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PRESIDENT  DE LA GENERALITAT

Amb motiu de les festes patronals 
els carrers de Borriol acullen du-
rant uns dies molt especials als 
veïns i a molts visitants. Tots parti-

cipen de forma activa en unes celebracions 
populars, lúdiques i tradicionals que són 
part de la cultura pròpia de la Comunitat Va-
lenciana i formen part de la nostra identitat 
com a poble.

El temps de festes ens fa reviure tradicions 
que vam heretar dels nostres majors. També 
ens fan oblidar molts dels nostres proble-
mes quotidians en un ambient de convivèn-
cia compartida. Però sobretot marquen de 
manera decisiva la vida dels nostres pobles 
i ciutats i conviden al retrobament amb la 
nostra realitat més immediata i a la refl exió 
col·lectiva. 

Borriol serà durant les celebracions d’en-
guany un espai obert i generós, i les festes 
patronals de 2018 deixaran en els veïns i en 
la gent que hi vinga emocions i records que 
durant molt de temps els acompanyaran.

Vull enviar des d’ací a les amigues i els 
amics de Borriol i a tots els visitants de les 
seues festes patronals de 2018, una saluta-
ció ben cordial, un fort abraç i els meus mi-
llors desitjos per al futur.

Ximo Puig 
President de la Generalitat 

Ximo Puig
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PRESIDENT EXCMA. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

El poble de Borriol s’engalana per re-
bre les festes d’agost en honor a Sant 
Bartomeu i Sant Roc, i ho fa amb 
l’orgull de pertànyer a una vila ple-

na d’història, patrimoni, cultura i talent, com 
ho demostra en cada esdeveniment que ha 
marcat el rumb d’este noble poble de la Pla-
na Alta. Borriolenques són estes tradicions 
que heretarem dels nostres avantpassats i 
les mans que construïren pedra a pedra el 
patrimoni material i immaterial del qual avui 
gaudeix tota una terra. 

Amb este llegat únic i amb la força unànime 
dels veïns, seguim fent camí per a engran-
dir el nom de Borriol i sumar oportunitats 
de futur. Este Govern seguirà estant al costat 
de les festes i tradicions dels nostres pobles, 
perquè conformen la nostra identitat i raó de 
ser. No volem altra cosa que cadascun dels 
castellonencs es puga sentir un poc més or-
gullós de la terra on vivim, i mirar junts al 
futur amb esperança i il·lusió. 

Aprofi te estes línies per a agrair el treball 
dels veïns, associacions, entitats i Ajunta-
ment que feu possible estes festes úniques. 
Gràcies per portar ben alt i amb orgull el 
nom de Borriol allà on aneu. 

Que siguen per a tots uns dies inoblidables 
de devoció, diversió, tradició i cultura. Molt 
bones festes!

Javier Moliner Gargallo
President Excma. Diputació de Castelló

Javier Moliner Gargallo
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ALCALDE DE BORRIOL
Silverio Tena Sánchez

Estimades borriolenques,
estimats borriolencs,

Al llarg d’aquests dies d’agost ens 
proposem celebrar un dels esde-
veniments anuals més anhelats 
per totes i per tots, com són les 

festes patronals. Aquestes celebracions 
ens serveixen per retrobar-nos amb els 
amics, amb els familiars i amb el veïnatge 
en general, i poder gaudir d’un programa 
replet d’activitats que pretén viure’s en 
harmonia i fraternitat juntament amb tots 
els que estimem i amb tota aquella gent 
que ens visita.

Enguany seran les quartes festes que vos 
podré acompanyar com a alcalde del meu 
poble. Sense cap dubte, aquest és un dels 
majors orgulls per a qualsevol ciutadà, 
per això aprofi taré per agrair-vos també 
el temps que hem compartit durant tots 
aquests mesos, amb el desig de poder 
haver contribuït a la millora del municipi 
de Borriol i al progrés de la vida de tots 
vosaltres. 

L’any que prompte abandonarem ha estat 
replet de notícies importants per al futur i 
el desenvolupament de la nostra localitat, 
la principal de les quals ha estat la inclu-
sió de l’Institut d’Ensenyament Secundari 
de Borriol en el pla d’edifi cabilitat de la 
Conselleria, la qual cosa permetrà resol-
dre un dels greuges més importants que 
ha patit el nostre municipi les darreres 
dècades. A aquesta fi ta se li han unit al-
tres actuacions com la millora d’alguns 

camins del terme, la senyalització topo-
nímica rural i en breu, s’efectuaran les 
obres d’adequació i millora del trinquet 
municipal.

Per una altra banda, m’agradaria reco-
néixer a tots els membres de la Comissió 
de Festes el temps que han invertit en la 
confecció d’aquest nodrit programa d’ac-
tivitats, així com a la Regidora de Festes, 
per l’enorme esforç que han dedicat tots 
de manera altruista i en benefi ci de tot el 
poble de Borriol. Així mateix, la col·labo-
ració incondicional de les associacions lo-
cals ha permés que, un any més, els actes 
dissenyats es caracteritzen per una hete-
rogènia diversitat que permetrà gaudir de 
les festes de manera més variada, plural i 
democràtica.

Fem un crit també a tota la població per 
tal de viure aquests dies amb germanor, 
evitant la confrontació i buscant passar 
unes jornades inoblidables. Amb aquest 
pretext, desitgem que les nostres festes 
siguen un exemple a seguir pel que fa al 
respecte de la diversitat i de la llibertat de 
totes les persones a viure-les cadascú a la 
seua manera.

En defi nitiva, espere que visqueu aquests 
actes el millor que pugueu, com a expres-
sió del sentiment popular que més ens 
defi neix com a poble. 
Desitge de tot cor que passeu unes festes 
patronals memorables.

Visca Borriol!



FESTES PATRONALS 2018



FESTES PATRONALS 2018

Des de la junta de festes i la comissió 
de bous us desitgem de molt bon cor 
que passeu unes magnífi ques festes 
d’agost de 2018. Durant aquest últim 

any hem estat treballant per fer unes festes 
més plurals, on hi ha activitats per a tots els 
gustos, de manera que puguem tindre una gran 
participació en els nostres festejos amb germa-
nor entre els borriolencs i les borriolenques. 
Volem fer una menció especial a la fi gura de 
Lorenzo Ramírez, artista local que l’any passat 
ens va deixar, i al qual des de la junta de festes 
li volem fer un homenatge. Agrair-li també a 
la seua dona, Maria Elvira, i a les seues fi lles, 

Presidenta: Maryuri Gutiérrez

Vocals:
María José Pallarés (Compromís per Borriol)

Francisco José Pastor (Partido Socialista Obrero Español)
Mónica Bernat (Partit Popular)

Sergio Martínez (Veïns de Borriol)
Joan Palmer (Assoc. Cultural La Botalària)

Teresa Salvador
(Assoc. de Dolçainers i Tabaleters de Borriol)

Pablo Tena Merce (Grup De Danses L’hereu de Borriol)
Lola Pons Navarro (Assoc. Mestresses de Casa) 

Severino Molina (Assoc. Pensionistes i Jubilats de Borriol)
Emilio Ferrer (Comissió Taurina) 

Pau Esteve (Assoc. Joves de Borriol)
Jordi Carballeira  (Urb. Masia Gaeta)

Arcadi Babiloni (Unió Musical Lira Borriolenca)
Jose Antonio Mingol (Urb. Cuesta de los Pinos)

Juan Gabriel Ibañez (Urbanitzacions)

JUNTA DE FESTES COMISSIÓ DE BOUS

Laura Bosch
(P.T Les Cuques)
Vicente Jiménez

(A.C.T. Cuca Manyo)
Fernando Meseguer

(Quadrilla d’Emboladors de Borriol) 
Manuel Jiménez

(Els Amics de les Entrades)
José Clausell

(A. Circulo Taurino de Borriol)

l’ajuda que ens han donat per a poder fer-li 
l’homenatge que l’artista local es mereix. 
Per fi nalitzar, volem agrair a totes aquelles 
persones i associacions que, sense formar 
part de la junta de festes i de forma des-
interessada, col·laboren amb l’elaboració 
d’aquestes festes. Així com també, a totes les 
persones que formen part de la junta de fes-
tes i de la comissió de bous, ja que gràcies al 
seu treball desinteressat aquestes festes han 
sigut possibles.

Esperem que gaudiu de les festes patronals 
de Sant Bartomeu i Sant roc, visca Borriol!
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SALUTACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL BOU 2018

Pareix que fora ahir quant estàvem 
desmuntant els cadafals de la 
plaça i ja tenim ací un any mes les 
festes d’agost i amb elles els actes 

taurins més importants de l’any al poble.

Després de l’any passat on el concurs de 
ramaderies va celebrar la seua trentena 
edició, la comissió del bou per a enguany 
ha confeccionat un cartell en el qual ha 
depositat totes les seues ganes i il·lusió. 
Són moltes les hores i els quilòmetres que 
fem durant l’any per comprar i contractar 
els millors bous i les millors ramaderies. 
Tot siga perquè els Borriolencs, les Bo-
rriolenques i tots els visitants que vinguen 
al poble durant aquests dies puguen dis-
frutar d’uns espectacles taurins de qua-
litat i del nivell que un poble com Borriol 
es mereix.

Per al concurs de ramaderies contarem 
amb la presència del triple triomfador de 
l’any passat, Vicente Benavent. Pareix que 
el de Quatretonda li té agafat el punt a la 
Plaça la Font, ja que tots els anys acon-
segueix algun premi o més d’un. Miguel 
Parejo i Alberto Garrido també repeteixen 
enguany i per molts és sabut que a Bo-
rriol mai volen quedar malament. Com a 
novetat, contarem amb la presència d’Iván 
Miró que serà la seua segona participació 
en aquest concurs i amb el debut de Juan 
Faét, estem segurs que el d’Almenara 

voldrà entrar en bon peu a Borriol. Les 
entrades i les eixides també creiem que 
seran entretingudes, ja que German Vidal 
i Ivan Miró saben pels anys d’experiència 
en el poble els animals que han de portar 
perquè es puguen veure bones carreres 
tant al matí com a la vesprada. 

En el que respecta als animals feréstecs 
cal dir que per a enguany les penyes tau-
rines s’han esforçat moltíssim per a por-
tar animals de ferros de primera i d’una 
presentació immillorable. Des d’ací volem 
donar-li les gràcies a totes per l’esforç 
que fan en contribuir a fomentar la cul-
tura taurina al poble i, en especial a “Les 
Cuques” que, molt al nostre pesar, l’es-
pectacular Adelaida Rodriguez que patro-
cinen serà el seu últim bou. Moltes grà-
cies xiques per aquests deu anys fi cant-li 
alegria al dimecres de festes, esperem 
que sigue un fi ns prompte.

Per últim sols ens queda animar i convi-
dar a tot el món a què acudisquen, tant 
al carrer com a la plaça, a disfrutar dels 
bous. No hi ha símptoma més bo per a la 
festa que veure la plaça la Font plena de 
gom a gom, a hora de bou o d’embolat.
 El bou al carrer no té que entendre ni de 
partits ni de colors polítics, són les arrels 
i el sentir d’un poble.

Bones festes a tots! 
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EL MUHBO I EL TOURIST INFO DE 
BORRIOL PER NEUS ARQUER

Borriol té tots els elements necessaris 
per a convertir-se en un lloc d’atracció 
turística, ja que és un poble fi ll d’una 
llarga història i com a tal compta amb 

un patrimoni cultural ric i variat. Un dels ele-
ments més emblemàtics és el Castell, recent-
ment condicionat per facilitar l’accés. 

Per altra banda, el centre històric encara con-
serva part del seu encant, amb la imponent 
muralla medieval del Barranc de l’Atzavara, les 
restes del Palau recentment restaurades i l’Es-
glésia de Sant Bartomeu (amb unes pintures 
murals a la volta del presbiteri que són una ex-
cel·lent mostra de l’art de fi nals del segle XVII).
Els abundants jaciments arqueològics que s’es-
campen per tot el territori són un reclam per 
als turistes culturals, que poden visitar als 
peus del Castell una de les moreries més grans 
i més ben conservades al nord del Millars, així 
com també les pintures rupestres de la Joque-
ra, tractant-se del conjunt llevantí més pròxim 
a la Mediterrània i el millor comunicat de les 
comarques de Castelló.

Un altre dels seus punts forts és l’entorn na-
tural, ja que el terme de Borriol és molt mun-
tanyenc i té paratges ideals per fer rutes a peu 
o amb bicicleta. De fet la Mabo és considera-
da com una de les carreres de muntanya de 
referència en l’àmbit nacional. I no cal oblidar 

el turisme esportiu del golf. Per últim, Borriol 
és un poble que viu la festa i la tradició, cele-
brant-se festivitats tant emblemàtiques com 
Sant Antoni, Sant Vicent o la representació de la 
Passió de Crist de Nova Jerusalem, que tots els 
anys atrau centenars de visitants per Setmana 
Santa i està declarada Festa d’Interés Turístic 
Provincial.

El darrer any s’ha treballat molt per la preser-
vació del patrimoni cultural borriolenc, així com 
també per posar en valor els seus recursos tu-
rístics, amb la fi nalitat de fomentar el turisme 
cultural i esportiu a la localitat. En aquest sen-
tit, el passat mes de gener es va obrir al pú-
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blic la Tourist Info de Borriol, situada a la planta 
baixa del MUHBO (Museu d’Història de Borriol). 
Uns mesos abans, el dia 9 d’octubre del 2017, 
s’havia inaugurat l’exposició permanent situada 
a la primera planta i dedicada a la història de 
Borriol des d’època andalusina fi ns al segle XIX. 
Comptant també amb una exposició temporal 
sobre les pintures murals de l’església de Sant 
Bartomeu, organitzada per l’Associació d’Amics 
del Patrimoni de Borriol i muntada a la planta 
baixa per a Sant Vicent.

Amb tot açò el MUHBO és un centre obert a la 
societat, accessible i participatiu que a poc a poc 
ha anat convertint-se en un dels principals mo-
tors culturals i turístics de Borriol. 

Des del mes de gener ja són més de 850 perso-
nes les que han passat per l’edifi ci per sol·lici-
tar informació turística, visitar les seues sales 
d’exposicions o participar en algunes de les ac-
tivitats realitzades, que en general han tingut un 
gran èxit d’assistència. Cal destacar la I Nit de 
l’Art, celebrada amb motiu del Dia Internacio-

nal dels Museus i a la qual van acudir més de 
100 persones. Va ser una nit molt especial amb 
música, projeccions, tallers per a tota la família, 
vistes guiades, etc. També han tingut molt bona 
acollida els tallers infantils, que des del mes de 
febrer es venen realitzant de manera regular 
al MUHBO, i les vistes guiades sobre la història 
dels Moriscos, organitzades per l’ofi cina de tu-
risme per a Pasqua.

I és que Borriol a passat a formar part de la 
xarxa d’ofi cines de l’Agència Valenciana de Tu-
risme, la qual cosa ha suposat una major pro-
jecció a l’hora de donar-se a conéixer. També 
s’ha instal·lat mobiliari fabricat especialment 
per a l’ofi cina (amb aparadors per als tríptics, 
un aparador per atendre als visitants, etc.), a 
més a més d’un equip informàtic connectat a 
la xarxa de Tourist Info i un cartell indicatiu a 
l’entrada.
Els servicis que oferta la Tourist Info de Borriol 
són molt variats, ja que compta amb plànols, 
tríptics, fullets i resta d’informació turística 
de totes les comarques de Castelló i també de 
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València i Alacant. Tanmateix, la principal tasca 
de l’ofi cina és donar a conéixer el patrimoni cul-
tural, gastronòmic i natural de Borriol, asses-
sorant i informant el visitant amb tot allò que 
necessite. Açò es fa sobretot de manera pre-
sencial (i per això s’han elaborat tríptics infor-
matius sobre el patrimoni cultural de Borriol, 
les pintures rupestres de la Joquera, l’església 
de Sant Bartomeu i en breu estarà disponible 
també un de la Moreria). Però també mitjançant 
les xarxes socials, i amb aquest objectiu s’ha 
creat una pàgina del Facebook de la Tourist Info 
de Borriol i una altra del MUHBO, en les quals 
es van penjant les notícies més destacades, les 
activitats que es realitzen, la informació més 
destacable, etc.
Durant aquest darrer any s’ha realitzat un gran 
esforç per tal de posar en marxa l’ofi cina de 
turisme i el Museu d’Història de Borriol, no 
només des de dins de l’Ajuntament sinó tam-
bé per part de les associacions i persones que 
cada vegada estan més implicades en la posada 
en valor de la cultura i el patrimoni de Borriol i 
a les que cal agrair molt especialment el treball 
realitzat. Tot i això encara queda molt de camí 
per recórrer, però continuarem treballant per 
assolir l’objectiu fi nal, que és fer de Borriol un 
referent turístic i cultural. 
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19:30 h Inauguración del Mesón en la plaza de 
la Torre.

19:30 h Homenaje a los socios del Club de 
Caza la Montaña de Borriol. A conti-
nuación, vino de honor. 

20:00 h Inauguración de la exposición de foto-
grafía taurina “Manolete, Visto Miedo  
Finezas”, organizado por la Asociación 
Cultural Circulo Taurino de Borriol.

22:00 h Pasacalle de la Unió Musical Lira Bo-
rriolenca por la plaza de la Font, Xi-
mén  Pérez de Arenós y San Vicente 
hasta la carpa de fi estas, ubicada en 
el Camí Vell.

22:30 h Concierto a cargo de la Unió Musical 
Lira Borriolenca en la carpa de fi estas.

19:30 h Inauguració del Mesó a la plaça de la 
Torre.

19:30 h Homenatge  als socis del Club de 
Caça la Muntanya de Borriol. A con-
tinuació, vi d’honor. 

20:00 h Inauguració  de l’exposició de foto-
grafi a taurina “Manolete, Visto Por 
Finezas”, organitzat per l’Associació 
Cultural Circulo Taurino de Borriol.

22:00 h Cercavila  de la Unió Musical Lira Bo-
rriolenca per la plaça de la Font, Xi-
mén Pérez d’Arenós i Sant Vicent fi ns 
a la carpa de festes, ubicada al Camí 
Vell.

22:30 h Concert a càrrec de la Unió Musical 
Lira Borriolenca a la carpa de festes.

17
VIERNES DIVENDRES
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11:00 h Summer Splash al carrer Sanchís  

Guarner.
13:00 h Lliurament de premis del XXVII Con-

curs de Cartells anunciadors de les 
festes, a la sala d’actes de l’Ajunta-
ment.

14:00 h Gran Mascletà, a càrrec de la Pirotèc-
nia Martí, a la plaça de la Font.

18:00 h Vesprada de vaques de la ramaderia  
de Germán Vidal de Cabanes, pels ca-
rrers de Sant Vicent, Serrades i Colon. 

19:00 h Prova del bou feréstec patrocinat per 
l’Ajuntament, de nom “Jerezano” amb 
el núm. 53, guarisme 4, de la rama-
deria de Torrealta de Medina Sidonia, 
Cádiz.

19:30 h Prova del bou feréstec patrocinat per la 
penya “La Escampá” de la ramaderia 
de Daniel Ramos de Borriol, Castelló.

00:00 h Embolada dels bous feréstecs provats 
a la vesprada. 

00:45 h Actuació de l’orquestra “Secrets”, a la 
carpa de festes. A continuació, disco-
teca mòbil “The End”.

SÀBADO DISSABTE
11:00 h Summer Splash en la calle Sanchís  

Guarner.
13:00 h Entrega de premios del XXVII Concurso 

de Carteles anunciadores de las
 fi estas, en el salón de actos del Ayun-

tamiento.
14:00 h. Gran Mascletà, a cargo de la Pirotecnia 

Martí, en la plaza de la Font.
18:00 h Tarde de vacas de la ganadería  de Ger-

mán Vidal de Cabanes, por las calles, 
San Vicente, Cerradas y  colon. 

19:00 h Prueba del toro cerril  patrocinado por 
el Ayuntamiento, de nombre “Jereza-
no”con el con el núm.53 , guarismo 4 
de la ganadería de Torrealta de Medina 
Sidonia, Cádiz.

19:30 h  Prueba del toro cerril  patrocinado por 
la peña “La Escampá” de la ganadería 
de Daniel Ramos de Borriol, Castellón.

00:00 h Embolada de los toros cerriles proba-
dos por la tarde. 

00:45 h Actuación de la orquesta “Secrets”, en 
la carpa de fi estas. A continuación, 

 discoteca móvil “The End”.
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12:00 h Subasta de cadafales en la plaza de la 

Torre. El precio de salida del cadafal 
será  de 300 € y la subida mínima de 5 
en 5 €.

18:00 h Concentración de disfraces infantil en 
la plaza de la Torre. A continuación, 
en  la plaza de la Font, baile de dis-
fraces infantil con la actuación del gru-
po “Ramonets”, organizado por Insur-
gencia Rock (https://insurgenciarock.
es/), con la colaboración del Ayunta-
miento.

19:00 h Concierto de órgano a la iglesia de San 
Bartomeu.

19:00 h X Certamen de fl amenco, a la calle Al-
mazora.

22:00 h Cena de sobaquillo en la carpa de fi es-
tas. El Ayuntamiento proporcionará 
mesas y sillas. En el momento de la 
reserva, se pagará 1€ por silla.

23:30 h Actuación del monologuista “Álex Mar-
tínez”. A continuación, baile con la  
actuación de la orquesta “The Luxe”. Al 
fi nalizar, discoteca móvil “The End”.

12:00 h Subhasta de cadafals a la plaça de 
la Torre. El preu d’eixida del cadafal 
serà de 300 € i la pujada mínima de 5 
en 5 €.

18:00 h Concentració de disfresses infantil a 
la plaça de la Torre. A continuació, a 
la  plaça de la Font, ball de disfresses 
infantil amb l’actuació del grup “Ra-
monets”, organitzat per Insurgencia 
Rock (https://insurgenciarock.es/), 
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

19:00 h Concert d’orgue a l’església de Sant 
Bartomeu.

19:00 h X Certamen de fl amenc, al carrer Al-
massora.

22:00 h Sopar de cabasset a la carpa de fes-
tes. L’Ajuntament proporcionarà tau-
les i  cadires. En el moment de la re-
serva, es pagarà 1€ per cadira.

23:30 h Actuació del monologuista “Álex Mar-
tínez”. A continuació, ball amb l’actua-
ció  de l’orquestra “The Luxe”. Al fi -
nalitzar, discoteca mòbil “The End”.

DOMINGO DIUMENGE
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11:00 h Misa en la iglesia de San Bartomeu, en 

honor al santo. Asistirán al acto las au-
toridades. A continuación, habrá pro-
cesión.

13:00 h Homenaje al artista local “Lorenzo Ra-
mírez”, en el salón de actos del  Ayun-
tamiento.

17:00 h Ruta de la sangría, organizada por la 
peña “Lindo Garito”. La Comisión de 
Fiestas patrocinará la charanga.

18:00 h Partida de escala y cuerda entre profe-
sionales “Genovés, Javi y Carlos” con-
tra “Pereroc y Felix”, en el trinquete 
municipal.  

19:00 h En la plaza de l’Hereu, teatro a cargo 
de la compañía “Grup de Teatre El Cre-
sol” que representarán la obra “Cels 
de Novença”.

21:00 h Espectáculo de magia, en la plaza de 
l’Hereu con el “Magic Luis”.

00:00 h Baile de gala amenizado por la orques-
ta “Evasión”, a la carpa de fi estas.

11:00 h Missa a l’església de Sant Bartomeu, 
en honor al sant. Assistiran a l’acte 
les autoritats. A continuació, hi haurà 
processó.

13:00 h  Homenatge a l’artista local “Lorenzo 
Ramírez”, a la sala d’actes de l’Ajun-
tament.

17:00 h Ruta de la sangria, organitzada per 
Lindo Garito. La Comissió de Festes 
patrocinarà la xaranga.

18:00 h Partida d’escala i corda entre profes-
sionals “Genovés, Javi i Carlos” con-
tra “Pereroc i Felix”, al trinquet muni-
cipal. 

19:00 h A la plaça de l’Hereu, teatre a càrrec de 
la companyia “Grup de Teatre El Cre-
sol” que representaran l’obra “Cels de 
Novença”.

21:00 h Espectacle de màgia, a la plaça de 
l’Hereu amb “Magic Luis”.

00:00 h Ball de gala amenitzat per l’orquestra 
“Evasión”, a la carpa de festes.

LUNES DILLUNS
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11:00 h Misa en honor a Sant Roc en la igle-

sia de San Bartomeu. Asistirán al acto 
las  autoridades. A continuación, habrá 
procesión.

12:00 h Actuación del grupo “Flamenquitos”, 
en la avenida de Zaragoza, organizado 
por  el Resto-Bar Ma Que Bo.

14:30 h Degustación de tombet popular, a la 
avenida de Zaragoza, organizado por 
el pub Carajillo con la colaboración 
de Transportes Borxaques, Eléctri-
cas Serport, Electrogrup, Forn García, 
Reciclajes Blas Montoya, Grupo Ravi y 
Envaplas S.L.

15:00 h Actuación del grupo “Flamenquitos”, 
en la avenida de Zaragoza, organizado 
por el Resto-Bar.

16:30 h III Concurso de Charangas, organizado 
por la Unió Musical Lira Borriolenca, 
con la colaboración del Ayuntamiento.

21:00 h Torrà  organizada por el Resto-Bar Ma 
Que Bo.

00:30 h Discoteca móvil, organizada por el pub 
Carajillo en la avenida de Zaragoza.

11:00 h Missa en honor a Sant Roc a l’esglé-
sia de Sant Bartomeu. Assistiran a 
l’acte les  autoritats. A continuació, hi 
haurà processó.

12:00 h Actuació del grup “Flamenquitos”, a 
l’avinguda de Saragossa, organitzat 
pel  Resto-Bar Ma Que Bo.

14:30 h Degustació de tombet popular, a 
l’avinguda de Saragossa, organitzat 
pel pub Carajillo amb la col·laboració 
de Transports Borxaques, Eléctricas 
Serport, Electrogrup, Forn García, 
Reciclajes Blas Montoya, Grupo Ravi 
i Envaplas S.L.

15:00 h Actuació del grup “Flamenquitos”, a 
l’avinguda de Saragossa, organitzat 
pel  Resto-Bar Ma Que Bo.

16:30 h III Concurs de Xarangues, organitzat 
per la Unió Musical Lira Borriolenca, 

 amb la col·laboració de l’Ajuntament.
21:00 h Torrà organitzada pel Resto-Bar Ma 

Que Bo.
00:30 h Discoteca mòbil, organitzada pel pub 

Carajillo a l’avinguda de Saragossa.

MARTES DIMARTS
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08:00 h Montaje de cadafales en la plaza de la 

Font.
12:30 h Inauguración de la VII Muestra de Fo-

tos y del V Concurso Fotográfi co or-
ganizado  por los “Amigos de las En-
traes” de Borriol, a la calle Sanchis  
Guarner, patrocinado por el Ayunta-
miento.

13:00 h Entrada y prueba de vacas de la gana-
dería de Ivan Miró de La Ribera de  Ca-
banes, por las calles Oñate Gil, Sanchis 
Guarner, plaza de la Torre y plaza de  la 
Font. A continuación, prueba de vacas.

18:00 h Fiesta infantil en la plaza de l’Hereu.
18:00 h Primera Jornada del XXXI Concurso 

de Ganaderías en que participara la  
ganadería de Ivan Miró de La Ribera 
de Cabanes.

19:45 h Fin de la primera jornada de concurso 
y merienda.

20:15 h Prueba del toro cerril de la ganadería 
de Adelaida Rodriguez de El Cabaco, 
Salamanca , patrocinado por la peña 
“Les Cuques”de nombre “Luminoso”, 
con el  núm.42, guarismo 2. 

08:00 h Muntatge de cadafals a la plaça de la 
Font.

12:30 h Inauguració de la VII Mostra de Fotos 
i del V Concurs Fotogràfi c organitzat 

 pels “Amics de les Entraes” de Bo-
rriol, al carrer Sanchis Guarner, pa-
trocinat per l’Ajuntament.

13:00 h Entrada i prova de vaques de la ra-
maderia de Ivan Miró de La Ribera 
de Cabanes, pels carrers Oñate Gil, 
Sanchis Guarner, plaça de la Torre i 
plaça de la  Font. A continuació, pro-
va de vaques.

18:00 h Festa infantil a la plaça de l’Hereu.
18:00 h Primera Jornada del XXXI Concurs de 

Ramaderies en que participara la ra-
maderia de Ivan Miró de La Ribera de 
Cabanes.

19:45 h Fi de la primera jornada de concurs i 
berenar.

20:00 h Prova del bou feréstec de la ramade-
ria de Adelaida Rodriguez de El Caba-
co, Salamanca, patrocinat per la pen-
ya “Les Cuques” de nom “Luminoso”, 
amb el  núm.42, guarisme 2. 

MIÉRCOLES DIMECRES
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11:30 h Entrada infantil al estilo de “San Fer-

mín” y clases magistrales de toreo de 
salón, organizado por el Circulo Tauri-
no de Borriol.

13:00 h Entrada de vacas de la ramadería de 
Iván Miró de la Ribera de Cabanes, por 
las calles Oñate Gil, Sanchis Guarner, 
plaza de la Torre y plaza de la Font. A 
continuación, prueba de vacas.

18:00 h Fiesta infantil en la plaza de l’Hereu.
18:00 h Segunda jornada del XXXI Concurso 

de Ganaderías en que participará la 
ganadería de Miguel Parejo de Caba-
nes. 

19:45 h Fin de la segunda jornada de concur-
so y merienda.

20:00 h Prueba de un toro patrocinado por los 
Quintos 2019, de nombre “Aldeano” 
con el núm. 25, guarismo 5 de la ga-
nadería de Miguel Parejo de Cabanes, 
de Castellón. 

20:15 h  Prueba de una vaca cerril patrocinada 
por la colla “Els Fariseos” de nombre  
“Sobornanta”, núm.522, guarismo 7 
de la ganadería de Daniel Ramos de 
Borriol,  de Castellón. 

11:30 h Entrada infantil a l’estil de “San Fer-
mín” i classes magistrals de toreig de 
saló, organitzat pel Circulo Taurino de 
Borriol.

13:00 h Entrada de vaques de la ramadería 
d’Iván Miró de la Ribera de Cabanes, 
pels carrers Oñate Gil, Sanchis Guar-
ner, plaça de la Torre i plaça de la 
Font. A continuació, prova de vaques.

18:00 h Festa infantil a la plaça de l’Hereu.
18:00 h Segona jornada del XXXI Concurs de 

Ramaderies en que participarà la ra-
maderia de Miguel Parejo de Caba-
nes. 

19:45 h Fi de la segona jornada de concurs i 
berenar.

20:00 h Prova d’un bou patrocinat pels Quin-
tos 2019, de nom “Aldeano” amb el 
núm.25, guarisme 5, de la ramaderia 
de Miguel Parejo de Cabanes, de  
Castelló. 

20:15 h Prova d’una vaca feréstega patrocina-
da per la colla “Els Fariseos”, de nom 
“Sobornanta” amb el núm.522, gua-
risme 7, de la ramaderia de Daniel 
Ramos de  Borriol, de Castelló. 

JUEVES DIJOUS

21:00 h Salida de vacas de la ganadería de 
Ivan Miró La Ribera de Cabanes, por 
las  calles Ximén Pérez  de Arenos y 
San Vicente.

22:30 h Comedia musical “Festa Major” (ins-
pirada en l’alqueria blanca), en la car-
pa de  fi estas.

00:00 h  Embolada del toro cerril  exhibido por 
la tarde.

00:30 h Discoteca móvil “The End” en la carpa 
de fi estas.

21:00 h Eixida de vaques de la ramaderia de 
Ivan Miró La Ribera de Cabanes, pels  
carrers Ximén Pérez  d’Arenos i Sant 
Vicent.

22:30 h Comèdia musical “Festa Major” (ins-
pirada en l’alqueria blanca), a la car-
pa de festes. 

00:00 h Embolada del bou feréstec exhibit 
per la vesprada.

00:30 h Discoteca mòbil “The End” a la carpa 
de festes. 
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20:30 h Embolada del toro, patrocinado por 
los Quintos 2019.

21:00 h Salida de vacas de la ganadería de 
Ivan Miró de la Ribera de Cabanes.

23:30 h Concentración de disfraces en la pla-
za de la Torre. A continuación, en la 
carpa de  fi estas,  baile de disfraces 
con la actuación de la orquesta “Kinky 
Band”. Al fi nalizar, discoteca móvil 
“The End”.

20:30 h Embolada del bou, patrocinat pels 
Quintos 2019.

21:00 h Eixida de vaques de la ramaderia de 
Ivan Miró de la Ribera de Cabanes.

23:30 h Concentració de disfresses a la plaça 
de la Torre. A continuació, a la carpa 
de festes, ball de disfresses amb l’ac-
tuació de l’orquestra “Kinky Band”. 
En fi nalitzar, discoteca mòbil “The 
End”.
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11:00 h Entrada infantil a càrrec de Bou per la 

Vila a la plaça de la Font. A continua-
ció,  es donarà orxata i fartons a tots 
els xiquets i les xiquetes participants, 
patrocinat per la Pastisseria El Racó 
de la Font.

13:00 h Entrada de la ramaderia de German 
Vidal de Cabanes. , pels carrers Oñate 
Gil, Sanchis Guarner, plaça de la Torre 
i plaça de la Font. A continuació, prova 
de  vaques.

18:00 h Festa infantil a la plaça de l’Hereu.
18:00 h Tercera jornada del XXXI Concurs de 

Ramaderies en que participara la  ra-
maderia de Vicente Benavent de Qua-
tretonda, València. 

19:45 h Fi de la tercera jornada de concurs i 
berenar.

20:00 h Prova d’un bou feréstec patrocinat per 
l´A.C.T. Cuca Manyo, de nom  
“Esloveno” amb el núm.46 , guarisme 
3 de la ramaderia de Torrealta de Me-
dina  Sidonia, Cádiz.

11:00 h Entrada infantil a cargo de Bou por 
la Vila en la plaza de la Font. A conti-
nuación,  se dará horchata y fartons a 
todos los niños y las niñas participan-
tes, patrocinado  por la Pastelería El 
Racó de la Font.

13:00 h Entrada de la ganadería de German 
Vidal de Cabanes, por las calles Oña-
te Gil, Sanchis Guarner, plaza de la 
Torre y plaza de la Font. A continua-
ción, prueba de vacas. 

18:00 h Fiesta infantil en la plaza de l’Hereu.
18:00 h Tercera jornada del XXXI Concurso de 

Ganaderías en que participara la ga-
nadería de Vicente Benavent de Qua-
tretonda, Valencia.

19:45 h Fin de la tercera jornada de concurso 
y merienda.

20:00 h Prueba de un toro cerril patrocinado 
por l´A.C.T. Cuca Manyo,  de nombre  
“Esloveno” con el núm.46 , guarismo 
3 de la ganadería de Torrealta de Me-
dina Sidonia, Cádiz.

VIERNES DIVENDRES
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21:00 h Eixida de vaques de la ramaderia de 
German Vidal de Cabanes.

00:00 h Embolada del bou feréstec exhibit per 
la vesprada.

00:30 h Nit jove, a la carpa de festes, amb el 
concert al carrer dels grups “Orquestra 
Malavida, tribut a la història del rock”, 
“Bajoqueta Rock” i “Nius de Nit”. En fi -
nalitzar, discoteca mòbil, “Disco Terra 
de Producciones The End.“ 

00:30 h Discoteca mòbil al carrer Ximén Pérez 
D’Arenos, organitzada organitzat pel 
Circulo Taurino de Borriol.

21:00 h Salida de vacas de la ganadería de 
German Vidal de Cabanes.

00:00 h Embolada del  toro cerril exhibido por 
la tarde.

00:30 h Nit jove, en la carpa de fi estas, con el 
concierto a cargo de los grupos “Or-
questa la Malavida, tributo a la his-
toria del rock”, “Bajoqueta Rock” y 
“Nius de Nit”. Al fi nalizar, discoteca 
móvil,”Disco Terra de Producciones 
The End. “ .

00:30 h Discoteca móvil en la calle Ximén Pé-
rez De Arenos, organizada  por el Cir-
culo Taurino de Borriol.
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13:00 h Entrada de vacas de la ganadería de 

Germán Vidal de Cabanes, por las ca-
lles  Oñate Gil, Sanchis Guarner, pla-
za de la Torre y plaza de la Font. A 
continuación, prueba de vacas.

18:00 h Taller de batucada infantil.
18:00 h Cuarta jornada del XXXI Concurso de 

Ganaderías en que participara la ga-
nadería de Juan Faet d´Almenara.

19:45 h Fin de la cuarta jornada de concurso y 
merienda.

20:00 h Prueba de un toro cerril patrocinado 
por la “Quadrilla d’Emboladors de Bo-
rriol”, de nombre “Jatibí” con el núm.5, 
guarismo 5 de la ganadería de Daniel 
Ramos de Borriol, de Castellón. 

21:00 h Salida de vacas de la ganadería de Ger-
man Vidal de Cabanes, por las calles 
Ximén Pérez de Arenós y San Vicente.

00:00 h Embolada del  toro cerril exhibido por 
la tarde.

00:30 h En la carpa de fi estas baile con la ac-
tuación de la orquesta “Supermagic”.
Al fi nalizar, discoteca móvil “The End”.

13:00 h Entrada de vaques de la ramaderia 
de Germán Vidal de Cabanes, pels 
carrers Oñate Gil, Sanchis Guarner, 
plaça de la Torre i plaça de la Font. A 
continuació, prova de vaques.

18:00 h Taller de batucada infantil.
18:00 h Quarta jornada del XXXI Concurs de 

Ramaderies en que participara la ra-
maderia de Juan Faet d´Almenara.

19:45 h Fi de la quarta jornada de concurs i 
berenar.

20:00 h Prova d’un bou feréstec patrocinat per 
la  “Quadrilla de  Emboladors de Bo-
rriol, de nom “Jatibí” amb el núm.5, 
guarisme 5 de la ramaderia de Daniel 
Ramos de Borriol, de Castelló. 

21:00 h Eixida de vaques de la ramaderia de 
German Vidal de Cabanes, pels ca-
rrers  Ximén Pérez d’Arenós i Sant 
Vicent.

00:00 h Embolada del bou feréstec exhibit per 
la vesprada.

00:30 h A la carpa de festes ball amb l’actua-
ció de l’orquestra “Supermagic”.En  
fi nalitzar, discoteca mòbil “The End”.

SÁBADO DISSABTE
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13:00 h Entrada de vacas de la ganadería de 

Iván Miró de la Ribera de Cabanes, por 
las calles Oñate Gil, Sanchis Guarner, 
plaza de la Torre y plaza de la Font. A 
continuación, prueba de vacas.

14:00 h Homenaje a la tercera edad. Paella 
monumental, con la colaboración de 
la Asociación de Amas de casa, ame-
nizado por el “Dúo Duetto”.

18:00 h Quinta jornada  XXXI Concurso de Ga-
naderías en que participará la gana-
dería  de Alberto Garrido de Oropesa. 

19:00 h Concurso de palomas noveles organi-
zado por la Sociedad de Columbicul-
tura  “La Estrella”.

19:45 h Fin de la quinta jornada del concurso y 
salida de la ganadería de Iván Miró  de 
la  Ribera de Cabanes, por las calles 
Ximén Pérez de Arenós y San Vicente. 
A  continuación, desmontada de cada-
fals.

13:00 h Entrada de vaques de la ramaderia 
d’Iván Miró de la Ribera de Cabanes, 
pels carrers Oñate Gil, Sanchis Guar-
ner, plaça de la Torre i plaça de la 
Font. A continuació, prova de vaques.

14:00 h Homenatge a la tercera edat. Paella 
monumental, amb la col·laboració de 
l’Associació de Mestresses de Casa, 
amenitzat pel “Duo Duetto”.

18:00 h Cinquena jornada XXXI Concurs de 
Ramaderies en que participarà la ra-
maderia de Alberto Garrido de Oro-
pesa. 

19:00 h Concurs de coloms novells organitzat 
per la Societat de Columbicultura “La 
Estrella”.

19:45 h Fi de la cinquena jornada del concurs 
i eixida de la ramaderia d’Iván Miró 
de la Ribera de Cabanes, pels carrers 
Ximén Pérez d’Arenós i Sant Vicent. A 
continuació, desmuntada de cadafals.

DOMINGO DIUMENGE
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NOTAS DE LA
CONCEJALÍA DE FIESTAS

La Regidoria de Festes es reserva el dret a modi-
fi car tant els festejos com el seu horari, si les cir-
cumstàncies ho exigiren.

La participació en els festejos taurins suposa in-
dubtablement un risc que cadascú s’imposa lliu-
rement. L’Ajuntament i la Comissió de Festes, per 
tant, no es fan responsables dels possibles acci-
dents que es pogueren produir, ni de cap reclama-
ció a aquest respecte.

En compliment de l’article 4t de l’Ordre de 22 de 
juny de 1989, de la Conselleria d’Administració Pú-
blica, per la qual es regula la celebració dels “bous 
al carrer”  (DOGV 1.098) queda totalment prohibit 
maltractar els animals amb pals, punxons, coets 
o altres objectes que pogueren causar-los danys. 

Per motius de seguretat, els cadafals no podran 
ser ocupats per més persones de què permeten 
les seues característiques tècniques. Els materi-
als emprats seran els més adequats per garantir 
la seguretat dels ocupants.

Durant els dies 22, 23, 24, 25 i 26 només podran 
accedir al cadafal de l’Ajuntament els membres i 
invitats de la corporació municipal, la Comissió de 
Festes i els músics. 

Per evitar posteriors problemes a l’hora del mun-
tatge, en la subhasta dels cadafals s’haurà de tin-
dre en compte les dimensions dels mateixos per 
poder col·locar-los en el seu lloc sense problemes 
ja que una vegada muntats, aquests no podran so-
brepassar les línies que delimitarà la plaça.

Queda prohibit l’aparcament en els carrers i places 
en què es desenvolupen els festejos continguts en 
aquest programa.

Normativa del concurs de ramaderies:

Els premis els donarà la Comissió de Festes i se-
ran els següents:

-Premi a la millor ramaderia: 500€
-Premi a la millor vaca: 250€
-Premi al millor bou: 250€

Tots els espectacles seran gratuïts.

El recinte de la pista de ball s’ubicarà al camí Vell. 

L’Ajuntament i la Comissió de Festes desitgen a 
tots els veïns i visitants unes bones festes, i agra-
ïxen la col·laboració de tots en el normal desen-
volupament dels actes festius, així com en la seua 
preparació. 

Per al sopar de cabasset, cada cadira valdrà 1 €. 
El pagament de les cadires per als dies dissabte 
18, dilluns 20, dijous 23  i dissabte 25 d’agost, serà 
de 15€ per cadira. Cada nit, a la carpa, fi ns a mitja 
hora després del començament del ball hi haurà 
un servei de lloguer de cadires al preu de 5€.

NOTES DE LA
REGIDORIA DE FESTES

La Concejalía de Fiestas se reserva el derecho a 
modifi car tanto los festejos como su horario, si las 
circunstancias lo exigieron.

La participación en los festejos taurinos supone in-
dudablemente un riesgo que cada cual se impone 
libremente. El Ayuntamiento y la Comisión de Fies-
tas, por lo tanto, no se hacen responsables de los 
posibles accidentes que se pudieron producir, ni de 
ninguna reclamación a este respeto.

En cumplimiento del artículo 4t de la Orden de 22 
de junio de 1989, de la Consellería de Administra-
ción Pública, por la cual se regula la celebración de 
los “bueyes a la calle”  (DOGV 1.098) queda total-
mente prohibido maltratar los animales con palos, 
punzones, cohetes u otros objetos que pudieran 
causarlos daños. 

Por motivos de seguridad, los cadafales no podrán 
ser ocupados por más personas de que permiten 
sus características técnicas. Los materiales em-
pleados serán los más adecuados para garantizar 
la seguridad de los ocupantes.

Durante los días 22, 23, 24, 25 y 26 solo podrán ac-
ceder al cadafal del Ayuntamiento los miembros e 
invitados de la corporación municipal, la Comisión 
de Fiestas y los músicos. 

Para evitar posteriores problemas a la hora del 
montaje, en la subasta de los cadafales se tendrá 
que tener en cuenta las dimensiones de los mis-
mos para poder colocarlos en su lugar sin proble-
mas puesto que una vez montados, estos no podrán 
sobrepasar las líneas que delimitará la plaza.

Queda prohibido el aparcamiento en las calles y 
plazas en que se desarrollan los festejos conteni-
dos en este programa.

Normativa del concurso de ganaderías:

Los premios les dará la Comisión de Fiestas y se-
rán los siguientes:

-Premio a la mejor ganadería: 500€
-Pulse a la mejor vaca: 250€
-Pulse al mejor toro: 250€

Todos los espectáculos serán gratuitos.

El recinto de la pista de baile se ubicará en el camí 
vell. 

El Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas desean a 
todos los vecinos y visitantes unas felices fi estas, y 
agradecen la colaboración de todos en el normal 
desarrollo de los actos festivos, así como en su pre-
paración. 

Para la cena de sobaquillo, cada silla valdrá 1 €. 
El pago de las sillas para los días sábado 18, lunes 
20, jueves 23 y sábado 25 de agosto, será de 15€ 
por silla. Cada noche, a la carpa, hasta media hora 
después del comienzo del baile habrá un servicio 
de alquiler de sillas al precio de 5€. 
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