
DIVENDRES, 6 d'abril

18:30 h Inauguració de l’exposició “Els Àngels Músics de l’Església de Sant Bartomeu de  
Borriol”, al MUHBO, a càrrec de “l’Associació d’Amics del Patrimoni de Borriol”.

19:00 h Presentació del tríptic turístic de l’església de Sant Bartomeu, al MUHBO, a càrrec 
de l’alcalde i la regidora de Cultura, amb l'assistència d'autoritats, la reina i la seva 
cort d’honor, realitzat per l’Associació d’Amics del Patrimoni de  Borriol i la parròquia
de Sant Bartomeu.

19:30 h Exposició de Fotografia Taurina titulada “Un Passeig Pel Camp Brau” de José 
Joaquín Diago a la seu del “Círculo Taurino Borriol”.

20:15 h Conferència: “El President En Els Espectacles Taurins” Ponent En Vicente Oliver 
Carregui, Inspector Cap de la Policia Autonòmica  en Castelló i President de la 
Plaça de Bous de Castelló,  a la seu del “Círculo Taurino Borriol”.

22:00 h III Nit de “Cant Valencià” pels carrers de la localitat a càrrec dels cantaors: “Xavi de 
Bétera, Noelia Llorens de Burjassot”, el versaor “Paco de Faura”  amb els músics de 
vent de Bétera i Corda de Paterna la col·laboració de la Colla de Dolçainers i 
Tabaleters de Borriol.

00:00 h Bou embolat de la ramaderia de German Vidal de Cabanes pels carrers de Sant 
Vicent, Serrades i Colon. 

00:30 h Discoteca mòbil a la plaça de la Torre, organitzada per “l'Associació de Joves de 
Borriol”. 

DISSABTE, 7 d'abril

08:30 h Muntatge de la Fira del Gos i de la carpa solidària de la protectora d'animals 
“Segunda Oportunidad” d’Onda, a la plaça dels Arbrets. 

10:00 h Eixida de la “IV Volta Popular amb gos” a “La Joquera” organitzada pel Club de Caça 
la Muntanya. 

11:30 h Cursa infantil amb gossos al carrer Colon organitzada pel Club de Caça La 
Muntanya. 

12:00 h “III Cagà del manso” organitzada i patrocinada pels emboladors de Borriol a la plaça 
de La Torre.

12:30 h Lliurament de trofeus de la “IV Volta Popular amb gos” i de la “II Lliga Canicròs” de 
Castelló. 



13:00 h Lliurament de les donacions solidàries a la protectora “Segunda Oportunidad” 
d’Onda.

13:00 h Recollida i exposició de coques fullades per al concurs a la plaça de La Torre. A 
continuació actuació i cercavila a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de 
Borriol.

13:30 h Lliurament de la distinció “Coca Fullà d'Honor” a  Juan Arnau Pitarch.

14:00 h Mascletà a la plaça de La Font,  a càrrec de la  Pirotecnia Martí de Burriana

18:00 h Exhibició de vaques de la ramaderia de German Vidal de Cabanes pels carrers de 
Sant Vicent, Serrades i Colon. 

19:00 h Prova del bou feréstec de nom “Listorro” marcat amb el núm.12 i guarisme 2 de la 
ramaderia de Francisco Galache  de Salamanca.

19:30 h Lliurament de premis del concurs de coques fullades. Al mateix temps, es realitzarà 
la degustació de les coques entregades per al concurs organitzat per l'Associació  
Gastronòmica Coca Fullà per part de tots els assistents a la plaça de La Torre. 

23:30 h Embolada del bou feréstec provat a la vesprada de nom “Listorro” marcat amb el  
núm.12 i guarisme 2 de la ramaderia de Francisco Galache  de Salamanca.

00:00 h  Disco Terra de Producciones The Luxe en la Plaça La Torre.

DIUMENGE, 8 d'abril
XXVI CERTAMEN POPULAR DE PAELLES

10:00 h Cercavila per la plaça de La Font, carrer Colon i carrers adjacents, a càrrec de la 
Colla de Dolçainers i Tabaleters de Borriol.

 
11:00 h Lliurament de taules, ferros i llenya, a la plaça de La Font. 

11:00 h Correbou infantil, a la plaça de la Torre,  a càrrec de Bou per la Vila. 

12:00 h Lliurament d'arròs, vi i gasoses a l'Ajuntament. 

12:30 h Inauguració del XXVI CERTAMEN POPULAR DE PAELLES a la plaça de la Font. 

16:00 h Taller de Pilotes de Sant Vicent i Taller de Batucada infantil, a càrrec de “l'Associació 
Cultural la Botalària” i de “l’Associació Mestresses de Casa” al carrer del Rei en 
Jaume. 

17:00 h En la plaça de La Font actuació del grup DUO DUETTO. 

17:00 h Discoteca mòbil en la plaça de La Torre organitzada per l'Associació Joves de 
Borriol.



17:30 h Al Trinquet Municipal partida de pilota valenciana organitzada pel Club de Pilota  
Valenciana de Borriol entre JOSÉ SALVADOR I VÍCTOR BUENO contra DE LA VEGA I 
ÁLVARO GIMENO.

DILLUNS, 9 d'abril
FESTIVITAT DE SANT VICENT

08:30 h Despertà.

09:30 h Eixida de la processó, en romeria, des de l'església de Sant Bartomeu, amb 
l'assistència d'autoritats, la reina i la seva cort d’honor. A l'arribada a l'ermita de  
Sant Vicent, celebració de la missa cantada  pel cor “Veus del Cor” de la UMLB. El 
grup de Danses l'Hereu actuarà a l'esplanada de l'ermita. 

13:00 h Tornada de la processó en romeria a la vila, amb la disparada  de la tradicional traca 
pel carrer de Sant Vicent i posterior mascletà a la plaça del Pou,  a càrrec de  la 
Pirotecnia Martí de Burriana

18:00 h Concert de la “Unió Musical Lira Borriolenca” al CEIP l’Hereu. 

18:30 h Concurs de Coloms organitzat pel Club de Colombicultura La Estrella.

DIUMENGE, 15 d'abril
VII TROBADA DE BOIXETERES 

10:00 h Benvinguda, al carrer Colom.

10:30 h Visita guiada al MUHBO  a càrrec de la informadora turística Neus Arquer.

11:00 h Esmorzar.

12:00 h Rebuda d'autoritats, reina i la seva cort d’honor. 

12:30 h Visita guiada al MUHBO a càrrec de la informadora turística Neus Arquer.

13:00 h Cloenda de la VII Trobada de Boixeteres.


