola nit ................ 6 €

Taula gran, una sola nit .......................... 12 €

La nit del Concert de la Fúmiga no hi 
haurà tauletes ni cadires al recinte de 
ball. 

La ubicació de les tauletes es sortejarà el 
dijous 4 d’agost a les 22:00 hores a la 
Sala de Projeccions Centre de Cultura. 

Els preus dels abonaments, entrades i 
tauletes es regulen per l’Ordenança Fis-
cal reguladora del preu públic per a l’en-
trada a espectacles-orquestres.



@ajcaligajuntamentcalig

Amunt! Gent de Càlig. Alcem-nos tots junts. 
Cantem ferms est himne que, en sonar, engala els sentits. 
Calijones, calijons, present i futur del poble unit.

La carta de població obria el camí. 
Principi dels calijons que, amb coratge, ens van protegir. 
Calijones, calijons, present i futur del poble unit.

De la terra som i estimem el llaurador 
que porta el camp molt a dins del seu cor. 
La fulla cau a poc a poc mentre espera vore un dia nou.

Les nostres tradicions 
són el tresor i el gran motiu per a la trobada. 
La bona germanor i gran dedicació 
són la bandera d’associacions.

Cantem, sentim, vivim, 
com a calijons, els nostres costums i la nostra festa. 
El dia de Sant Vicent, la festa Sant Llorenç 
i la del Socors sempre estan presents.

Carrers de la població són l’encant del poble, 
camí i treball dels nostres avantpassats. 
Anem a la plaça Vella, Raval, la Rasa o el de Sant Roc, 
Santa Bàrbara o la dona, a la plaça Nova o carrer del Pont.

La Torre és identitat de la nostra vila, 
vigia dels nostres somnis guaitant la mar. 
Anem a la plaça Vella, Raval, la Rasa o el de Sant Roc, 
Santa Bàrbara o la dona, a la plaça Nova o carrer del Pont.

Sentiment d’un poble.

Amunt! Gent de Càlig. Alcem-nos tots junts. 
Cantem ferms est himne que, en sonar, engala els sentits. 
Calijones, calijons, present i futur del poble unit.

Cridem ben fort: som calijons!

Himne a Càlig
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