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- A les 22 h. en la Terrassa Brisamar sorteig de cadafals amb la col.laboració
de la Caixa Rural de Betxí.
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- A partir de les 18 h. muntatge de cadafals.
- A les 20 h. començará la recollida de tiquets per a la Fideuá i la Carn de Bou
al casal deis K’12.
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- A les 12 h. al Frontó Municipal inauguració de les festes amb el mesó del vi,
acompanyats per la xaranga “Show curts do it”.
- A les 16 h. “xopá” pels carrers dei poble, acompanyada per la mateixa xaranga.
- A les 23 h. al Frontó Municipal, presentació deIs KINTOS 2012 amenitzada
per l’orquestra “Gamma”.
- Al finalitzar l’actuació, discoteca móbil fins altes hores de la matinada al
Frontó Municipal. Patrocinada pels cadafals.
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- A les 8 h. volteig de campanes i llançament de cohets anunciant el
començament de les festes.
- A les 11:30 h. esmorzar al casal del K’12.
- A les 13 h. primera entrada i prova de vaques de la ramaderia El Mijares.
- A les 18 h. continuará la prova de vaques de l’esmentada ramaderia.
- A les 19 h. s’exhibirá el bou núm. 40, de la ramaderia d’En Santiago Domecq,
de nom “Eliseo” i gua risme 7.
- A les 19:30 h. s’exhibirá el bou núm. 11, de la ramaderia Viuda de Flores
Tassara, de nom “Bombonero” 1 Guarisme 7.
- Seguidament continuará la prova de vaques.
- A les 23:30 h. embolada deIs bous exhibits per la vesprada a la plaça Major.
- En finalitzar els actes taurins, començará la discoteca móbil que dirigirá la
festa al Frontó Municipal fins a altes hores de la matinada.
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- A les 10 h. a l’avinguda Sant Josep Obrer (eixida i meta) i en els carrers Dr.
Ortells, Concilio Vaticano i Condesa Vergara, carrera de bicicletes de les Escoles
de Ciclisme de la Provincia de Castelló, en les modalitats de Gincana i carrera
en linia. Organitza Club Ciclista Betxí i patrocina l’ll.lustríssim Ajuntament de
Betxí.
- De 11 a 13 h. al Frontó Muncipal s’instal.Iará un parc infantil per als xiquets.
L’entrada será gratuita.
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- De 17 a 20 h. continuará el Parc Infantil.
- A les 19 h. inici de les 24 hores de futbol sala al Poliesportiu Municipal.
- A les 24 h. actuació musical a carrec del “Duo Dueto”.
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- A les 16 h. començaran els següents campionats: guinyot al bar Valéncia i
futbolí al pub Chaman. Aquests campionats es realitzaran al llarg de la setmana,
al voltant de la mateixa hora i en els respectius llocs. Les persones interessades
deuran inscriure’s abans de festes i fins el dia 12 d’agost en dits locals.
- A les 17 h. es realitzaran els famosos “carretons” a la Plaça Major per a la
joventut.
- A les 19 h. al Poliesportiu Municipal GRAN FINAL de les 24 hores de futbol
sala.
- A les 21 h. “Torrá” pels carrers del poble.
- A les 00 h. festa Ibicenca al casal deis K’ 12 i entrega de trofeus. Tot aquell
que acudisca de blanc será obsequiat amb un xupito.
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- A les 13 h. segona entrada i prova de vaques de la ramaderia El Mijares.
- A les 14:30 h. es guisará una fideuá gegant al Frontó Municipal. Les persones
interessades, encara que tinguen el tiquet de festes, hauran de recoilir un
tiquet del dia 8 fins el 10 a les 20 h. al casal del K’12. Aquelles persones que
no tinguen taula reservada no tindran dret a la beguda.
- A les 16 h. continuaran els diferents campionats en els seus respectius llocs.
- A les 18 h. continuará la prova de vaques de l’esmentada ramaderia.
- A les 19 h. s’exhibirá el bou núm. 47, de la ramaderia de Santiago Domecq,
de nom “Chismoso” i guarisme 8. Bou patrocinat peis cadafals.
- A continuació, s’exhibirá el bou núm. 46 de la ramaderia de Javier Guardiola,
de nom “Denunciado” i amb guarisme 7.
- A les 23:30 h. s’embolará el bou exhibit per la vesprada a la plaça Major. Bou
patrocinat peis cadafals.
- A continuació, s’embolará el segon bou exhibit per la vesprada a la piaceta
de la Pietat.
- Al finalitzar els actes taurins començará l’esperada nit de “l’empalmá” amb
discoteca móbil al Frontó Municipal.
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- A les 7 h. del matí (en finalitzar la discoteca móbil), vaques enfundades de
la ramaderia El Mijares.
- En finalitzar les vaques, esmorzar al casal del K’12.
- A les 14 h. concurs de Paelles al Frontó Municipal. Les persones interessades
hauran d’apuntar-se al casal deis K’12 el dia 8 de 17 a 20 h. Es premiará la
millor paella.
- A les 18 h. s’organitzará la festa de la cervesa al casal deis K’12. Cervesa a 1
euro.

- A les 19 h. actuació de Paiassos a la plaça Major. Actuació patrocinada peis
cadafals.
- A les 00:00 h. festa al casal deis K’12.
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- A es 12 h. missa en honor a Sant Roc amb l’assisténcia de les quintes
organitzadores i tota persona que desitge assistir.
- A les 20 h. concentració de quintes a.ia plaça Major iniciant el passacarrer
fins el Frontó Municipal, on tindrá lIoc el sopar de germanor de quintes.
Préviament les quintes interessades a assistir haurán d’inscriure’s i pagar el
nombre de places en Talleres Martínez-Barrera (c/ Constitució núm. 4 (SEAT))
fins el 8 d’agost.
- A continuació, discoteca móbil al Frontó Municipal.
~ organitzat per les Quintes del 2012, 2005, 1987 y 1968, nascudes al 1994,
1987, 1968 y 1947 respectivament.
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- A les 13 h. entrada i prova de vaques de la ramaderia El Mijares.
- A les 16 h. finalització deis campionats i entrega de premis al casal deis K’12.
- A les 18 h. continuará la prova de vaques de i’esmentada ramaderia.
- A les 21 h. sopar de germanor de carn de bou al Frontó Municipal. Les persones
que desitgen assistir al sopar, encara que tinguen el tiquet de festes, hauran
de recollir el tiquet al casal deis K’12 del dia 8 al 15 a les 20 h. Aquest tiquet
donará dret a un piat de carn de bou i a la beguda. Les penyes que desitgen
seure juntes deuran comunicar-ho als K’12 quan vagen a recollir el tiquet.
Aquelies persones que no tinguen taula reservada no tindran dret a la beguda.
- Seguidament, actuació de varietats formada per Lolita Torres, Flash Back,
Tania Celaya, Eva Maria i Equip Stil.
- Per finalitzar la nit discoteca móbil al Frontó Municipal fins altes hores de la
matinada.
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- A les 13 h. última entrada i prova de vaques de la ramaderia El Mijares.
- A les 18 h. continuará la prova de vaques de i’esmentada ramaderia.
- A les 19 h. s’exhibirá el bou núm. 52 de la ramaderia Santiago Domecq de
nom “Hechicero” i amb guarisme 8.
- A les 19:30 h. s’exhibirá el bou núm. 14 de la ramaderia Torrestrella de nom
“Pasito” i amb guarisme 7. Bou patrocinat per l’Associaciá Taurina “Aficionats
al bou” de Betxí.
- Seguidament, continuará la prova de vaques.
- A les 23:30 h. s’embolaran els bous exhibits per la vesprada.
- Al voitant de la 01:30 h. de la matinada començará la discoteca móbil al
Frontó Municipal fins altes hores de la matinada.
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- A les 22 h. i per a finaiitzar les festes tindran lloc eis focs artificiais a i’avinguda
Sant Josep Obrer.
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- A les 19 h. actuació de Paiassos a la plaça Major. Actuació patrocinada pels
cadafais.
- A les 00:00 h. festa al casal deis K’12.
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- A es 12 h. missa en honor a Sant Roc amb l’assisténcia de les quintes
organitzadores i tota persona que desitge assistir.
- A les 20 h. concentració de quintes ala piaça Major iniciant el passacarrer
fins el Frontó Municipal, on tindrá lloc el sopar de germanor de quintes.
Préviament les quintes interessades a assistir haurán d’inscriure’s i pagar el
nombre de places en Talleres Martínez-Barrera (c/ Constitució núm. 4 (SEAT))
fins el 8 d’agost.
- A continuació, discoteca móbil al Frontó Municipal.

Çi *Dia organitzat per les Quintes del 2012, 2005, 1987 y 1968, nascudes al 1994,
1987, 1968 y 1947 respectivament.
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- A les 13 h. entrada i prova de vaques de la ramaderia El Mijares.
- A les 16 h. finalització deis campionats i entrega de premis al casal deis K’12.
- A les 18 h. continuará la prova de vaques de l’esmentada ramaderia.
- A les 21 h. sopar de germanor de carn de bou al Frontó Municipal. Les persones
que desitgen assistir al sopar, encara que tinguen el tiquet de festes, hauran
de recoilir el tiquet al casal deis K’12 del dia 8 al 15 a les 20 h. Aquest tiquet
donará dret a un piat de carn de bou i a la beguda. Les penyes que desitgen
seure juntes deuran comunicar-ho als K’12 quan vagen a recollir el tiquet.
Aquelies persones que no tinguen taula reservada no tindran dret a la beguda.
- Seguidament, actuació de varietats formada per Lolita Torres, Flash Back,
Tania Celaya, Eva Maria i Equip Stil.
- Per finaiitzar la nit discoteca móbil al Frontó Municipal fins altes hores de la
matinada.
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- A les 13 h. última entrada i prova de vaques de la ramaderia El Mijares.
- A les 18 h. continuará la prova de vaques de l’esmentada ramaderia.
- A les 19 h. s’exhibirá el bou núm. 52 de la ramaderia Santiago Domecq de
nom “Hechicero” i amb guarisme 8.
- A les 19:30 h. s’exhibirá el bou núm. 14 de la ramaderia Torrestreila de nom
“Pasito” i amb guarisme 7. Bou patrocinat per l’Associació Taurina “Aficionats
al bou” de Betxí.
- Seguidament, continuará la prova de vaques.
- A les 23:30 h. s’embolaran els bous exhibits per la vesprada.
- Al voitant de la 01:30 h. de la matinada començará la discoteca móbil al
Frontó Municipal fins altes hores de la matinada.
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- A les 22 h. i per a finalitzar les festes tindran iioc els focs artificials a l’avinguda
Sant Josep Obrer.
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