
00.00 h Discomòbil amb el DJ Vimax patrocinada per la  pel
seu 10 aniversari.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

Dissabte 28  de setembre
18.30 h Ruta L´asklaghetto, concentracio de penyes per a començar la ruta.
Lloc: Bar Morret.

19.00 h Correbars, de xupitos i cervesa a 1€ amenitzat amb la xaranga “Toca
i Calla” patrocinat per la Penya L´asklaghetto. A les xarxes socials hi
haurà un cartell publicitari. Vos esperem a tots i a totes!

21.00 h Sopar de penyes de pa i porta. La Comissió repartirà olives, cacaus
i beguda per a tots els penyistes.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

22.30 h Discomòbil amb els DJ´s Ripa i Dani García
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

00.00 h Sorteig de cadafals.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

Diumenge 29 de setembre
8.00 h Muntatge de cadafals.

Divendres 4 d,octubre

19.30 h Entrada de penyes amb la xaranga “Magos del ritmo”.La Comissió
repartirà sangría i la beguda Zurracapote patrocinada per “Vinoteca Sabor
Rioja” .
Lloc: Eixida des de la plaça caserna Guàrdia Civil.

21.30 h Sopar de truita gegant amb cacaus, olives i beguda per a les penyes
a càrrec de la Comissió. Cada penya es ficarà la seua taula i cadires i en
acabar de sopar les arreplegarà.
Lloc: Plaça de la Constitució.

23:45 h Pregó i anunci de festes des de l’Ajuntament

00:00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer. Al finalitzar
continuarà la festa amb l’orquestra Agora .
Lloc: Plaça de la Constitució

03:00 h Discomòbil amb el DJ Kilian Martínez.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

00.00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Coeters Dragón.

Dilluns 7 d�,octubre
10:00 h Missa per als difunts.
16:30 h Entrada de bous
17:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el
núm. 30, guarisme 4 i de nom “Escritor”.
18:00 h Bou   de la ramaderia “Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 23,guarisme 4 i de
nom “Pretencioso”. A continuació vaques de la
ramaderia de Javier Tàrrega “El Gallo”.
19:30 h “Tardeo rumbero”
00:00 h Actuació de Gustavo Paradís.

Dimarts 8  d�,octubre
10:00 h Esmorzar per als més majors del poble.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
18:00 h Vesprada de vaques.
21:30 h SOPAR DE CALDERES!
03:00 h Discomòbil.

Dimecres 9  d�,octubre
09:00 h IV Mitja marató Moncofa .
09:30 h Esmorzar i tradicional tir i arrossegament.
11:00 h Matí de diversió per als menuts.
17:00 h Acte institucional del 9 d’Octubre.
20:00 h II Recital Flamenco.
22:45 h Correfoc teatral itinerant
00:00 h Actuació flamenca.

Divendres 11  d�,octubre
08:00 h Despertà amb masclets.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
17:30 h Ball disfresses infantil.
18:00 h Concurs de poker
Concurs de guinyot
23:00 h CAVALCADA DE DISFRESSES!
00:00 h Discomòbil.

Dissabte 12 d�,octubre
08:00 h Entrada i prova de vaques
10:00 h Festa de l’adopció amb pintacares per als
xiquets.
12:00 h Missa en honor a la Mare de Déu del Pilar.
18:00 h Bou  de la ramaderia “Toros de
Albarreal” amb el núm. 74, guarisme 4 i de nom
“Mandarino”.
18:30 h Bou  patrocinat de la ramaderia “Puerto
San Lorenzo” amb el núm. 16, guarisme 4 i de
nom“Garavito”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
23:30 h Bou embolat
00:00 h Discomòbil

Diumenge 6 d�,octubre
10:00 h Concurs de petanca.
12:00 h DINAR DE LES PAELLES!
15:30 h Concurs de cervessa.
19:30 h Missa i processó en honor a Sant Antoni.
21:30 h Mascletada nocturna
22:30 h Espectacle de varietets

Dijous 10  d�,octubre
10:00 h Esmorzar popular
11:00 h “Encierro infantil”
18:00 h Bou  de la ramaderia“Los Ronceles”
amb el núm. 38, guarisme 4 i de nom “Nubarrito”.
18:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 35, guarisme 5 i de
nom “Mascle”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
19:00 h Tardeo rumbero amb cervesa.
23:30 h Bou embolat.
0:00 h Discomòbil



00.00 h Discomòbil amb el DJ Vimax patrocinada per la  pel
seu 10 aniversari.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

Dissabte 28  de setembre
18.30 h Ruta L´asklaghetto, concentracio de penyes per a començar la ruta.
Lloc: Bar Morret.

19.00 h Correbars, de xupitos i cervesa a 1€ amenitzat amb la xaranga “Toca
i Calla” patrocinat per la Penya L´asklaghetto. A les xarxes socials hi
haurà un cartell publicitari. Vos esperem a tots i a totes!

21.00 h Sopar de penyes de pa i porta. La Comissió repartirà olives, cacaus
i beguda per a tots els penyistes.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

22.30 h Discomòbil amb els DJ´s Ripa i Dani García
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

00.00 h Sorteig de cadafals.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

Diumenge 29 de setembre
8.00 h Muntatge de cadafals.

Divendres 4 d,octubre
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10:00 h Esmorzar per als més majors del poble.
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Dimecres 9  d�,octubre
09:00 h IV Mitja marató Moncofa .
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23:30 h Bou embolat
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Lloc: Bar Morret.

19.00 h Correbars, de xupitos i cervesa a 1€ amenitzat amb la xaranga “Toca
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haurà un cartell publicitari. Vos esperem a tots i a totes!

21.00 h Sopar de penyes de pa i porta. La Comissió repartirà olives, cacaus
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San Lorenzo” amb el núm. 16, guarisme 4 i de
nom“Garavito”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
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Jacinto Ortega” amb el núm. 35, guarisme 5 i de
nom “Mascle”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
19:00 h Tardeo rumbero amb cervesa.
23:30 h Bou embolat.
0:00 h Discomòbil



00.00 h Discomòbil amb el DJ Vimax patrocinada per la  pel
seu 10 aniversari.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

Dissabte 28  de setembre
18.30 h Ruta L´asklaghetto, concentracio de penyes per a començar la ruta.
Lloc: Bar Morret.

19.00 h Correbars, de xupitos i cervesa a 1€ amenitzat amb la xaranga “Toca
i Calla” patrocinat per la Penya L´asklaghetto. A les xarxes socials hi
haurà un cartell publicitari. Vos esperem a tots i a totes!

21.00 h Sopar de penyes de pa i porta. La Comissió repartirà olives, cacaus
i beguda per a tots els penyistes.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

22.30 h Discomòbil amb els DJ´s Ripa i Dani García
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

00.00 h Sorteig de cadafals.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

Diumenge 29 de setembre
8.00 h Muntatge de cadafals.

Divendres 4 d,octubre

19.30 h Entrada de penyes amb la xaranga “Magos del ritmo”.La Comissió
repartirà sangría i la beguda Zurracapote patrocinada per “Vinoteca Sabor
Rioja” .
Lloc: Eixida des de la plaça caserna Guàrdia Civil.

21.30 h Sopar de truita gegant amb cacaus, olives i beguda per a les penyes
a càrrec de la Comissió. Cada penya es ficarà la seua taula i cadires i en
acabar de sopar les arreplegarà.
Lloc: Plaça de la Constitució.

23:45 h Pregó i anunci de festes des de l’Ajuntament

00:00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer. Al finalitzar
continuarà la festa amb l’orquestra Agora .
Lloc: Plaça de la Constitució

03:00 h Discomòbil amb el DJ Kilian Martínez.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

00.00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Coeters Dragón.

Dilluns 7 d�,octubre
10:00 h Missa per als difunts.
16:30 h Entrada de bous
17:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el
núm. 30, guarisme 4 i de nom “Escritor”.
18:00 h Bou   de la ramaderia “Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 23,guarisme 4 i de
nom “Pretencioso”. A continuació vaques de la
ramaderia de Javier Tàrrega “El Gallo”.
19:30 h “Tardeo rumbero”
00:00 h Actuació de Gustavo Paradís.

Dimarts 8  d�,octubre
10:00 h Esmorzar per als més majors del poble.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
18:00 h Vesprada de vaques.
21:30 h SOPAR DE CALDERES!
03:00 h Discomòbil.

Dimecres 9  d�,octubre
09:00 h IV Mitja marató Moncofa .
09:30 h Esmorzar i tradicional tir i arrossegament.
11:00 h Matí de diversió per als menuts.
17:00 h Acte institucional del 9 d’Octubre.
20:00 h II Recital Flamenco.
22:45 h Correfoc teatral itinerant
00:00 h Actuació flamenca.

Divendres 11  d�,octubre
08:00 h Despertà amb masclets.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
17:30 h Ball disfresses infantil.
18:00 h Concurs de poker
Concurs de guinyot
23:00 h CAVALCADA DE DISFRESSES!
00:00 h Discomòbil.

Dissabte 12 d�,octubre
08:00 h Entrada i prova de vaques
10:00 h Festa de l’adopció amb pintacares per als
xiquets.
12:00 h Missa en honor a la Mare de Déu del Pilar.
18:00 h Bou  de la ramaderia “Toros de
Albarreal” amb el núm. 74, guarisme 4 i de nom
“Mandarino”.
18:30 h Bou  patrocinat de la ramaderia “Puerto
San Lorenzo” amb el núm. 16, guarisme 4 i de
nom“Garavito”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
23:30 h Bou embolat
00:00 h Discomòbil

Diumenge 6 d�,octubre
10:00 h Concurs de petanca.
12:00 h DINAR DE LES PAELLES!
15:30 h Concurs de cervessa.
19:30 h Missa i processó en honor a Sant Antoni.
21:30 h Mascletada nocturna
22:30 h Espectacle de varietets

Dijous 10  d�,octubre
10:00 h Esmorzar popular
11:00 h “Encierro infantil”
18:00 h Bou  de la ramaderia“Los Ronceles”
amb el núm. 38, guarisme 4 i de nom “Nubarrito”.
18:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 35, guarisme 5 i de
nom “Mascle”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
19:00 h Tardeo rumbero amb cervesa.
23:30 h Bou embolat.
0:00 h Discomòbil



00.00 h Discomòbil amb el DJ Vimax patrocinada per la  pel
seu 10 aniversari.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

Dissabte 28  de setembre
18.30 h Ruta L´asklaghetto, concentracio de penyes per a començar la ruta.
Lloc: Bar Morret.

19.00 h Correbars, de xupitos i cervesa a 1€ amenitzat amb la xaranga “Toca
i Calla” patrocinat per la Penya L´asklaghetto. A les xarxes socials hi
haurà un cartell publicitari. Vos esperem a tots i a totes!

21.00 h Sopar de penyes de pa i porta. La Comissió repartirà olives, cacaus
i beguda per a tots els penyistes.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

22.30 h Discomòbil amb els DJ´s Ripa i Dani García
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

00.00 h Sorteig de cadafals.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

Diumenge 29 de setembre
8.00 h Muntatge de cadafals.

Divendres 4 d,octubre

19.30 h Entrada de penyes amb la xaranga “Magos del ritmo”.La Comissió
repartirà sangría i la beguda Zurracapote patrocinada per “Vinoteca Sabor
Rioja” .
Lloc: Eixida des de la plaça caserna Guàrdia Civil.

21.30 h Sopar de truita gegant amb cacaus, olives i beguda per a les penyes
a càrrec de la Comissió. Cada penya es ficarà la seua taula i cadires i en
acabar de sopar les arreplegarà.
Lloc: Plaça de la Constitució.

23:45 h Pregó i anunci de festes des de l’Ajuntament

00:00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer. Al finalitzar
continuarà la festa amb l’orquestra Agora .
Lloc: Plaça de la Constitució

03:00 h Discomòbil amb el DJ Kilian Martínez.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

00.00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Coeters Dragón.

Dilluns 7 d�,octubre
10:00 h Missa per als difunts.
16:30 h Entrada de bous
17:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el
núm. 30, guarisme 4 i de nom “Escritor”.
18:00 h Bou   de la ramaderia “Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 23,guarisme 4 i de
nom “Pretencioso”. A continuació vaques de la
ramaderia de Javier Tàrrega “El Gallo”.
19:30 h “Tardeo rumbero”
00:00 h Actuació de Gustavo Paradís.

Dimarts 8  d�,octubre
10:00 h Esmorzar per als més majors del poble.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
18:00 h Vesprada de vaques.
21:30 h SOPAR DE CALDERES!
03:00 h Discomòbil.

Dimecres 9  d�,octubre
09:00 h IV Mitja marató Moncofa .
09:30 h Esmorzar i tradicional tir i arrossegament.
11:00 h Matí de diversió per als menuts.
17:00 h Acte institucional del 9 d’Octubre.
20:00 h II Recital Flamenco.
22:45 h Correfoc teatral itinerant
00:00 h Actuació flamenca.

Divendres 11  d�,octubre
08:00 h Despertà amb masclets.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
17:30 h Ball disfresses infantil.
18:00 h Concurs de poker
Concurs de guinyot
23:00 h CAVALCADA DE DISFRESSES!
00:00 h Discomòbil.

Dissabte 12 d�,octubre
08:00 h Entrada i prova de vaques
10:00 h Festa de l’adopció amb pintacares per als
xiquets.
12:00 h Missa en honor a la Mare de Déu del Pilar.
18:00 h Bou  de la ramaderia “Toros de
Albarreal” amb el núm. 74, guarisme 4 i de nom
“Mandarino”.
18:30 h Bou  patrocinat de la ramaderia “Puerto
San Lorenzo” amb el núm. 16, guarisme 4 i de
nom“Garavito”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
23:30 h Bou embolat
00:00 h Discomòbil

Diumenge 6 d�,octubre
10:00 h Concurs de petanca.
12:00 h DINAR DE LES PAELLES!
15:30 h Concurs de cervessa.
19:30 h Missa i processó en honor a Sant Antoni.
21:30 h Mascletada nocturna
22:30 h Espectacle de varietets

Dijous 10  d�,octubre
10:00 h Esmorzar popular
11:00 h “Encierro infantil”
18:00 h Bou  de la ramaderia“Los Ronceles”
amb el núm. 38, guarisme 4 i de nom “Nubarrito”.
18:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 35, guarisme 5 i de
nom “Mascle”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
19:00 h Tardeo rumbero amb cervesa.
23:30 h Bou embolat.
0:00 h Discomòbil



00.00 h Discomòbil amb el DJ Vimax patrocinada per la  pel
seu 10 aniversari.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

Dissabte 28  de setembre
18.30 h Ruta L´asklaghetto, concentracio de penyes per a començar la ruta.
Lloc: Bar Morret.

19.00 h Correbars, de xupitos i cervesa a 1€ amenitzat amb la xaranga “Toca
i Calla” patrocinat per la Penya L´asklaghetto. A les xarxes socials hi
haurà un cartell publicitari. Vos esperem a tots i a totes!

21.00 h Sopar de penyes de pa i porta. La Comissió repartirà olives, cacaus
i beguda per a tots els penyistes.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

22.30 h Discomòbil amb els DJ´s Ripa i Dani García
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

00.00 h Sorteig de cadafals.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

Diumenge 29 de setembre
8.00 h Muntatge de cadafals.

Divendres 4 d,octubre

19.30 h Entrada de penyes amb la xaranga “Magos del ritmo”.La Comissió
repartirà sangría i la beguda Zurracapote patrocinada per “Vinoteca Sabor
Rioja” .
Lloc: Eixida des de la plaça caserna Guàrdia Civil.

21.30 h Sopar de truita gegant amb cacaus, olives i beguda per a les penyes
a càrrec de la Comissió. Cada penya es ficarà la seua taula i cadires i en
acabar de sopar les arreplegarà.
Lloc: Plaça de la Constitució.

23:45 h Pregó i anunci de festes des de l’Ajuntament

00:00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer. Al finalitzar
continuarà la festa amb l’orquestra Agora .
Lloc: Plaça de la Constitució

03:00 h Discomòbil amb el DJ Kilian Martínez.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

00.00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Coeters Dragón.

Dilluns 7 d�,octubre
10:00 h Missa per als difunts.
16:30 h Entrada de bous
17:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el
núm. 30, guarisme 4 i de nom “Escritor”.
18:00 h Bou   de la ramaderia “Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 23,guarisme 4 i de
nom “Pretencioso”. A continuació vaques de la
ramaderia de Javier Tàrrega “El Gallo”.
19:30 h “Tardeo rumbero”
00:00 h Actuació de Gustavo Paradís.

Dimarts 8  d�,octubre
10:00 h Esmorzar per als més majors del poble.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
18:00 h Vesprada de vaques.
21:30 h SOPAR DE CALDERES!
03:00 h Discomòbil.

Dimecres 9  d�,octubre
09:00 h IV Mitja marató Moncofa .
09:30 h Esmorzar i tradicional tir i arrossegament.
11:00 h Matí de diversió per als menuts.
17:00 h Acte institucional del 9 d’Octubre.
20:00 h II Recital Flamenco.
22:45 h Correfoc teatral itinerant
00:00 h Actuació flamenca.

Divendres 11  d�,octubre
08:00 h Despertà amb masclets.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
17:30 h Ball disfresses infantil.
18:00 h Concurs de poker
Concurs de guinyot
23:00 h CAVALCADA DE DISFRESSES!
00:00 h Discomòbil.

Dissabte 12 d�,octubre
08:00 h Entrada i prova de vaques
10:00 h Festa de l’adopció amb pintacares per als
xiquets.
12:00 h Missa en honor a la Mare de Déu del Pilar.
18:00 h Bou  de la ramaderia “Toros de
Albarreal” amb el núm. 74, guarisme 4 i de nom
“Mandarino”.
18:30 h Bou  patrocinat de la ramaderia “Puerto
San Lorenzo” amb el núm. 16, guarisme 4 i de
nom“Garavito”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
23:30 h Bou embolat
00:00 h Discomòbil

Diumenge 6 d�,octubre
10:00 h Concurs de petanca.
12:00 h DINAR DE LES PAELLES!
15:30 h Concurs de cervessa.
19:30 h Missa i processó en honor a Sant Antoni.
21:30 h Mascletada nocturna
22:30 h Espectacle de varietets

Dijous 10  d�,octubre
10:00 h Esmorzar popular
11:00 h “Encierro infantil”
18:00 h Bou  de la ramaderia“Los Ronceles”
amb el núm. 38, guarisme 4 i de nom “Nubarrito”.
18:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 35, guarisme 5 i de
nom “Mascle”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
19:00 h Tardeo rumbero amb cervesa.
23:30 h Bou embolat.
0:00 h Discomòbil



00.00 h Discomòbil amb el DJ Vimax patrocinada per la  pel
seu 10 aniversari.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

Dissabte 28  de setembre
18.30 h Ruta L´asklaghetto, concentracio de penyes per a començar la ruta.
Lloc: Bar Morret.

19.00 h Correbars, de xupitos i cervesa a 1€ amenitzat amb la xaranga “Toca
i Calla” patrocinat per la Penya L´asklaghetto. A les xarxes socials hi
haurà un cartell publicitari. Vos esperem a tots i a totes!

21.00 h Sopar de penyes de pa i porta. La Comissió repartirà olives, cacaus
i beguda per a tots els penyistes.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

22.30 h Discomòbil amb els DJ´s Ripa i Dani García
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

00.00 h Sorteig de cadafals.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

Diumenge 29 de setembre
8.00 h Muntatge de cadafals.

Divendres 4 d,octubre

19.30 h Entrada de penyes amb la xaranga “Magos del ritmo”.La Comissió
repartirà sangría i la beguda Zurracapote patrocinada per “Vinoteca Sabor
Rioja” .
Lloc: Eixida des de la plaça caserna Guàrdia Civil.

21.30 h Sopar de truita gegant amb cacaus, olives i beguda per a les penyes
a càrrec de la Comissió. Cada penya es ficarà la seua taula i cadires i en
acabar de sopar les arreplegarà.
Lloc: Plaça de la Constitució.

23:45 h Pregó i anunci de festes des de l’Ajuntament

00:00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer. Al finalitzar
continuarà la festa amb l’orquestra Agora .
Lloc: Plaça de la Constitució

03:00 h Discomòbil amb el DJ Kilian Martínez.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

00.00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Coeters Dragón.

Dilluns 7 d�,octubre
10:00 h Missa per als difunts.
16:30 h Entrada de bous
17:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el
núm. 30, guarisme 4 i de nom “Escritor”.
18:00 h Bou   de la ramaderia “Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 23,guarisme 4 i de
nom “Pretencioso”. A continuació vaques de la
ramaderia de Javier Tàrrega “El Gallo”.
19:30 h “Tardeo rumbero”
00:00 h Actuació de Gustavo Paradís.

Dimarts 8  d�,octubre
10:00 h Esmorzar per als més majors del poble.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
18:00 h Vesprada de vaques.
21:30 h SOPAR DE CALDERES!
03:00 h Discomòbil.

Dimecres 9  d�,octubre
09:00 h IV Mitja marató Moncofa .
09:30 h Esmorzar i tradicional tir i arrossegament.
11:00 h Matí de diversió per als menuts.
17:00 h Acte institucional del 9 d’Octubre.
20:00 h II Recital Flamenco.
22:45 h Correfoc teatral itinerant
00:00 h Actuació flamenca.

Divendres 11  d�,octubre
08:00 h Despertà amb masclets.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
17:30 h Ball disfresses infantil.
18:00 h Concurs de poker
Concurs de guinyot
23:00 h CAVALCADA DE DISFRESSES!
00:00 h Discomòbil.

Dissabte 12 d�,octubre
08:00 h Entrada i prova de vaques
10:00 h Festa de l’adopció amb pintacares per als
xiquets.
12:00 h Missa en honor a la Mare de Déu del Pilar.
18:00 h Bou  de la ramaderia “Toros de
Albarreal” amb el núm. 74, guarisme 4 i de nom
“Mandarino”.
18:30 h Bou  patrocinat de la ramaderia “Puerto
San Lorenzo” amb el núm. 16, guarisme 4 i de
nom“Garavito”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
23:30 h Bou embolat
00:00 h Discomòbil

Diumenge 6 d�,octubre
10:00 h Concurs de petanca.
12:00 h DINAR DE LES PAELLES!
15:30 h Concurs de cervessa.
19:30 h Missa i processó en honor a Sant Antoni.
21:30 h Mascletada nocturna
22:30 h Espectacle de varietets

Dijous 10  d�,octubre
10:00 h Esmorzar popular
11:00 h “Encierro infantil”
18:00 h Bou  de la ramaderia“Los Ronceles”
amb el núm. 38, guarisme 4 i de nom “Nubarrito”.
18:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 35, guarisme 5 i de
nom “Mascle”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
19:00 h Tardeo rumbero amb cervesa.
23:30 h Bou embolat.
0:00 h Discomòbil



00.00 h Discomòbil amb el DJ Vimax patrocinada per la  pel
seu 10 aniversari.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

Dissabte 28  de setembre
18.30 h Ruta L´asklaghetto, concentracio de penyes per a començar la ruta.
Lloc: Bar Morret.

19.00 h Correbars, de xupitos i cervesa a 1€ amenitzat amb la xaranga “Toca
i Calla” patrocinat per la Penya L´asklaghetto. A les xarxes socials hi
haurà un cartell publicitari. Vos esperem a tots i a totes!

21.00 h Sopar de penyes de pa i porta. La Comissió repartirà olives, cacaus
i beguda per a tots els penyistes.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

22.30 h Discomòbil amb els DJ´s Ripa i Dani García
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

00.00 h Sorteig de cadafals.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

Diumenge 29 de setembre
8.00 h Muntatge de cadafals.

Divendres 4 d,octubre

19.30 h Entrada de penyes amb la xaranga “Magos del ritmo”.La Comissió
repartirà sangría i la beguda Zurracapote patrocinada per “Vinoteca Sabor
Rioja” .
Lloc: Eixida des de la plaça caserna Guàrdia Civil.

21.30 h Sopar de truita gegant amb cacaus, olives i beguda per a les penyes
a càrrec de la Comissió. Cada penya es ficarà la seua taula i cadires i en
acabar de sopar les arreplegarà.
Lloc: Plaça de la Constitució.

23:45 h Pregó i anunci de festes des de l’Ajuntament

00:00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer. Al finalitzar
continuarà la festa amb l’orquestra Agora .
Lloc: Plaça de la Constitució

03:00 h Discomòbil amb el DJ Kilian Martínez.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

00.00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Coeters Dragón.

Dilluns 7 d�,octubre
10:00 h Missa per als difunts.
16:30 h Entrada de bous
17:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el
núm. 30, guarisme 4 i de nom “Escritor”.
18:00 h Bou   de la ramaderia “Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 23,guarisme 4 i de
nom “Pretencioso”. A continuació vaques de la
ramaderia de Javier Tàrrega “El Gallo”.
19:30 h “Tardeo rumbero”
00:00 h Actuació de Gustavo Paradís.

Dimarts 8  d�,octubre
10:00 h Esmorzar per als més majors del poble.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
18:00 h Vesprada de vaques.
21:30 h SOPAR DE CALDERES!
03:00 h Discomòbil.

Dimecres 9  d�,octubre
09:00 h IV Mitja marató Moncofa .
09:30 h Esmorzar i tradicional tir i arrossegament.
11:00 h Matí de diversió per als menuts.
17:00 h Acte institucional del 9 d’Octubre.
20:00 h II Recital Flamenco.
22:45 h Correfoc teatral itinerant
00:00 h Actuació flamenca.

Divendres 11  d�,octubre
08:00 h Despertà amb masclets.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
17:30 h Ball disfresses infantil.
18:00 h Concurs de poker
Concurs de guinyot
23:00 h CAVALCADA DE DISFRESSES!
00:00 h Discomòbil.

Dissabte 12 d�,octubre
08:00 h Entrada i prova de vaques
10:00 h Festa de l’adopció amb pintacares per als
xiquets.
12:00 h Missa en honor a la Mare de Déu del Pilar.
18:00 h Bou  de la ramaderia “Toros de
Albarreal” amb el núm. 74, guarisme 4 i de nom
“Mandarino”.
18:30 h Bou  patrocinat de la ramaderia “Puerto
San Lorenzo” amb el núm. 16, guarisme 4 i de
nom“Garavito”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
23:30 h Bou embolat
00:00 h Discomòbil

Diumenge 6 d�,octubre
10:00 h Concurs de petanca.
12:00 h DINAR DE LES PAELLES!
15:30 h Concurs de cervessa.
19:30 h Missa i processó en honor a Sant Antoni.
21:30 h Mascletada nocturna
22:30 h Espectacle de varietets

Dijous 10  d�,octubre
10:00 h Esmorzar popular
11:00 h “Encierro infantil”
18:00 h Bou  de la ramaderia“Los Ronceles”
amb el núm. 38, guarisme 4 i de nom “Nubarrito”.
18:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 35, guarisme 5 i de
nom “Mascle”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
19:00 h Tardeo rumbero amb cervesa.
23:30 h Bou embolat.
0:00 h Discomòbil



00.00 h Discomòbil amb el DJ Vimax patrocinada per la  pel
seu 10 aniversari.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

Dissabte 28  de setembre
18.30 h Ruta L´asklaghetto, concentracio de penyes per a començar la ruta.
Lloc: Bar Morret.

19.00 h Correbars, de xupitos i cervesa a 1€ amenitzat amb la xaranga “Toca
i Calla” patrocinat per la Penya L´asklaghetto. A les xarxes socials hi
haurà un cartell publicitari. Vos esperem a tots i a totes!

21.00 h Sopar de penyes de pa i porta. La Comissió repartirà olives, cacaus
i beguda per a tots els penyistes.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

22.30 h Discomòbil amb els DJ´s Ripa i Dani García
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

00.00 h Sorteig de cadafals.
Lloc: Plaça dels Esports, al costat del camp de futbol municipal.

Diumenge 29 de setembre
8.00 h Muntatge de cadafals.

Divendres 4 d,octubre

19.30 h Entrada de penyes amb la xaranga “Magos del ritmo”.La Comissió
repartirà sangría i la beguda Zurracapote patrocinada per “Vinoteca Sabor
Rioja” .
Lloc: Eixida des de la plaça caserna Guàrdia Civil.

21.30 h Sopar de truita gegant amb cacaus, olives i beguda per a les penyes
a càrrec de la Comissió. Cada penya es ficarà la seua taula i cadires i en
acabar de sopar les arreplegarà.
Lloc: Plaça de la Constitució.

23:45 h Pregó i anunci de festes des de l’Ajuntament

00:00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer. Al finalitzar
continuarà la festa amb l’orquestra Agora .
Lloc: Plaça de la Constitució

03:00 h Discomòbil amb el DJ Kilian Martínez.
Lloc: Av. de la Diputació (Polígon Riuet)

00.00 h “Xupinasso” a càrrec de la pirotècnia Coeters Dragón.

Dilluns 7 d�,octubre
10:00 h Missa per als difunts.
16:30 h Entrada de bous
17:30 h Bou  de la ramaderia“Herederos de
Jacinto Ortega” amb el
núm. 30, guarisme 4 i de nom “Escritor”.
18:00 h Bou   de la ramaderia “Herederos de
Jacinto Ortega” amb el núm. 23,guarisme 4 i de
nom “Pretencioso”. A continuació vaques de la
ramaderia de Javier Tàrrega “El Gallo”.
19:30 h “Tardeo rumbero”
00:00 h Actuació de Gustavo Paradís.

Dimarts 8  d�,octubre
10:00 h Esmorzar per als més majors del poble.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
18:00 h Vesprada de vaques.
21:30 h SOPAR DE CALDERES!
03:00 h Discomòbil.

Dimecres 9  d�,octubre
09:00 h IV Mitja marató Moncofa .
09:30 h Esmorzar i tradicional tir i arrossegament.
11:00 h Matí de diversió per als menuts.
17:00 h Acte institucional del 9 d’Octubre.
20:00 h II Recital Flamenco.
22:45 h Correfoc teatral itinerant
00:00 h Actuació flamenca.

Divendres 11  d�,octubre
08:00 h Despertà amb masclets.
13:00 h Entrada i prova de vaques.
17:30 h Ball disfresses infantil.
18:00 h Concurs de poker
Concurs de guinyot
23:00 h CAVALCADA DE DISFRESSES!
00:00 h Discomòbil.

Dissabte 12 d�,octubre
08:00 h Entrada i prova de vaques
10:00 h Festa de l’adopció amb pintacares per als
xiquets.
12:00 h Missa en honor a la Mare de Déu del Pilar.
18:00 h Bou  de la ramaderia “Toros de
Albarreal” amb el núm. 74, guarisme 4 i de nom
“Mandarino”.
18:30 h Bou  patrocinat de la ramaderia “Puerto
San Lorenzo” amb el núm. 16, guarisme 4 i de
nom“Garavito”.
A continuació vaques de la ramaderia de Javier
Tàrrega “El Gallo”.
23:30 h Bou embolat
00:00 h Discomòbil
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0:00 h Discomòbil
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