
PROGRAMA DE FESTES VIRTUALS
SANT VICENT 2020

DIJOUS 16 I DIVENDRES 17 D’ABRIL
Els xiquets i xiquetes poden pintar dibuixos 
relacionats amb les Festes de Sant Vicent a Borriol. 
Tots aquells que vulguen participar podran fer arribar
els dibuixos, fins al divendres 17 d’abril a les 23: 55 
h, al correu electrònic: alcaldia@borriol.es amb el 
nom del xiquet/a i l’edat. Dissabte farem una 
publicació a les xarxes amb tots els dibuixos.
Recordeu posar a l’assumpte el títol 
#SantVicentACasa i #Borriol quan envieu els 
dibuixos.

DIVENDRES, 17 D’ABRIL
“TARDEO” VIRTUAL

A les 19:00 h en directe pel DJ local Greetee 
Stereotone.
A les 20:00 h Aplaudiments als balcons.
A les 21:00 h Nit de Cant Valencià Sant Vicent 2019.
Tant la sessió del DJ com el Cant Valencià es 
retransmetran pel Facebook de l’Ajuntament.

DISSABTE, 18 D’ABRIL
Decoració de balcons i finestres de les cases del 
poble amb decoració de la Festa de Sant Vicent o 
amb altres símbols distintius del nostre poble.
A partir de les 11:00 h Contes infantils per somiar 
gràcies a les col·laboracions de les voluntàries 
S’emetrà mitjançant les xarxes socials de 
l’Ajuntament.
A les 17:00 h entrevista a Eloy Moreno i lectura d’un 
conte seu. Serà en directe per l’Instagram de 
l’Ajuntament.

A les 18:00 h una pinzellada de contes i contalles 
de Sant Vicent Ferrer a càrrec del Club de Lectura
de Borriol. Es retransmetrà mitjançant les xarxes 
socials de l’Ajuntament.
A les 18:55 h desencaixonada del bou al carrer 
Colón (ficarem un vídeo de festes passades al 
Facebook de l’Ajuntament).

“TARDEO” VIRTUAL
A les 19:00 h en directe per l’Instagram de 
l’Ajuntament a càrrec del DJ local Pau Esteve «el 
Moreno».
A les 20:00 h aplaudiments als balcons. 
A les 20:30 sopar de tapes. 
Qui vullga, podrà pujar a les xarxes socials una 
foto de les seues tapes casolanes. L’objectiu és 
que tothom sope a casa i que publique fotos o 
vídeos de la seua elaboració. 
Recordeu posar les etiquetes #SantVicentACasa 
i #Borriol a les vostres publicacions.

DIUMENGE, 19 D’ABRIL
Al llarg de tot el dia podeu publicar a les vostres 
xarxes vídeos i fotografies del Dia de les Paelles 
d’anys anteriors. Recordeu posar les etiquetes 
#SantVicentACasa i #Borriol a les vostres 
publicacions.
A les 20:00 h aplaudiments als balcons.

DILLUNS, 20 D’ABRIL
DIA DE SANT VICENT

A les 9:00 h despertà del poble a càrrec del Grup 
de dolçaina i tabal de Borriol. Seguidament es 
tocarà el vol de les campanes.

En acabar la UMLB ens ha preparat una sorpresa 
que retransmetrem al Youtube i compartirem a les 
xarxes socials.
A les 10:00 h retransmissió en directe de la missa 
des de l’ermita de Sant Vicent a porta tancada al 
canal de Youtube de l’Ajuntament (compartirem en 
les xarxes socials corporatives)
A les 11:00 h s’emetran els gojos en honor a Sant 
Vicent per les Veus del Cor de Borriol per les 
xarxes socials de l’Ajuntament.
A les 13:00 h Mascletà!! Utilitza les olles, paelles i 
cullers que més fort sonen de ta casa. Eixirem a 
les finestres i balcons i farem una bona mascletà!!
A les 20:00 h Aplaudiments als balcons

@ajuntamentborriol

@ajuntamentdeborriol

 @ajuntborriol

Ajuntament de Borriol

   673 696 293

I RECORDEU, QUEDEU-VOS A CASA!!

#AçòTambéPassarà
#BorriolEsQuedaACasa

#BorriolÉsSalut
#JoEmQuedeACasa

#BorriolÉsResponsable
#Coronvirus
#COVID19

#BorriolEnFestes 
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