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Setmana Cultural 
Dijous 4 d’agost 
18.30 h - A la sala Quatre Cantons, inauguració de l’exposició "Com mengem, alimentació i medi 
ambient" estarà oberta al públic de dijous 4 d’agost fins dissabte 6 d’agost. Amb la col·laboració de 
Dones de Vilafamés. 
  

Divendres 5 d’agost 
18.00 h - A la Sala Quatre Cantons, taller “Cuina d’aprofitament” amb la col·laboració de Dones de 
Vilafamés.  
18.00 h a 19.00 h - Presentació de propostes econòmiques per a l’adjudicació de cadafals a la cambra 
agrària. 
19.00 h - Adjudicació de cadafals a la cambra agrària. 
21.00 h - Sopar de pa i porta a la plaça Germanes Mas. Es disposarà de taules, cadires i servei de barra. 
Patrocinat per l'A.C.T. el Ratonero.  
22.00 h - A la plaça la Tanca, festa del Farolet, cercavila fins a la plaça de la Font. Amb la col·laboració 
de l’AMPA CEIP Sant Miquel de Vilafamés.  
23.00 h - Concert del grup flamenc Idilio a la plaça Germanes Mas. Durant el descans, gran sorteig d'un 
important premi. Es poden aconseguir participacions en qualsevol comerç del poble o mitjançant 
qualsevol soci.  
  

Dissabte 6 d’agost 
11.00 h. A la Sala Quatre Cantons, taller “Residu zero” amb la col·laboració de Dones de Vilafamés. 
12.00 h - A la plaça Germanes Mas, IX Concurs de paelles. La inscripció podrà realitzar-se contactant 
amb  qualsevol membre de la Junta o de 10:00  a 12:00 el mateix dia del concurs a la plaça Germanes 
Mas. Es donarà un premi a la millor paella i a la millor presentació. A continuació  discomòbil. Amb la 
col·laboració de la penya taurina Les Culroges.  
  

Diumenge 7 d’agost 
08.30 h - A la plaça de la Font, recollida dels dorsals i camisetes de la marxa infantil ciclista a l’antic 
camp d’aviació. Amb la col·laboració del Cudol Roig i patrocini de Rafael Galindo. 
09.00 h - Inici de la marxa infantil ciclista a l’antic camp d’aviació. A l’arribada al camp hi haurà refrigeri. 
A la tornada hi haurà sorteig de premis entre tots els menuts que hi participen. Amb la col·laboració 
del Cudol Roig i patrocini de Rafael Galindo.  
10.30 h a 13.00 h i de 17.00 h a 18.30 h – Al pàrquing de la Font d’en Jana, quinta edició de Tir i 
arrossegament de la vila.  
19.00 h - Homenatge a la tercera edat a la plaça Ferrer Forns amb l’actuació del grup de Danses la 
Triciola.  
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Dilluns 8 d’agost 
19.00 h-  Visita guiada pel centre històric de Vilafamés, a càrrec d’Andrea Zamarro (Arqueòloga i guia 
turística). El punt d’eixida serà a la plaça de l’Ajuntament. Places limitades, cal apuntar-se a 
l’Ajuntament, presencialment o telefònicament, des de l’1 fins al 5 d’agost.  
 

Dimarts 9 d’agost 
17.30 h a 19.30 h - Concurs de pintura mural  a la plaça Germanes Mas. Els dibuixos de tots els 
participants estaran exposats al local de la joventut de les 20.00 h fins a les 21.00 h del mateix dia. Amb 
la col·laboració de l’AMPA del CEIP Sant Miquel.  
Hi haurà premis per als guanyadors de cada categoria del concurs de dibuix: 0-1 any, 1-2 anys, 2-3 
anys, 3-4 anys, 4-5 anys, 5-6 anys, 6-7 anys, 7-8 anys, 8-9 anys, 9-10 anys, 10-11 anys, 11-12 anys.  
  

Dimecres 10 d’agost 
19.30 h - Excursió a la font de les Piques guiada pel Club de Muntanya Vilafamés. Sopar de pa i porta a 
la font (el Club aportarà cervesa i altres refrescs). Punt de trobada a la plaça de la Font. Tornada 
nocturna en dos itineraris alternatius. Cadascú haurà de portar la seua llum. Recomanem dur també 
roba i calçat adequat. Els menors hauran d’anar acompanyats d’un adult. Per tal de fer una previsió, 
cal que envieu un correu electrònic a cmvilafames@gmail.com amb el nom dels assistents. El Club de 
Muntanya Vilafamés no es fa responsable dels danys que els participants puguen sofrir o produir 
durant el transcurs de l’activitat.  
 

Dijous 11 d’agost 
22.30 h Cine a la fresca. Projecció dels curts guanyadors en la primera edició del Festival Internacional 
de cinema de Vilafamés (FIV).  
 
 
 

Festes Patronals 
 
Divendres 12 d’agost 
13.00 h - Anunci de les festes per als menuts amb una “gran globotada.”  
14.00 h - Anunci oficial de les festes amb una gran mascletada a càrrec de la Pirotècnica Tomàs a la 
plaça de la Font. A continuació volteig de campanes.  
22.30 h - Recepció de les autoritats i associacions a la plaça de l’Ajuntament i desfilada fins a la plaça 
de la Font, acompanyats per la banda de música La Lira de l’Associació Cultural la Roca de Vilafamés 
23.00 h - Proclamació de la Regina i Dames de la Cort d’Honor 2022 a la plaça de la Font. L’acte tindrà 
com a mantenidor a Joan Feliu (Gestor del MACVAC, Museu d'Art Contemporani de Vilafamés). 
Presentat per Idoia Bernat (Regina de les Festes 2018) i Martin Llorens.  
En acabar, ball popular a la plaça la Tanca amb l’orquestra Vendetta Show. Tot seguit, discomòbil The 
End. Fer fotos a les dames en el photocall  
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Dissabte 13 d’agost 
08.00 h - Concentració dels cadafals a la plaça de la Cooperativa, per traslladar-los a poc a poc fins a la 
plaça de la Font per al seu muntatge. Es prega puntualitat. 
13.00 h - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega. 
18.00 h - Exhibició de bous i vaques de la ramaderia de Jaime Tàrrega. 
A continuació, desencaixonada d’un bou feréstec de nom Vinatero, número 56 i guarisme 08 de la 
ramaderia de Belén i Blanca Ortega Garcia (Aranjuez). Patrocinat per la Comissió de Festes i 
l’Ajuntament de Vilafamés. 
19.00 h - A la plaça Ferrer Forns, actuació per als més menuts de la companyia Malabo Trece S.L., amb 
l’obra ONIRICUS. Subvencionat per la Diputació de Castelló dins del II Circuit Cultural Provincial 2022. 
00.00 h - Embolada del bou feréstec exhibit durant la vesprada.  
01.00 h - Ball popular a la plaça de la Tanca amb l’orquestra La Fiesta. I, en acabar, discomòbil The End. 

Diumenge 14 d’agost 
13.00 h - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega. 
18.00 h - Exhibició de bous i vaques de la ramaderia de Jaime Tarrega. 
18.30 h - A la plaça Ferrer Forns, taller de Foc i pirotècnia per als més menuts a càrrec de Dimonis de 
la Plana. 
23.30 h - A la plaça de la Font, se celebrarà la Serenata al Bou. Aquesta serà a càrrec de la banda de 
música La Lira de l’Associació Cultural la Roca de Vilafamés. 
01.30 h - Concert a la plaça de la Tanca a càrrec de la Xaranga show Va-ka-len-ta in Concert. 
 

Dilluns 15 d’agost 
09.00 h - Tir de colom al camp de tir de l’Alcora “Salvador Bartoll”. Organitzat per la societat de 
caçadors San Humberto de Vilafamés. 
11:00 h - Al poliesportiu municipal, final del torneig de futbol sala 
12.00 h - Missa solemne en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció. La celebració de la missa anirà 
acompanyada per la Coral Vilafamés. Es realitzarà una ofrena floral per part de les autoritats, 
associacions i veïns que així ho desitgen. 
13.00 h - Festa dels Joves. Concentració a la plaça Germanes Mas. 14.00 h Dinar de pollastrada. 15.30 
h Tradicional bingo. 16:00 Actuació del grup “Rumba Sierra” i a continuació Discomòbil The End. 
Col·labora l'Associació de Joves. 
16.00 h – Fotos dinar caçadors. 
21.30 h - Sopar de pa i porta a la plaça de la Tanca. Se celebrarà el concurs de postres. El vi i la gasosa 
aniran a càrrec de la Comissió de Festes. Per tal de facilitar l’organització, tots els interessats hauran 
de comunicar l’assistència uns dies abans a qualsevol membre de la Comissió. 
23.00 h - Correfoc pels carrers pròxims a la Tanca, a càrrec de Dimonis la Plana. Vegeu les notes. 
00.00 h - A la plaça de la Tanca, espectacle “De Cine el musical”. 
 

Dimarts 16 d’agost 
12.00 h - Missa solemne en honor al Santíssim Crist de la Sang. La celebració de la missa es realitzarà 
a l’església de la Sang. A continuació, processó. 
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17.30 h - Inscripció dels participants en el concurs de disfresses infantils al local de la joventut (plaça 
Germanes Mas). Aquell que vulga alguna cançó en particular per al seu ball, haurà de facilitar-la 
mitjançant un llapis de memòria USB a la Comissió de Festes. 
18.00 h - Al poliesportiu municipal, final del torneig de frontó. 
18.00 h - Eixida de la desfilada de disfresses infantils des de la plaça Germanes Mas fins a la plaça de la 
Font, acompanyats per la xaranga Tot al vol de Vilafamés. 
A continuació, Minidisco. En acabar, es repartiran els premis del concurs de pintura  realitzat durant la 
setmana cultural. 
19.00 h - Presentació de l’equip C.F. Vilafamés i  tot seguit, partit de futbol amistós  C.F. Vilafamés – 
C.F. Moró. Saque inicial a les 20.00 h. 
20.00 h a 21.00 h - Inscripció dels participants en el concurs de disfresses d’adults al local de la joventut 
(plaça Germanes Mas). Aquell que vulga alguna cançó en particular per al seu ball, haurà de facilitar-la 
mitjançant un llapis de memòria USB a la Comissió de Festes. 
23.30 h - Concentració de disfresses a la plaça de la Font. Es repartirà “sangria i mojito” per a tots els 
assistents. Estarà amenitzat per la xaranga Tot al vol de Vilafamés. Patrocinat per les bodegues Mayo 
García. 
00.30 h - Ball a la plaça de la Tanca amb l’orquestra Centauro. Al descans se celebrarà el concurs de 
disfresses d’adults. Durant el segon descans, se celebrarà el ball del farolet, patrocinat per Regals 
Gonell. I, en acabar, discomòbil The End. 
  

Dimecres 17 d’agost 
10.00 h - Visita al campanar, l’encontre serà a la mateixa església. Amb la col·laboració dels amics de 
l’ermita de Sant de Miquel. 
11.45 a 12.45 h - Taller de treballs manuals infantils, amb materials reciclats “Restauro Taller d’Art” a 
la plaça Ferrer Forns. 
13.00 h - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia local Jaime Tàrrega. 
18.00 h - Primera jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de Miguel Parejo  de Cabanes 
(Castelló). 
18.30 h - Al parc Ferrer Forns, activitat lúdica “JUGAFUSTA” una espectacular col·lecció de 30 jocs 
gegants de fusta tradicional de tot el món, per jugar en família. 
20.00 h - Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Miraluna, número 3, guarisme 8, de la ramaderia 
Astolfi (Sevilla). Patrocinat per la penya taurina Les Culroges.  
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, giraran per a 
tornar a la plaça de la Font. 
23.30 h - A la plaça la Font, traca caramel·lera per als menuts. 
00.00 h - Embolada del bou exhibit durant la vesprada.  
01.00 h - Concurs d’emboladors amb bous de la ramaderia Jaime Tàrrega. Amb la participació de les 
següents quadrilles:  Fuego y a correr, B&I, Vistabella. Entrega de premis  
02.30 h - Jonegada de la ramaderia  Jaime Tàrrega de Vilafamés. Amenitzada per la xaranga Tot al Vol. 
 

 Dijous 18 d’agost 
10.00 h – Inflables per als menuts, a la plaça Germanes Mas. 
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13.00 h - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia local Jaime Tàrrega. 
18.00 h - Segona jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia Germans Monferrer de 
Formiche Alto (Terol) 
19.00 h - Al parc Ferrer Forns, activitat lúdica “BAMBOLLA PARTY + FESTA ESPUMA”  una col·lecció de 
10 artefactes per a crear les més increïbles i divertides bombolles de sabó. 
20.00 h - Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Arroyo, número 22, guarisme 9, de la ramaderia 
Sergio Centelles Badal. Patrocinat per la Penya Taurina Vilafamés. 
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, giraran per a 
tornar a la plaça de la Font. 
23.30 h - A la plaça de la Font, traca caramel·lera per als menuts. 
00.00 h - Embolada del bou exhibit durant la vesprada. 
01.30 h - A la plaça de la Tanca, Macro Disco The End. 
  

Divendres 19 d’agost 
11.45 a 12.45 h - Taller de treballs manuals infantils, amb materials reciclats “Restauro Taller d’Art” a 
la plaça Ferrer Forns. 
13.00 h - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega. 
18.00 h - Tercera jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia de La Paloma de Xaló (Alacant) 
19.00 h - Correbou infantil Bou per la Vila, en el recinte taurí a càrrec de Bous per la vila. 
20.00 h -Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Cardenillo, número 6, guarisme 6, de la ramaderia 
El Risco (Fuenteguinaldo, Salamanca). Patrocinats per l’ACT El Ratonero. 
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, giraran per a 
tornar a la plaça de la Font. 
23.30 h - A la plaça de la Font, traca caramel·lera per als menuts. 
00.00 h - Embolada del bou exhibit durant la vesprada. 
01.00 h - A la plaça de la Tanca, Nit temàtica “Hawai” amb l’actuació de l’orquestra The Luxe. I, en 
acabar, discomòbil The End. 
  

Dissabte 20 d’agost 
13.00 h - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega. 
18.00 h - Quarta jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia Germans Cali Moixent 
(València). 
18.30 h - Al parc Ferrer Forns,  espectacle per als més menuts “Un teatre al Jardí” a càrrec d’Espectacles 
Espectacular. 
20.00 h - Desencaixonada d’un bou feréstec de nom Pacifista, número 35, guarisme 8, de la ramaderia 
Sergio Centelles Badal. Patrocinat per la Comissió de Festes i l’Ajuntament de Vilafamés. 
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, giraran per a 
tornar a la plaça de la Font. 
23.30 h - A la plaça de la Font, traca caramel·lera per als menuts. A continuació, carretó infantil. 
00.00 h - Embolada del bou exhibit durant la vesprada. 
01.00 h - A la plaça de la Tanca, actuació de l’orquestra La Tribu. I, en acabar, discomòbil The End. 
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Diumenge 21 d’agost 
13.00 h - Entrada de bous i vaques a l’estil de la vila i prova a càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega 
de Vilafamés. 
18.00 h - Quinta jornada del concurs de ramaderies, amb la ramaderia Hilari Princep  de Ligallo del 
Gànguil (Tarragona). 
En acabar, eixida de vaques pel recinte habitual. En arribar al final del carrer Sant Antoni, giraran per a 
tornar a la plaça de la Font. 
00.00 h - Gran traca final de festes amb el següent recorregut: plaça del Ventorrillo, avinguda Fabián 
Ribes, plaça de la Font fins a l’església de l’Assumpció.  
A continuació, castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnica Tomás. 


