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DISSABTE 13 
08:30 h. Inscripcions del Tir de plat a la canxa Salvador Bartoll a l’Alcora, organitzat pel 

Club de Caça la Muntanya de Borriol.

09:00 h. Inici del Tir al plat.

DIVENDRES 19
17:00 h. Visita del jurat als carrers participants en el concurs d’engalament i decoració 

dels carrers de Borriol.

19:00 h. Inauguració del Mesó a la plaça de la Torre.

19:30 h. Homenatge del Club de Caça la Muntanya de Borriol, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament. A continuació, vi d’honor.

20:15 h. Inauguració de l’exposició de pintura taurina “Trajes de luces. Artes y elegancia”, 
del pintor Manuel Franch, al carrer Ximén Pérez d’Arenós, núm. 8, organitzat 
per l’A.C. Círculo Taurino Borriol.

22:00 h. Cercavila de la Unió Musical Lira Borriolenca per la plaça de la Font, Ximén 
Pérez d’Arenós i Sant Vicent fins 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.



DISSABTE 20
11:00 h. Summer Splash al carrer de Sanchis Guarner.

13:30 h. Entrega dels premis del XXXI Concurs de Cartells de les Festes Patronals de 
Borriol, al saló d’actes de l’ajuntament. 

14:00 h. Gran Mascletà, a càrrec de la Pirotècnia Martí, a la plaça de la Font.

18:00 h. Vesprada de vaques de la ramaderia Hermanos Guillamón de Sant Joan de 
Moró, pels carrers de Sant Vicent, les Serrades i Colom.

19:00 h. Prova del bou feréstec patrocinat per l’Ajuntament, de nom “Numantino”, amb 
el número 3, guarisme 7, de la ramaderia Montes de Oca, adquirit a Germán 
Vidal de Cabanes.

23:30 h. Embolada d’un bou d’Hermanos Guillamón. A continuació, embolada del bou 
provat de vesprada.

En finalitzar macro discoteca mòbil “The End” a la carpa de festes, amb 2 Dj’s, cabina 
làser, confeti, globus gegants i molta festa.



DIUMENGE 21
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. Partit de futbol entre el CF Borriol i el CD Castelló Juvenil, al camp de futbol 
municipal del Palmar, per celebrar el 70é aniversari del Club.

18:00 h. Festa infantil de disfresses a la plaça de la Torre. Anirem a la plaça de la Font 
acompanyats pels músics de Trobadorets. A continuació, ball de disfresses 
infantil, amb l’actuació del grup Trobadorets amb l’espectacle “A Xalar” a la 
plaça de la Font.

19:00 h. XIII Certamen de Flamenc, al carrer d’Almassora.

21:30 h. Sopar de cabasset a la carpa de festes. L’Ajuntament proporcionarà taules i 
cadires. En el moment de la reserva, es pagarà 1€ per cadira. Cal apuntar-se els 
dies 16 i 17 d’agost a les oficines de l’Ajuntament.

23:00 h. Lliurament dels premis del I Concurs d’engalament i decoració de carrers de 
Borriol a la carpa de Festes.

23:30 h. Actuació de l’orquestra “Vendetta Project”. En finalitzar, discoteca mòbil “The 
End”.



DILLUNS 22
11:00 h. Missa a l’església de Sant Bartomeu, en honor al Sant Bartomeu, cantada per la 

Coral Ad Libitum i assistència de les autoritats. A continuació, hi haurà processó 
acompanyats per la Colla de dolçainers i tabaleters de Borriol i la Unió Musical 
Lira Borriolenca.

13:00 h. Homenatge a la Coral Borriolenca, a la sala d’actes de l’Ajuntament.

17:00 h. Ruta de la sangria acompanyats per la xaranga “All sex may cowen”, organitzada 
pel Lindo Garito. L’Ajuntament patrocinarà la xaranga.

18:00 h. Partida d’escala i corda entre professionals. Gran final de professionals «Trofeu 
Excma. Diputació Provincial de Castelló», al trinquet municipal de Borriol.

20:00 h. Concert d’orgue a l’església de Sant Bartomeu, a càrrec de l’organista Augusto 
Belau.

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

 



DIMARTS 23
08:00 h. Muntatge de cadafals a la plaça de la Font.

09:00 h. Esmorzar popular a la avinguda de Saragossa, 
organitzat per la Tapinxeria.

11:00 h. Missa en honor a Sant Roc a l’església de Sant 
Bartomeu, cantada per la Coral Ad Libitum 
i assistència d’autoritats. A continuació, hi 
haurà processó acompanyats per la Colla 
de dolçainers i tabaleters de Borriol i la Unió 
Musical Lira Borriolenca.

12:00 h. Inauguració de la IX Mostra de Fotos i del VII 
Concurs Fotogràfic organitzat pels Amics de 
les Entrades de Borriol, al carrer de Sanchis 
Guarner, patrocinat per l’Ajuntament.

12:30 h. Entrada de vaques de la ramaderia d’Hermanos 
Guillamón, pels carrers del Rajolar, Sanchis 
Guarner, plaça de la Torre i plaça de la Font.

13:00 h. Actuació del Dj Achedeselektah a l’avinguda 
de Saragossa, organitzat per la Tapinxeria.

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. Música de Dj a l’avinguda de Saragossa, 
organitzat per la Tapinxeria.

17:00 h. Primera Jornada del XXXIII concurs de 
ramaderies amb la participació de la ramaderia 
d’Hermanos Guillamón.

18:30 h. Monòleg “Escrig Man”, a l’avinguda de 
Saragossa, organitzat per La Flora, Troppo i 
Avatel.

18:30 h. Campionat de pilota valenciana “LINDO 
GARITO” - Partides de pilota al Trinquet. 
Organitza Lindo Garito i Club de Pilota 
Valenciana de Borriol.

19:30 h. Tardeo amb l’actuació de Patxi Ojana, flamenc 
pop, a l’avinguda de Saragossa, organitzat 
per La Flora, Troppo i Avatel. A continuació, 
sopar popular.

00:30 h. Discoteca mòbil, organitzada pel pub Carajillo 
a l’avinguda de Saragossa.



DIMECRES 24
11:00 h. Entrada infantil a càrrec de «Bou 

per la Vila» a la plaça de la Font. 
A continuació, es donarà orxata i 
fartons a tots els xiquets i totes les 
xiquetes participants, patrocinat 
per la Pastisseria el Racó de la Font.

13:00 h. Entrada i prova de vaques de la 
ramaderia d’Hermanos Guillamón, 
pels carrers del Rajolar, Sanchis 
Guarner, plaça de la Torre i plaça de 
la Font.

18:00 h. Festa infantil a la placeta de l’Hereu.

18:00 h. Segona Jornada del XXXIII concurs 
de ramaderies amb la participació 
de la ramaderia de Miguel Parejo 
de Cabanes.

19:00 h. Tardeo al Mesó amb el Show del 
Serrucho, a la plaça de la Torre.

19:45 h. Final de la Segona Jornada de 
concurs i descans.

20:30 h. Prova del bou feréstec patrocinat per 
l’Ajuntament, de nom “Aceitunero”, 
amb el número 83, guarisme 6, de 
la ramaderia de “Concha y Sierra”, 
adquirit a la ramaderia de Germán 
Vidal

21:00 h. Eixida de vaques de la ramaderia 
d’Hermanos Guillamón.

22:00 h. Musical “Libérate el musical” 
homenatge tribut a Rafael Conde 
“El Titi”, a la carpa de festes.

00:00 h. Embolada del bou provat a la vesprada 
patrocinat per l’Ajuntament, adquirit 
a la ramaderia de Germán Vidal.

En finalitzar, discoteca mòbil “The 
End” a la carpa de festes.



DIJOUS 25
11:30 h. Entrada infantil a l’estil de “San Fermín” i classes magistrals de toreig de saló, al carrer 

de Sant Vicent, carrer de Ximén Pérez d’Arenós i plaça de la Font, organitzat per l’A.C. 
Círculo Taurino Borriol.

13:00 h. Entrada i prova de vaques de la ramaderia d’Hermanos Guillamón, pels carrers del Rajolar, 
Sanchis Guarner, plaça de la Torre i plaça de la Font.

18:00 h. Festa infantil a la placeta de l’Hereu.

17:30 h. Prova d’un bou feréstec patrocinat pels Quintos 2022, de nom “Pacifista”, número 1, 
guarisme 0, de la ramaderia de Sergio Centelles de Catí.

18:00 h. Tercera Jornada del XXXIII concurs de ramaderies amb la participació de la ramaderia 
Bous de la Ribera, de la Ribera de Cabanes.

19:45 h. Final de la tercera jornada de concurs.

20:30 h. Embolada del bou patrocinat pels Quintos 2022.

21:00 h. Eixida de vaques de la ramaderia d’Hermanos Guillamón.

23:30 h. Concentració de disfresses a la plaça de la Torre. Aniran acompanyats fins a la carpa de 
festes per la xaranga “All sex may cowen”. 

A continuació, ball de disfresses amb l’actuació de l’orquestra “The Luxe”. 

En finalitzar, discoteca mòbil “The End”.



DIVENDRES 26
13:00 h. Entrada i prova de vaques de la ramaderia d’Hermanos Guillamón, pels carrers del Rajolar, 

Sanchis Guarner, plaça de la Torre i plaça de la Font.
18:00 h. Festa infantil a la placeta de l’Hereu.
18:00 h. Quarta Jornada del XXXIII concurs de ramaderies amb la participació de la ramaderia de 

Javier Tàrrega (El Gallo) de Moncofa.
19:00 h. Tardeo al Mesó amb el grup FIVE, a la plaça de la Torre.
19:45 h. Final de la quarta Jornada de concurs i descans.
20:00 h. Prova d’un bou feréstec patrocinat per l’A.C.T. Cuca Manyo, de nom “Prófugo”, número 26, 

guarisme 8, de la ramaderia de Guadaira d’Arahal de Sevilla.
21:00 h. Eixida de vaques de la ramaderia d’Hermanos Guillamón.
22:00 h. Actuació del Dj Achedeselektah, a la carpa de festes.
23:00 h. Actuació del grup Supa Bassie feat. Vicent Spear a la carpa de festes.
00:00 h. Embolada del bou patrocinat per l’.A.C.T. Cuca Manyo.
00:30 h. Discoteca mòbil al carrer de Ximén Pérez d’Arenós, organitzada per l’A.C. Círculo Taurino 

Borriol.
00:30 h. Actuació del Dj Achedeselektah, a la carpa de festes.
01:00 h. Actuació del grup Bandits, a la carpa de festes.
02:30 h. Actuació del Dj Rosvil, a la carpa de festes.



DISSABTE 27
12:15 h. Els Amics de les Entrades repartiran «rebujito» per a totes i tots al carrer de Sanchis 

Guarner núm. 3, patrocinat pel restaurant Peraire.

13:00 h. Entrada i prova de bous de la ramaderia d’Hermanos Guillamón, pels carrers del Rajolar, 
Sanchis Guarner, plaça de la Torre i plaça de la Font.

13:15 h. Prova d’un bou ferèstec patrocinat per l’A. C. Círculo Taurino de Borriol, de nom “Tunecino”, 
número 34, guarisme 7, de la ramaderia de Daniel Ramos Alfonso, a la plaça de la Font.

A continuació, prova de la vaca patrocinada per la Penya L’Ascampà, de la ramaderia 
Daniel Ramos Alonso, amb número 339, guarisme 9, adquirida a Daniel Ruiz i Marqués 
de Doménech.

18:00 h. Festa infantil a la placeta de l’Hereu.

18:00 h. Cinquena Jornada del XXXIII concurs de ramaderies amb la participació de la ramaderia 
de Fernando Mansilla d’Ulldecona.

19:45 h. Final de la cinquena Jornada de concurs.

21:00 h. Eixida de vaques de la ramaderia d’Hermanos Guillamón. 

A continuació, desmuntada de cadafals.

00:30 h. Ball amb l’actuació de l’orquestra “Top Zero”, a la carpa de festes. 

En finalitzar, discoteca mòbil “The End”.



DIUMENGE 28
09:00h Tallers infantils a la plaça de la Font, taller de caça amb arc, taller de manualitats 

Escola de Caça (xapes, titelles, petjades), taller de falconeria infantil, simulador 
de tir, organitzats per la Federació de Caça Valenciana i el Club de Caça la 
Muntanya de Borriol.

14:00 h. Homenatge a la Tercera Edat. Paella monumental, amb la col·laboració de 
l’Associació de Mestresses de Casa.

15:50 h. Actuació del Duo Triband, a la carpa de festes.
18:00 h. Tallers de pilota per als xiquets i xiquetes al carrer de Colom, organitzats pel 

Club de Pilota de Borriol.
18:30 h. Concurs de columbicultura, organitzat pel Club de columbicultura La Estrella de 

Borriol.
19:00 h. Partida de pilota de professionals al carrer de Colom, organitzada pel Club de 

Pilota de Borriol.
23:00 h. Traca per posar fi a les Festes Patronals de 2022, a càrrec de la Pirotècnia Martí. 

Transcorrerà per la pl. de la Font, carrer de Sanchis Guarner, Rajolar, carrer de 
Les Parres, Major, pl. del Pou, carrer de Sant Vicent, carrer Primera Serrada, 
carrer de Colom i pl. de la Font. 


