
Programa de Festes Vistabella 2012 

 

 

DIVENDRES 24 D’AGOST, dia de Sant Bartomeu del Boi 

 

- 9:00 h. Eixida des de la Plaça del Dau cap a l’ermita de Sant  Bartomeu. 

Esmorzarem rues de pernil patrocinades per Carnisseria Folch i Carnisseria 

Rosario. Col·labora Penya Els Pepos. 

 

- 11:00 h. Bureo i ball a l’era de Sant Bartomeu del Boi, amb la rondalla de 

Vistabella. 

 

- 18:00 h. Prova  dels  bous “cerrils” anomenats “Doloroso” amb el nombre 27 i 

guarisme 7 i “Chillón” amb el nombre 13 i guarisme 7, ambdós de la prestigiosa 

ramaderia de El Pizarral.  

 

- 23:30 h. Embolada dels bous provats per la vesprada. 

 

- 01:00 h. Tots i totes cap a la Carpa del Dau per a ballar amb la disco-mòbil 

“Disco Talia”, patrocinada per la Comissió de festes 2011. 

 

 

DISSABTE 25 D’AGOST, dia de la Penya Taurina 

 

- 11:00 h. Prova del bou “cerril” de la Penya Taurina, anomenat “Guindito” amb 

nombre 7 i guarisme 6 de la prestigiosa ramaderia de Martin Lorca. 

Tot seguit exhibició de vaques de la ramaderia de Juan Faet, d’Almenara. 

Abans de dinar, concurs: “La cagà del manso”. Col·labora Penya La Rauka. 

 

- 17:00 h. Exhibició de vaques de la ramaderia de Juan Faet, d’Almenara. 

 

- 22:30 h. Exhibició de diferents tècniques d’”embolaes”, per part de tres de les 

millors quadrilles de la contornà, amb animals de Germans Bellés, de la Torre 

d’En Bessora. 

A continuació, embolada del bou de la Penya Taurina provat pel matí, per part dels 

“emboladors autòctons”. 



 

- 01:00 h. Tots i totes a ballar a la Carpa del Dau amb l’orquestra “Sarabanda”, 

amb fartera de cubalibres a la caseta de festes. 

 

 

DIUMENGE 26 D’AGOST 

 

- 12:00 h. Concurs de paelles al Carrer Major. Arròs patrocinat per Alimentació  

Salvador i Alimentació Casa Leonor. Trofeus patrocinats per Rostidor L’Alforí. 

Col·laboren penyes A tu que T’Importe i Els Embolats. 

 

- 18:00 h. Concurs de disfresses amb cercavila pel poble, acompanyats amb 

xaranga. La cercavila començarà a la Font de Dalt i s’acabarà al Dau, on els 

disfressats hauran de pujar a l’escenari per a mostrar les seues disfresses. 

Premis patrocinats pel Restaurant El Dau. Col·labora Penya Trullo Brullo. 

 

- 22:30 h. Campionat de futbolí al Pub El Forn. Trofeus patrocinats pel Pub El 

Forn. 

 

- 00:00 h. Ballem a la carpa del Dau amb el trio “Luz de Luna”. 

 

 

DILLUNS 27 D’AGOST, dia dels més menuts i dels més majors 

 

- 09:00 h. “Replegà” amb la rondalla de Vistabella pels carrers del poble. 

Col·labora Colla l’Embolic. 

 

- 10:00 h. Castells infantils a la Carpa del Dau. 

 

- 13:00 h. Missa baturra en homenatge als nostres majors, acompanyada pel 

Centre Aragonés. Seguidament, entrega de plaques a la dona i home de més 

edat del poble. Plaques patrocinades per Tasca Pili. 

 

- 14:30 h. Dinar per a la gent gran al Casal Jove. Col·laboren penyes Pitufos i La 

Font. 

 

- 17:00 h. Bureo al Casal Jove amb la rondalla de Vistabella. 



 

- 17:00 h. Concurs de guinyot al Restaurant El Dau. Premis patrocinats pel 

Restaurant El Dau (Per als guanyadors el premi serà: sopar per a guanyador i 

acompanyant; i per als subcampions un detall). 

 

- 18:00 h. Disfresses infantils i xocolatada a la Plaça del Dau. Xocolate patrocinat 

per Construccions Penyagolosa i pastes patrocinades per panaderia Lifepan i 

panaderia El Duende. Detalls per als xiquets i xiquetes patrocinats  per  la 

Comissió de Festes 2011. Col·laboren penyes Sense Nom i Vist-Abella. 

 

- 20:00 h. “Encierro” infantil pel recorregut taurí. Col·labora Penya de Mou. 

 

- 22:00 h. Primer dia de Ball Rodat. 

 

- 22:30 h. Actuació del Grup de Danses de Castelló, amb l’espectacle “La festa 

en acabar la faena”, a la carpa del Dau. 

 

- 00:00 h. Trio “Trèbol” a la carpa del Dau. 

 

 

DIMARTS 28 D’AGOST 

 

- 10:00 h. Esmorzar de pa i porta a la carpa del Dau. Col·labora Penya La 

Rauka. 

 

- 12:00 h. Exhibició de vaques de la ramaderia de Miguel Parejo, de Cabanes. 

En acabar les vaques,  concurs: “La cagà del manso”. Col·labora Penya La Rauka. 

 

- 15:30 h. IX Concurs de botifarra, Trofeu Juanito Gonell, a la Carpa del Dau. 

Trofeus patrocinats pel Restaurant Cremor. 

 

- 17:00 h. Exhibició de vaques de la ramaderia de Miguel Parejo, de Cabanes.  

 

- 20:30 Segon dia de Ball Rodat. 

 

- 21:30 h. Sopar per a soci i acompanyant al Casal Jove.  

 



- 23:30 h. Bou embolat de la ramaderia de Miguel Parejo, de Cabanes. 

 

- 00:30 h. Orquestra “Salamandra” a la Carpa del Dau. Esta nit tots i totes 

podrem ballar el “Ball del Farolet”. Col·labora Colla El Carro. 

 

 

DIMECRES 29 D’AGOST, dia de Sant Joan de Penyagolosa 

 

- 8:00 h. “Despertà”. Col·labora Penya El Vi. 

 

- 8:00 h. Benvinguda i salutació als visitants amb moscatell  i aniset. Col·labora 

José “Xulla” i cia. 

 

- 11:00 i 12:00 h. Primera i segona missa a l’Ermitori de Sant Joan de 

Penyagolosa. 

 

- 18:00 h. Partides de pilota a mà, d’aficionats locals, al Frontó Municipal. 

 

- 19:00 h. Partida de pilota a mà professional: Trofeu Penyagolosa. Trofeus 

patrocinats pel Restaurant Pico Penyagolosa. Organitzen Alfonso i Tomás. 

 

- 22:00 h. Últim dia de Ball Rodat. Hui vos animem a ballar amb el tradicional 

mantó de manila. 

 

- 00:00 h. Traca final de festes 2012. 

A Continuació, Orquestra “Sparta” a la Carpa del Dau. 

 

Barres---------------------------------------------- Col·labora Penya El Mos. 

Bingos--------------------------------------------- Col·labora La Colla. 

Repartir carn------------------------------------- Col·labora Colla Pensat i fet. 

Muntatge i desmuntatge de barreres------ Col·labora Colla A Sako. 

Traca final de festes--------------------------- Col·labora Penya El Carro. 

Bous ---------------------------------------------- Col·labora Penya Taurina. 

NOTA: La Comissió es reserva el dret de canviar algun acte si les condicions ho 

justifiquen. 


