
DEL 22 AL 25 D’ABRIL

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

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

17:00h Discoteca mòbil a la 
plaça de la Font.

17:30h Partida de pilota valen-
ciana organitzada pel Club de 
Pilota Valenciana de Borriol al 
Trinquet Municipal.

19:00h Cant Valencià al CEIP 
l’Hereu a càrrec dels canta-
dors: Toni Guzman, Xavier de 
Bétera, Marisé de Montolivet 
i Teresa Segarra, el versador 
Paco de Faura amb els músics 
de vent de Bétera i Corda de 
la colla Brials i la col·labora-
ció de la Colla de Dolçainers i  
Tabaleters de Borriol.

08:30h Despertà.

09:30h Eixida de la processó, 
en romeria, des de l’església 
de Sant Bartomeu, amb l’assis-
tència d’autoritats. A l’arribada 
a l’ermita de Sant Vicent, cele-
bració de la missa cantada per 
un grup musical compost per 
quatre músics professionals 
en les especialitats de cant i 
clarinet, violí, violoncel i piano.

13:00h 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 Pirotèc-
nia Martí de Borriana.

18:00h Concert de la Unió Mu-
sical Lira Borriolenca al CEIP 
l’Hereu.

18:30h Concurs de Coloms 
organitzat pel Club de Colum-
bicultura La Estrella.



11:00h Curses de xiquets i  
xiquetes amb gos al carrer de 
Colom. També hi haurà tallers 
per als més menuts a la plaça 
dels Arbrets.

13:00 h Recollida i exposició 
de coques fullades per al con-
curs a la plaça de la Torre.

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

17:30h Exhibició de vaques 
de la ramaderia de Germán 
Vidal de Cabanes pels carrers 
de Sant Vicent, les Serrades i 
Colom.

19:00h Prova del bou feréstec 
de nom «Formalito» marcat 
amb el núm. 49 i guarisme 16 
de la ramaderia Albarreal.

19:00h Lliurament de premis 
del II Concurs de microrelats 
Lorenzo Ramírez organitzat 
per la Regidoria de Biblioteca 
a la sala d’actes de l’Ajunta-
ment.

20:00h Lliurament de pre-
mis del concurs de coques  
fullades. Al mateix temps, es  
realitzarà la degustació de les 
coques entregades per al con-
curs organitzat per l’Associa-
ció Gastronòmica Coca Fullà 
per part de tots els assistents 
a la plaça de la Torre.

23:00h Embolada del bou de 
la ramaderia de Germán Vidal 
de Cabanes. A continuació, 
embolada del bou feréstec 
provat a la vesprada de nom 
«Formalito» marcat amb el 
núm. 49 i guarisme 16 de la 
ramaderia Albarreal.

17:00h Inauguració del panell 
ceràmic de Sant Vicent Ferrer 
que es troba a la façana de 
l’ermita localitzada en el lloc 
on, segons la tradició, va predi-
car el dominic l’any 1410, des-
prés de la recent restauració 
de la peça per l’artista Josep 
Lluís Estanislao.

19:00h Actuació teatral «Les 
noves aventures de la Bruixa 
Marruixa» a càrrec de Xarxa 
Teatre a la plaça de la Font.

20:15h Exposició de fotogra-
fia taurina titulada «Rama-
deria Daniel Ramos: Bravura  
Mediterrània a Les Ermites» 
de Vicente Canelles, a la seu 
de Círculo Taurino Borriol,  
al carrer de Ximén Perez d’Are-
nós, 8.

7:30h Muntatge de la Fira del 
Gos amb els estands de les 
entitats col·laboradores i la 
Carpa Solidària a la plaça dels 
Arbrets.

8:00h Control veterinari i  
entrega de dorsals.

9:00h VI Volta Popular amb 
Gos a la Joquera organitzada 
pel Club de caça La Muntanya 
(5a prova de la V Lliga Cani-
cròs Castelló).

10:30h Entrega de trofeus i 
premis per a les categories 
júnior, sènior, veterans i abso-
luta. Es farà també l’entrega 
de la recaptació de pinso a la 
protectora d’animals «Com el 
Gat i el Gos» per part del Club 
de caça La Muntanya.

* L’Associació Cultural Cuca Manyo ha col·laborat en tots els actes taurins.


