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Estimats cullans i cullanes,
Em dirigisc a tots vosaltres amb motiu de les Festes Patronals en honor a l’Assumpció 

de la Mare de Déu, Sant Roc i El Salvador 2022.

Després d’uns anys especialment complicats, en què la crisi sanitària ens ha obligat a 
cancel·lar les celebracions i els diferents actes, reprenem les nostres festes amb relativa 
normalitat. Aquesta pandèmia, sense dubte, ha estat una lliçó de vida i ens ha ensenyat 
que cal aprofitar al màxim cada moment al costat dels que més estimem. Per tant, vull 
convidar-vos a gaudir d’aquests dies intensament, com fèiem abans, i mantenir la unió i 
el sentiment de solidaritat que hem demostrat com a poble durant aquesta etapa.

Les nostres festes parlen de nosaltres, de la nostra identitat i constitueixen tota una 
expressió de l’orgull cullà que sentim, eixe que transmetem a qualsevol amb qui parlem, 
allí on anem. Som un poble obert i que sempre rep a tot el món amb els braços oberts. Per 
això, segur que acollirem a quants ens visiten en aquestes dates amb eixa hospitalitat i 
cordialitat que ens caracteritza.

Vull aprofitar l’ocasió per a agrair a la Comissió Festes, que per fi s’estrena amb 
l’organització d’aquestes, així com a totes les persones que han col·laborat amb el seu 
treball i esforç en confeccionar el complet i atractiu programa d’actes que teniu a les 
vostres mans. Reconeixement que faig extensiu a tots aquells veïns que, d’una manera o 
una altra, s’implicaran perquè siga tot un èxit.

I, per descomptat, no puc oblidar-me de les nostres dos representants infantils, 
Anna i Mar. Moltíssimes gràcies per la vostra il·lusió, entusiasme, compromís i 
paciència. Els xiquets i xiquetes sou el nostre futur i heu demostrat la vostra 
fortalesa superant les dificultats en el camí. Guardeu sempre la gloriosa història 
de Culla i mai no permeteu que les nostres tradicions caiguen en l’oblit.

Per finalitzar, en nom de tota la Corporació Municipal i en el meu propi, rebeu una 
afectuosa salutació, amb el desig que tots participem amb harmonia i convivència 
d’aquestes festes, envoltats de familiars i amics. Bones festes!

El vostre Alcalde, Heredio Bellés Sales

ALCALDE 
DE CULLA
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DISSABTE 13 - DIA DE LA PENYA TAURINA
12:00  “San Fermín” per a xiquets i xiquetes organitzat per la Penya Taurina.
14:00h  Dinar de germanor dels socis de la Penya Taurina de Culla. 
18:30h  Prova del bou de la ramaderia de Daniel Ramos Alfonso de Borriol (Caste-

llón), de nom Orco amb el número 23 i guarisme 7.
00:00h  Embolada del bou provat per la vesprada.
00:30h  Actuació en directe del Grup Culpables i a continuació discomòbil Macro 

Bandalay a la nau esportiva.

SÁBADO 13 - DÍA DE LA PEÑA TAURINA
12:00h  San Fermín para ninos y niñas  organizado por la Peña Taurina.
14:00h  Comida de hermandad de los socios de la Peña Taurina de Culla. 
18:30h  Prueba del toro de la ganadería de Daniel Ramos Alfonso de Borriol (Caste-

llón), de nombre Orco con el número 23 y guarismo 7.
00:00h  Embolada del toro probado por la tarde. 
00:30h  Actuación en directo del Grupo Culpables y a continuación discomóvil Ma-

cro Bandalay en la nave deportiva.
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DIUMENGE 14 - DIA DELS JUBILATS I PENSIONISTES
11:45h  Ronda des de la Casa de la Cultura fins a l’Església amb la rondalla El Castell 

de Culla.
12:15h  Celebració de la santa missa amb la presència d’Autoritats i Regines. A 

continuació, ronda pel poble amb la rondalla  El Castell de Culla.
14:00  Dinar de germanor de l’associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador de 

Culla. A continuació ball amb Ismael
17:00h  Jocs tradicionals a la Plaça de La Setena, organitzats pel Centre Cultural El 

Castell.
22:00h  Sopar de pa i porta al Carrer Recaredo Garcia. A continuació discomòbil 

Bandalay.

DOMINGO 14 - DÍA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS
11:45h  Ronda desde la Casa de la Cultura hasta la Iglesia con la rondalla “El Castell 

de Culla”.
12:15h  Celebración de la santa misa con la presencia de Autoridades  y  Reinas. A 

continuación, ronda por el pueblo con la rondalla “El Castell de Culla”. 
14:00h  Comida de hermandad de la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Sal-

vador de Culla. A continuación baile con Ismael.
17:00h  Juegos tradicionales en la Plaza de La Setena, organizados por el “Centre 

Cultural El Castell”
22:00h “Sopar de pa i porta” en la calle Recaredo García. A continuación discomóvil 

Bandalay.
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CULLA 2022
DILLUNS 15 - DIA DE LA MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ
Col·laboradors de matança:
 10:00h  Típic esmorzar de matança.
 14:00h  Dinar per als col·laboradors.

12:00h  Volteig general de campanes.
12:15h  Missa solemne en honor a la Verge, amenitzada per la rondalla El Castell, 

amb l’assistència d’Autoritats i Regines.
13:30h  Ronda a càrrec de la rondalla El Castell de Culla, acompanyant als majorals.
18:00h  Rosari i processó.
19:00h  Ball Pla a la plaça de La Setena.
23:00h  Nit temàtica a la plaça de La Setena “Los 80” amb discomòbil Juan-D.

LUNES 15 - DÍA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
Colaboradores de matanza:
 10:00h  Típico almuerzo de matanza.
 14:00h Comida para los colaboradores de la matanza.

12:00h  Volteo general de campanas.
12:15h  Misa solemne en honor a la Virgen, amenizada por la rondalla “El Castell de 

Culla”, con la asistencia de Autoridades y Reinas.
13:30h  Ronda a cargo de la rondalla El “Castell de Culla” acompañando a los mayorales.
18:00h  Rosario y procesión.
19:00h  “Ball Pla” en la plaza de la Setena.
23:00h  Noche temática en la plaza de La Setena “Los 80” con discomóvil Juan-D.
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DIMARTS 16 - DIA DE SANT ROC
09:00h  Tir de colom al camp de tir La Lloma, organitzat pel Club de Caçadors 

Penyacalva. 
10.30h  Missa solemne a l’Ermita de Sant Roc. Després, les corregudes de les joies.
17:00h  Casal del vi  a la Plaça de La Setena, amb l’actuació del grup Rumbasierra.
17:00h  Inici del concurs de guinyot, en la tasca de la comissió.
18:30h  Preparatius del sopar de bureo. Es necessitarà la màxima participació 

possible.
22:00h  Sopar de bureo a la nau esportiva. 
 (Per al sopar serà necessari traure el tiquet en qualsevol barra de la comissió de festes. Es 

consideraran entrades anticipades abans del dia 15 a les 24:00h).  
 A continuació actuació de la discomòbil Juan-D.

MÁRTES 16  - DIA DE SAN ROQUE
09:00h  Tiro de pichón en el campo de tiro La Lloma, organizado por el Club de Ca-

zadores Peñacalva.
10:30h  Misa solemne en la Ermita de San Roque. Después, les “corregudes de les 

joies”.
17:00h  Mesón del vino a la Plaza de La Setena, con la actuación del Grupo Rumba-

sierra.
17:00h  Inicio del concurso de guiñote en la tasca de la comisión.
18:30h  Preparativos del “Sopar de Bureo”. Se necesitará la máxima participación 

posible.
22: 00h  “Sopar de Bureo” en la nave deportiva. 
 (Para la cena será necesario sacar ticket en cualquier barra de la comisión de fiestas. Se 

considerarán entradas anticipadas antes del día 15 a las 24:00h). 
 A continuación, actuación de la discomóvil Juan-D.
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DIMECRES 17  - DIA DE EL SALVADOR
10:00h  Volteig general de campanes.
11:00h  Missa solemne en honor a El Salvador, patró de Culla, amenitzada per la 

rondalla El Castell de Culla, amb l’assistència d’Autoritats i Regines, a conti-
nuació processó.

13:00h  Vi d’Honor per a autoritats i col·laboradors.
16:00h  Inici del Torneig de Futbol sala, en la zona de la nau esportiva.
23:30h  Discomòbil Disconight a la nau esportiva.

MÍERCOLES 17 - DIA DE EL SALVADOR
 
10:00h  Volteo general de campanas.
11:00h Misa solemne en honor a El Salvador, patrón de Culla, amenizada por la 

rondalla “El Castell de Culla”, con la asistencia de Autoridades y Reinas, a 
continuación procesión. 

13:00h  Vino de honor para autoridades y colaboradores.
16:00h  Inicio del Torneo de Fútbol sala, en la zona de la nave deportiva.
23:30h  Discomóvil Disconight en la nave deportiva.
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DIJOUS 18 - DIA INFANTIL I DIA DE LA JOVENTUT 

9:00h  Despertà.
10:00h  Parc infantil patrocinat per l’Excma. Diputació de Castelló, a la zona de la 

nau esportiva.
14:30h  Dinar de la joventut a la nau esportiva. 
 (Per al dinar serà necessari traure tiquet en qualsevol barra de la comissió de festes. Es 

consideraran entrades anticipades abans del dia 17 a les 24.00 h.).
17:00h  Cercavila per el poble amb la xaranga Terry con Magno.
23:00h  Acomiadament del dia de la joventut a la tasca de la comissió de festes.

JUEVES 18 - DÍA INFANTIL Y DÍA DE LA JUVENTUD
 
9:00h  Despertà.
10:00h  Parque infantil patrocinado por la Excma. Diputación de Castelló, en la 

zona de la nave deportiva.
14:30h  Comida de la juventud en la nave deportiva.
  (Para la comida será necesario sacar tiquet en cualquier barra de la comisión de fiestas. 

Se considerarán entradas anticipadas antes del día 17 a las 24:00h.).
17:00h  Pasacalles por el pueblo a cargo de la charanga Terry con Magno.
23:00h  Despedida del día de la juventud en la tasca de la comisión de fiestas.
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DIVENDRES 19
 
09:00h  Despertà
12:00h  Concurs de paelles  i postres al carrer Recaredo Garcia.
 (L’hora màxima de presentació serà a les 15:00h)
15:00h  Dinar. A continuación, lliurament de premis del concurs i amenització mu-

sical.
17:00h  Exhibició de zumba, patrocinat per El Grup de Dones de Culla.
18:30h  Prova del bou de la ramaderia Jiménez Pasquau de Vilches (Jaén),  adquirit 

a la finca La Carrasca (Culla), de nom Destapado amb el número 23  i gua-
risme 8.  

00:00h  Embolada del bou provat per la vesprada.
00:30h  Discomòbil Bandalay amb Neon Party a la nau esportiva.

VIERNES 19
09:00h  Despertà.
12:00h  Concurso de paellas y postres en la calle Recaredo García.
 (La hora  máxima de presentación será a les 15:00h)
15:00h  Comida. A continuación, entrega de premios del concurso y amenización 

musical.
17:00h  Exhibición de zumba, patrocinado por “El Grup de Dones de Culla”.
18:30h  Prueba del toro de la ganadería Jiménez Pasquau de Vilches (Jaén), adqui-

rido en la finca La Carrasca (Culla), de nombre Destapado, con el número 
23 y guarismo 8.  

00:00h  Embolada del toro probado por la tarde.
00:30h  Discomóvil Bandalay con Neon Party en la nave deportiva.



FE
ST

ES
 PA

TR
ON

AL
SCULLA 2022

39

DISSABTE 20 - DINAR DE BOU
14:00h  Dinar de bou a la nau esportiva. 
 (Per al dinar serà necessari traure tiquet en qualsevol barra de la comissió de festes. Es 

consideraran entrades anticipades abans del dia 19 a les 24:00h)
18:00h  Casal del vi “fira d’abril”, amenitzat amb l’actuació del Grup Pascual Riera, 

patrocinat pel Grup de Dones de Culla, al carrer Recaredo García.
21:30 h Sopar organitzat per la comissió de festes (venda de tiquets). A continua-

ció, discomòbil Disconigth al carrer Recaredo García.

SÁBADO 20 - “DINAR DE BOU”
14:00h  “Dinar de bou” en la nave deportiva.
  (Para la comida será necesario sacar tiquet en cualquier barra de la comisión de fiestas. 

Se considerarán entradas anticipadas antes del día19 a las 24:00h)
18:00h  Mesón del vino “feria de abril”, amenizado con la actuación del Grupo Pas-

cual Riera, patrocinado por el Grup de Dones de Culla, en la calle Recaredo 
García.

21:30 h Cena organizada por la comisión de fiestas (venta de tiquets). A continua-
ción disco-móvil Disconigth en la calle Recaredo García.
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DIUMENGE 21
09:00h  Tir al plat al camp de tir La Lloma, organitzat pel Club de Caçadors Penyacalva.
12:15h  Missa dominical.
17:30h  A la plaça de La Setena, desfilada de les Regines de Festes. A continuació, 

bous al carrer de la ramaderia Germans Bellés (La Torre D’En Besora). Ani-
mació a càrrec de la xaranga Tot Al Vol. 

00:00h  Traca fi de festes. Tot seguit, comiat a la tasca de la comissió de festes.

 

DOMINGO 21
09:00h Tiro al plato al campo de tiro La Lloma, organizado por el Club de Cazado-

res Peñacalva.
12:15h  Misa dominical.
17:30h  En la plaza de La Setena, desfile de las Reinas. A continuación, vaquillas de 

la ganadería Hermanos Bellés (La Torre D’En Besora). Animación a cargo de 
la charanga “Tot Al Vol” 

00:00h  Traca fin de fiestas. A continuación, despedida a la tasca de la comisión de 
fiestas.
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Menors de 7 anys

De 7 a 12 anys

Majors de 12 anys

Gratuïta

10 euros

16 euros

Anticipada En taquilla

Gratuïta

10 euros

18 euros

SOPAR DE BUREO:

Menors de 7 anys

De 7 a 12 anys

Majors de 12 anys

Gratuïta

9 euros

14 euros

Anticipada En taquilla

Gratuïta

9 euros

16 euros

DINAR DEL BOU:

Menors de 7 anys

De 7 a 12 anys

Majors de 12 anys

Gratuïta

9 euros

15 euros

Anticipada En taquilla
Gratuïta

9 euros

17 euros

DINAR DE LA JOVENTUT

DILLUNS 22
14:00h  Tradicional dinar de la panxa. 
 Caldrà apuntar-se al Restaurant La Solaneta fins el dia 21 d’agost a les 

24:00h.

LUNES 22
14: 00h  Tradicional “dinar de la panxa”. 
 Es necesario apuntarse en el Restaurante La Solaneta hasta el día 21 de 

agosto a las 24:00h.

NOTA
L’Ajuntament i la comissió de festes es reserven el dret de modificar o suprimir qualsevol dels actes del pro-

grama de festes si les circumstàncies ho requereixen. A més fan públic el seu agraïment a totes aquelles persones 
que col·laboren de forma desinteressada i fan que es puguen dur a terme molts dels actes programats. 

En compliment del Decret 31/2015 del 6 de març del Govern Valencià, queda prohibida la participació en els 
festeig taurins als menors de 16 anys que únicament podran acudir com espectadors. Igualment, no es permetrà 
la participació de persones que mostren falta de condicions físiques per a intervenir en el festeig.

La participació en espectacles taurins suposa un risc que cadascú s’imposa voluntàriament. Per tant, l’Ajun-
tament declina qualsevol responsabilitat en els accidents que puguen ocórrer en aquests actes.

La Comissió no facilitarà gots per a consumir, hi haurà reutilitzables per adquirir-los a 
les barres de servei de beguda per 1 euro/unitat (menjars i consum de beguda en barra)

PREUS
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