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Amb l’arribada de la primavera estos tres últims 
anys hem celebrat en Meliana la Setmana Cultural 
Taurina. Donats els èxits obtinguts any rere any, 
apleguem un any més animats i il·lusionats a 
preparar de nou la que és ja IV Setmana Cultural 
Taurina de Meliana.

En Meliana la Setmana Cultural Taurina dona 
començament a la temporada taurina,  contràriament 
a altres poblacions de la nostra Comunitat on la 
tanca. Potser siga per això què cada any arribem 
amb més ganes i il·lusió per fer estes jornades 
inoblidables. Perquè per a tots els aficionats és el 
començament de la nostra festa. 

Els actes que celebrem este any són pràcticament 
els mateixos d’altres anys, encara que centralitzats 
en un únic cap de setmana. I per suposat, amb 
els ajustos obvis de l’actual situació econòmica, 
sobretot si tenim en compte que esta activitat està 
costejada al 90% pels aficionats de la localitat.

Amb tot açò, l’única cosa que ens queda és 
convidar-vos a tots als actes que realitzarem, amb 
l’únic objectiu de fomentar el màxim respecte pel 
protagonista principal de la nostra festa, EL BOU, 
així com fer que els més xicotets participen en ella.

Esperem la teua assistència i suport.

Meliana Taurina



DIVENDRES 19 D’ABRIL
A les 18:30 hores.
Inauguració a la sala d’exposicions de l’Institut Municipal de Cultura, 
de la mostra de:

- Fotografies Moments Taurins cedida pel Museu Taurí de València.
- Els treballs del I Concurs de Dibuix Taurí Infantil.
- Exposició fotogràfica local Passatges Taurins 2013, realitzada  
pels aficionats locals a la fotografia. 

En l’acte d’inauguració es donaran a conèixer els dibuixos guanyadors 
del I Concurs de Dibuix Taurí. L’acte d’inauguració comptarà amb 
la presència d’Isidro Prieto, Diputat d’Assumptes Taurins de la 
Diputació de València.

A les 19:30 hores.
Xarrada col·loqui en l’Ajuntament de Meliana amb el tema: 
VARIEDADES Y ENCASTES DE LA RAZA DE LIDIA, ENCASTE VERAGUA, 
a càrrec del prestigiós ramader D. Tomas Prieto de la Cal Picón, del 
veterinari especialista en ramaderia de lídia Julio Fernandez Sanz i la 
gran figura del toreig José Pacheco El Califa, moderada pel crític taurí 
Don Carlos Bueno.

A les 22:00 hores.
Gran Sopar de Gala en Salons Meliana, organitzat per Meliana Taurina.
Seguidament es lliuraran els trofeus del VI CONCURS DE BOUS 
Al CARRER:

- Trofeu al bou més complet, patrocinat per l’Ajuntament de Meliana.
- Trofeu al bou millor presentat, patrocinat per l’Ajuntament de Meliana.
- Trofeu al bou més brau a la vesprada, patrocinat per l’Ajuntament 
de Meliana.
- Trofeu al bou més brau amb les boles, patrocinat per l’Ajuntament 
de Meliana.
- Trofeu Ramader Ramon Santaeulalia, Mariano, al millor animal 
de rogle, patrocinat per Ramon Santaeulalia.
- Trofeu Penya La Forca a la embolada més espectacular, 
patrocinat per la Penya la Forca.
- Trofeu Cadafales de Meliana a la millor eixida de cua, patrocinat 
per Cadafales de Meliana.
- Trofeu Carnisseria Adelaida a la rodada o retallada més 
artística, patrocinat per Carnisseria Adelaida.
- Trofeu Fruites Nogueroles a l’aficionat local més actiu, 
patrocinat per Fruites Nogueroles.
- Trofeu Meliana Taurina al millor retallador, patrocinat per 
Meliana Taurina.

També es farà homenatge als aficionats taurins de la localitat amb 
més tradició i dedicació. En l’apartat de la Comunitat Valenciana es 

lliuraran els premis al Millor Rodador de l’Any, Kamarelles de Faura i 
al Millor Aficionat Veterà al volgut aficionat El Forner de Rafelbunyol.

També es premiarà amb la Menció Especial a la Asociación de Amigos de 
Manolo Montoliu y Curro Valencia, i al seu president Agustín Fernández, 
per la seua constància en la defensa de la Festa Nacional així com 
a l’aficionat José Celda El Morrero de Massamagrell, que participà 
activament en els primers anys de la Comissió El Lio, sent ell mateix 
el embolador. També es farà lliurament d’un detall per tota la seua 
trajectòria taurina en la penya La Tralla.

DISSABTE 20 D’ABRIL
A les 09:00 hores
En la Plaça Major, es prepararan les calderes per a tots els aficionats 
de la localitat que vulguen assistir a este menjar de germanor.

A les 12:00 hores
Com és habitual, els alumnes de l’Escola de Tauromàquia de la 
Diputació de València realitzaran una exhibició de Toreig de Saló.

A les 14:30 hores
Es repartirà la caldera per a tots aquells qui hagen tret el tiquet 
corresponen prèviament, i serà servit a la plaça Major.

A les 17:00 hores
Vesprada infantil taurina amb cucanyes per a tots els xiquets 
assistents, amb la novetat d’enguany d’un concurs infantil de retallades, 
en què tots els participants tindran un trofeu. Es indispensable la 
inscripció abans del concurs.

A continuació es farà un tancament infantil des del principi del carrer 
Sant Joan i fins els corrals de l’agrupació taurina. Per a finalitzar la 
vesprada s’embolaran sis carretons des dels corrals de l’agrupació, 
patrocinats per Emboladores El Poll. Per acabar amb un berenar amb 
orxata i fartons per als més xicotets.

DIMECRES 1 DE MAIG
A les 9:00 hores
Concentració i posterior esmorzar al Tentadero de la Paz a Rafelbunyol.

A les 11:00 hores
Festival Taurí a benefici d’Alba Blasco Carbonell de Meliana, amb 
erales de la Ramaderia de Jimenez Pasquau. Comptarem amb la 
participació del mestre Vicente Barrera i del novillero de vedells 

amb picador, Fernando Iglesias. També participaran els aficionats 
locals Alfonso Pérez El Pelao, Vicente Calvo i Rubén Ramírez 
El Litri, els debutants José Parra, Juanjo Canyeta i la participació dels 
alumnes de l’Escola de Tauromàquia de la Diputació de València.

L’arrossegament serà a càrrec de Ruben Repiso de Meliana i el paseíllo 
l’obriran els caballistes de la nostra localitat.
Durant el Festival es sortejaran diverses prendes de moda gracies a 
la col·laboració de la tenda Conchin Molins.

En finalitzar el festival se soltaran dos vedells per a fomentar l’afició 
dels més xicotets.

A les 15:00 hores
Dinar en els salons del Tentadero de la Paz, previ pagament del tiquet 
corresponent.

A continuació exhibició i concurs de retallades a càrrec de les 
joves promeses de Meliana: Rafa Mir, José Parra, Ignacio Dolz, 
Jesús Gaya, Carlos Vecina, Israel Andreu, Iñaki Solana, Pelao, Kike 
Dominguez, Eloy Marti, Ferran Mascarós, Cafetera i Diego Navarrete.

En finalitzar el festival se soltaran dos vedells per a fomentar l’aficció 
dels més xicotets.

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE:
Excma. Diputació de València, Ajuntament de Meliana, Institut 
Municipal de Cultura de Meliana, Vicente Barrera, Penyes Taurines 
de Meliana, Peña la Forca, Conchin Molins, Construccions Ferja, 
Cafeteria L´Estació, Lorenzo Abril, Carnisseria Adelaida, Emboladores 
El Poll, Pintures Plast-Bella, Fruites Nogueroles, Ambulacies Civera, 
Mª Carmen Rodríguez, Barreres El Toril, Devesa Camp Bravo, 
Autoservei Peralta, Taxidermia Ros Galindo, Reportages Fotográficos 
Gea i tots aquells que han fet possible la realització d’esta Setmana 
Cultural Taurina.

POTS ADQUIRIR LES TEUES ENTRADES PER ElS DIFERENTS ACTES EN:
Carnisseria Adelaida, Autoservei Peralta, Cafeteria L´Estació, Casa 
Gaspar, Magatzem de Nogueroles, Pelao, Patxo, Benjamin Torres, 
Rafeta Mir, Amparo, Fernando Iglesias, Litri , Parra o en: www.
melianataurina.com, melianataurina@hotmail.com o be en 
frutasnogueroles@hotmail.com

Les entrades per al festival les pots adquirir consultant els detalls en:
www.melianataurina.com · www.federacionbousalcarrer.com

www.fotografiaguezarje.com · www.masstoros.es
www.reportajestaurinosfranmy.jimdo.com
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