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DIVENDRES 15 de maig de 2020
13.00 h Crida a la festa, des de les nostres xarxes socials i des del YouTube de 

l’Ajuntament de Vila-real, a càrrec dels sanitaris que pertanyen a la Junta de 
Festes, en homenatge a la labor que fan en aquests temps tan difícils.

 Seguidament, decorem els balcons amb banderetes, cobertors o indumentària 
de penya. *

13.15 h Vila-real en festes, des de les nostres xarxes socials i des del YouTube de 
l’Ajuntament de Vila-real, peça musical de Rafael Beltrán Moner, a càrrec de 
la Unió Musical la Lira de Vila-real.

13.30 h Missatge d’ànim, des de les nostres xarxes socials i des del YouTube de 
l’Ajuntament de Vila-real, a càrrec de l’alcalde, el regidor de Festes i reines i 
dames de les corts d’honor.

18.30 h Tradicional porrat popular des de casa, amenitzat per l’actuació de la xaranga 
Reality Show des de les nostres xarxes socials. Doneu suport i compreu al 
comerç local. Prepareu cacaus, tramussos, faves… *

DISSABTE 16 de maig de 2020
11.00 h  Visualització de l’encierro de bous, afectat per la COVID-19, des de les 

nostres xarxes socials i des del YouTube de l’Ajuntament de Vila-real.

11.00 h Encierro de bous braus 2019. *

12.00 h Dia de les paelles. Feu la vostra paella a casa amb la vestimenta de la penya. 
Doneu suport i compreu al comerç local. Podeu seguir la recepta des de les 
nostres xarxes socials i des del YouTube de l’Ajuntament de Vila-real. *  

13.00 h Concurs de paelles Sant Pasqual dels últims anys. *

18.00 h Es llançaran tres carcasses per a simbolitzar tots els actes taurins.

18.00 h Bou per la vila dels últims anys. *

18.30 h Ofrena al nostre patró sant Pasqual des dels nostres balcons. Podeu comprar 
flors a les floristeries de Vila-real o podeu realitzar el vostre ram amb flors de 
paper seguint el tutorial que facilitem en les nostres xarxes socials i des del 
YouTube de l’Ajuntament de Vila-real. *  

19.00 h Ofrena a sant Pasqual dels últims anys. *

22.00 h Bou embolat dels últims anys. *
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* Compartiu les vostres fotos i vídeos en les xarxes socials amb l’etiqueta  #SPdesdecasa.
    Anomeneu-nos o etiqueteu-nos en les vostres històries i publicacions en
     Junta de Festes Vila-real,  festesvilareal i  penyesvilareal.
* Acte emés per TEVE4.
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DIUMENGE 17 de maig de 2020
11.00 h Retransmissió en directe per TEVE4, des de la basílica, de la missa solemne 

en honor al patró de la ciutat, sant Pasqual.

13.00 h Tradicional porrat popular des de casa. Doneu suport i compreu al comerç 
local. Prepareu cacaus, tramussos, faves… *

14.00 h Mascletada amb una tamborada des de casa que realitzarà l’Agrupació de 
Bombos i Tambors de Vila-real, amb la participació dels veïns i veïnes que 
s’hi vulguen unir amb el que tinguen per casa, per a retre homenatge al nostre 
patró sant Pasqual. *

18.00 h Processó en honor a sant Pasqual dels últims anys. *

22.00 h Vasko Vassilev amb Vila-real Talent, present i futur. Des de les nostres 
xarxes socials i des del YouTube de l’Ajuntament de Vila-real.

DILLUNS 18 de maig de 2020
10.30 h Concurs de dibuix per als més menuts amb el lema «Què són per a tu les 

festes del teu poble, Vila-real?». Per a participar en el concurs heu de publicar 
els dibuixos en les xarxes socials amb l’etiqueta #SPconcursdibuix. El dibuix 
guanyador es donarà a conéixer el dijous 21 i serà la portada del programa de 
mà de la Comissió de Penyes per a les festes de setembre.

13.00 h Vaques pel recinte de cadafals dels últims anys. *

20.00 h Elaboració d’allioli abans de la xulla a les nostres cases, amenitzada per la 
xaranga Els Bufits des de les nostres xarxes socials. *

20.00 h Tertúlia televisiva amb convidats. *

21.00 h Nit de la Xulla, Festa d’Interés Turístic Provincial, a les nostres cases. Doneu 
suport i compreu al comerç local. Podeu seguir la recepta de la xulla tradicional 
al forn elaborada per l’Associació de les Ames de Casa des de les nostres 
xarxes socials i des del YouTube de l’Ajuntament de Vila-real. Envieu-nos les 
vostres fotos i vídeos a l’adreça electrònica nitdexulla@gmail.com. *

21.00 h Nit de la Xulla Sant Pasqual dels últims anys. *

DIMARTS 19 de maig de 2020
12.00 h Elaboració de la coca de Vila-real. Doneu suport i compreu al comerç local. 

Podeu seguir la recepta de l’Associació de les Ames de Casa des de les 
nostres xarxes socials. *

12.00 h Tertúlia televisiva amb convidats. *
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* Compartiu les vostres fotos i vídeos en les xarxes socials amb l’etiqueta  #SPdesdecasa.
    Anomeneu-nos o etiqueteu-nos en les vostres històries i publicacions en
     Junta de Festes Vila-real,  festesvilareal i  penyesvilareal.
* Acte emés per TEVE4.
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13.00 h Vaques pel recinte de cadafals dels últims anys. *

14.00 h Dinar de la 3a edat de Sant Pasqual dels últims anys. *

18.00 h Bou per la vila dels últims anys. *

18.30 h Visualització d’actes taurins per als més menuts amb la jornada de portes 
obertes del corro des de les nostres xarxes socials i des del YouTube de 
l’Ajuntament de Vila-real.

18.30 h Indumentària challenge, seguiu el repte i vestiu-vos de llauradors i llauradores 
amb el que tingueu per casa. *

20.00 h Tertúlia televisiva amb convidats. *

22.00 h Bou embolat dels últims anys. *

DIMECRES 20 de maig de 2020
12.00 h Tertúlia televisiva amb convidats. *

13.00 h Vaques pel recinte de cadafals dels últims anys. *

18.00 h Bou per la vila dels últims anys. *

18.30 h Gimcana challenge, seguiu el repte proposat en les nostres xarxes socials. *

20.00 h Tertúlia televisiva amb convidats. *

21.00 h Nit d’empedrats. Feu el vostre empedrat a casa amb la vestimenta de la 
penya. Doneu suport i compreu al comerç local. Podeu seguir la recepta des 
de les nostres xarxes socials i des del YouTube de l’Ajuntament de Vila-real. *

22.00 h Bou embolat dels últims anys. *

DIJOUS 21 de maig de 2020
12.00 h Publicació en les nostres xarxes socials del guanyador o guanyadora 

del concurs de dibuix per als més menuts amb el lema «Què són per a tu les 
festes del teu poble, Vila-real?».

12.00 h Tertúlia televisiva amb convidats. *

13.00 h Vaques pel recinte de cadafals dels últims anys. *

18.00 h Vaques pel recinte de la vila dels últims anys. *
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* Compartiu les vostres fotos i vídeos en les xarxes socials amb l’etiqueta  #SPdesdecasa.
    Anomeneu-nos o etiqueteu-nos en les vostres històries i publicacions en
     Junta de Festes Vila-real,  festesvilareal i  penyesvilareal.
* Acte emés per TEVE4.
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18.30 h Pasqualet challenge, si el teu nom és el del nostre patró segueix el repte 
i publica la teua foto amb el teu nom en les xarxes socials amb l’etiqueta 
#SPdesdecasa.

 A continuació, elaboració del tradicional dolç pasqualet. Doneu suport i 
compreu al comerç local. Podeu seguir la recepta elaborada per l’Associació 
de les Ames de Casa des de les nostres xarxes socials. *

18.30 h Manualitats taurines per als més menuts. Creació de cadafals, barreres i 
corro amb cartó, paper, fusta o qualsevol material que tingueu per casa. *

20.00 h Tertúlia televisiva amb convidats. *

21.30 h Concurs d’empedrats dels últims anys. *

DIVENDRES 22 de maig de 2020
12.00 h Tertúlia televisiva amb convidats. *

13.00 h Vaques pel recinte de cadafals dels últims anys. *

17.00 h Cavalcada de Sant Pasqual dels últims anys. *

18.00 h Cavalcada de festes, a les nostres cases. Creeu la vostra carrossa, disfressa 
i crítica. *

20.00 h Tertúlia televisiva amb convidats. *

22.00 h Actuació del DJ Makea, en streaming des de les nostres xarxes socials. *

22.00 h Vaques enfundades dels últims anys. *

DISSABTE 23 de maig de 2020
12.00 h Campanar challenge, si heu realitzat la tradicional pujada al campanar i teniu 

fotos de les seues magnífiques vistes, compartiu-les. *

12.00 h Tertúlia televisiva amb convidats. *

13.00 h Vaques pel recinte de cadafals dels últims anys. *

18.00 h Bou per la vila dels últims anys. *

18.30 h Tardeo flamenc amb l’actuació del grup Jarana, en streaming des de les 
nostres xarxes socials. *

20.00 h Macrosopar de germanor de veïns dels últims anys. *

21.00 h Actuació dels DJ Requena, Iván Santafé, Juan García i Juanjo García, en 
streaming des de les nostres xarxes socials. *

22.00 h Bou embolat dels últims anys i sorteig en directe. *
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* Compartiu les vostres fotos i vídeos en les xarxes socials amb l’etiqueta  #SPdesdecasa.
    Anomeneu-nos o etiqueteu-nos en les vostres històries i publicacions en
     Junta de Festes Vila-real,  festesvilareal i  penyesvilareal.
* Acte emés per TEVE4.



C
O

M
IS

SIÓ DE PEN
Y

ES

DIUMENGE 24 de maig de 2020
11.00 h Redifusió de la missa en honor a sant Pasqual 2020. *

13.00 h Tradicional porrat popular des de casa, amenitzat per l’actuació de la 
xaranga Vakalenta des de les nostres xarxes socials. Doneu suport i compreu 
al comerç local. Prepareu cacaus, tramussos, faves… *

18.00 h Processó en honor a sant Pasqual 2019. *

20.30 h Nit fi de festes. *

21.00 h Castell fi de festes, des dels nostres balcons amb globus o perols. *

NOTA: La Junta de Festes i la Comissió de Penyes es reserven el dret de canviar 
l’horari dels actes o de suprimir-ne o afegir-ne, ateses les circumstàncies 
actuals.

 La Junta de Festes i la Comissió de Penyes volen donar ànims a la ciutadania 
i un record especial a totes aquelles persones que ens han deixat o 
malauradament estan patint una situació difícil.

 Tots units vencerem. #AçòPassarà  #TotAniràBé  #QuedatACasa  
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* Compartiu les vostres fotos i vídeos en les xarxes socials amb l’etiqueta  #SPdesdecasa.
    Anomeneu-nos o etiqueteu-nos en les vostres històries i publicacions en
     Junta de Festes Vila-real,  festesvilareal i  penyesvilareal.
* Acte emés per TEVE4.


