FESTES DE LA TORRE 2008

DISSABTE 2
09:00h –Despertà per tots els carrers del poble anunciant l’inici de les Festes
Patronals 2008, a càrrec de la colla de dolçainers i tabaleters de la Torre d’en
Doménec.
11:00h – Mascletà torratina a càrrec de l’Associació Cultural, a la plaça.
12:00h –Tradicional volteig de campanes.
17:00h –Campionat de frontó masculí i femení. Al finalitzar gran exhibició de
frontó per part dels millors jugadors de la Comunitat.
18:00h –Mostra d’ artesanies la plaça.
20:30h –Passacarrer de la banda de música “Amor al Arte” de Benlloch, amb un
concert de pasdobles per finalitzar, a la plaça.
00:00h –Ball amenitzat per l’orquestra SALAMANDRA (Entrada gratuïta).

DIUMENGE 3
14:00 –Paella monumental d“Els Arrossers” per a tots els assistents a la bodega i
ens la menjarem tots junts al pavelló acompanyats pel duet musical DUETO. Hi
haurà vi per a tots gentilesa de la Caixa Rural de les Coves.
17:00 –Parc Infantil a la plaça patrocinat per l’Excma. Diputació Provincial de
Castelló.
18:30 –Final del campionat masculí i femení de frontó.
21:30 –Sopar de pa i porta a la plaça. En acabar, NIT DE DIMONIS amb el
Correfocs pels carrers del poble, acompanyats de dolçainers i tabaleters. Us
convidem a participar en aquest acte de foc i diversió!!!!

DILLUNS 4
11:45 –Missa solemne en honor a Sant Onofre, el patró dels joves. Al finalitzar la
missa, pels carrers del municipi, processó amb la imatge de Sant Onofre.
16:00 -Campionat de guinyot patrocinat per “Bar la Torre”.
17:00 –Campionat de futbol sala al poliesportiu de les piscines.
18:00 –Teatre a la plaça a càrrec de la companyia de teatre “NANNY COGORNO”
amb l’espectacle “Baboo Coraje”. Patrocina aquesta actuació el Programa d’Extensió
Universitària de la UJI (Perifèric 2008).
21:30 -Sopar de germanor al pavelló. Tot seguit, a ballar amb el conjunt:
5a DIMENSIÓN.

DIMARTS 5
11:45 –Missa solemne i processó en honor al Sagrat Cor de Jesús.
16:00 –Final del campionat de guinyot al bar la Torre.
18:00 –Xocolatada per a la Tercera Edat al pavelló patrocinada per Ruralcaixa,
després ball per a baixar el berenar.
18:00 –Tots els xiquets i xiquetes a disfressar-se, i acudiu a la plaça amb una
cullera, un sac, i un ou!!!
23:00 –Cinema amb la pel·lícula “Sigo como Dios” al pavelló.

DIMECRES 6
10:00 –Volta popular de bicis amb esmorzar per a tots els participants. L’eixida
serà des de la plaça.
18:00 –Un any més gaudim del tradicional joc de Birles a la plaça.
18:00 –Jocs i tallers de reciclatge per als menuts al pavelló, patrocinat per
l’associació cultural de la Torre d’En Domémec.
21:30 –Sopar a la plaça. Al acabar, tots a ballar el Ball Plà amb el tradicional
”Mantó de Manila”.

DIJOUS 7
08:00 –Gran despertà per part de la comissió de festes.
09:00 –Sorteig i plantà de cadafals.
13:00 -Torrà de sardines
17:00 –Tots els xiquets i xiquetes a l’ajuntament on es repartiràn llapissos i colors
per a dibuixar l’ermita de la Mare de Déu de La Font.
19:00 –Campionats de futbol sala de solters/es contra casats/des.
22:30 –Bou embolat TORRENTE.
23:30 –Disco mòbil “PKDO” amb disfreses. Nit temàtica: “Festa Caribenya”.

DIVENDRES 8
13:00 –Entrada i prova de bous de la ramaderia GERMÁN VIDAL pel carrer de
València.
18:00 -Bous de plaça de la ramaderia GERMÁN VIDAL.
00:00 -Bou embolat de la ramaderia GERMÁN VIDAL
01:00 –Ball amb l’orquestra ANAGRAMA (Entrada gratuïta).

DISSABTE 9
13:00 –Entrada i prova de bous de la ramaderia GERMÁN VIDAL pel carrer de
València.
18:00 -Bous de plaça de la ramaderia GERMÁN VIDAL.
00:00 -Bou embolat de la ramaderia GERMÁN VIDAL
01:00 –Ball amenitzat per l’orquestra PORTOLÉS. (Entrada gratuïta)

DIUMENGE 10
13:00 –Entrada i prova de bous de la ramaderia GERMÁN VIDAL pel carrer de
València.
18:00 -Bous de plaça de la ramaderia GERMÁN VIDAL.
I al finalitzar castell de focs Final de Festes.

