
JORNADES 
CULTURALS
A LA PLANA DE L’ARC

2022X X VBorriol
21, 22 i 23 d’octubre

 inscripció

 \ 30 € Inscripció bàsica: assistència a les 
activitats + material.

 \ 50 € Inscripció completa: assistència a les 
activitats + material + dinar diumenge.

* Els menors de 25 anys gaudiran d’un 
descompte de 10 euros en qualsevol modalitat.

Cal fer l’ingrés al següent número de compte, 
indicant com a concepte el nom i cognoms de 
la persona inscrita:

ES70 2100 7591 7401 0000 3866

I, a continuació, accedir al fomulari 
d’inscripció en línia abans del 16 d’octubre:

http://bit.ly/XXVJCPA

Inscripció

http://bit.ly/XXVJCPA



 programa
XXV JORNADES CULTURALS  
A LA PLANA DE L’ARC 

DIVENDRES, 21 D’OCTUBRE

17:30 Recepció de participants i lliurament de 
materials.  Plaça de la Torre.

18:30 Inauguració de les XXV Jornades Culturals 
a la Plana de l’Arc amb presència d’autoritats.  
 Plaça de la Torre.

18:45 Conferència inaugural: Les casetes de 
pedra seca i el grau zero de l’arquitectura, a càrrec 
d’Arturo Zaragozá Catalán [Reial Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Carles de València].  Plaça 
de la Torre.

19:30 Inauguració de l’exposició i presentació de 
la publicació Glossari de l’utillatge tradicional dels 
oficis de la pedra a Borriol.  Espai Sociocultural 
Els Llavadors.

20:00 Inauguració de l’exposició. Una mirada 
comparativa a l’aula tradicional i l’aula moderna.  
CEIP l’Hereu.

20:30 Actuació musical de la banda de la Unió 
Musical Lira Borriolenca: Entorn al mil·liari, de 
Josep Miquel Martínez Giménez.  Plaça de 
l’Hereu.

21:00 Degustació gastronòmica local de 
productes elaborats amb garrofa.  Plaça la Torre.

DISSABTE, 22 D’OCTUBRE

9:00 Lectura de comunicacions.  Plaça de la 
Torre.

10:00 Presentació de les publicacions.  Plaça de 
la Torre.

 \ Mapa de la via Augusta a la Plana de l’Arc
 \ Mapa de recursos esportius del terme de 
Borriol

 \ Gastronomia de la garrofa. Receptari 
borriolenc

11:00 Descans. Degustació d’olives trencades 
de Borriol, tast d’oli de la varietat borriolenca i 
degustació de dolços de garrofa.  Plaça de la 
Torre.

11:30 Lectura de comunicacions.  Plaça de la 
Torre.

12:30 Taula redona: Les energies renovables i 
l’impacte en el territori dels nostres pobles.  Plaça 
de la Torre.

17:00 Conferència: Els mitjans audiovisuals 
valencians: catalitzadors d’emocions i difusors 
del nostre patrimoni, a càrrec de Rosa Agost 
[professora titular de l’UJI, acadèmica de l’AVL 
i membre del consell rector de la Corporació 
Valenciana de Mitjans de Comunicació].  Plaça 
de la Torre.

18:00 Conferència: L’oliva i l’oli de la varietat 
borriolenca, a càrrec d’Eugeni Llorens [Tècnic 
Superior d’Investigació a la Universitat Jaume I].  
 Plaça de la Torre.

19:00 Taula redona: El futur del treball de la pedra 
a Borriol: Tonica Babiloni [Marbres Babiloni], 
Verónica Bernad [Pedra de Borriol] , Sergio Falomir  
[Mamposteria Falomir] i Sonia Cortés [Abujardar]. 
 Plaça de la Torre.

20:00 Degustació gastronòmica local de 
productes elaborats amb garrofa de Borriol, 
formatges i vins. Amenitzada per una actuació 
musical patrocinada per l’Associació Cultural La 
Botalària.  Plaça de la Torre.

DIUMENGE, 23 D’OCTUBRE

9:00 Recorregut amb autobús pels elements 
patrimonials existents al voltant de la Via Augusta 
al seu pas pels pobles de la Plana de l’Arc.

 9:00 Visita al MUHBO (Museu d’Història de 
Borriol): el mil·liari de Borriol.

 9:50 Eixida en autobús des de Poble Nou.

 10:05 Visita al mil·liari de la Font Seca  
(la Pobla Tornesa).

 11:00 Esmorzar a la pinada del complex 
esportiu de la Pobla Tornesa.

 12:00 Arribada a l’arc romà de Cabanes.

 12:30 Visita al tram de Via Augusta de 
Benlloc.

 13:20 Visita a Ildum (Vilanova d’Alcolea) i 
tornada a Borriol amb autobús.

14:00 Dinar de cloenda.  Restaurant Peraire de 
Borriol (carrer de Ramón y Cajal, 22).

Borriol, 2022


