FESTES D’AGOST LA TORRE D’EN DOMENEC
DEL 31 DE JULIOL AL 9 D’AGOST

Divendres 31
00. Disco mòbil THE END.

Dissabte 1
12. Volteig de campanes anunciant l’inici de festes.
18. Cercavila infantil “Mundodiversión” per a tots els xiquets disfressats,
patrocinat per la Diputació.
18:30. Tallers de globus i pintacares a la casa de la cultura.
00. CORREFOCS organitzat per l’Associació Cultural.
01. Orquestra KINKY BAND.

Diumenge 2
17. Jocs populars “Mundodiversión” a la plaça, patrocinat per la Diputació.
18. Campionat torretí de frontó amb premi per a les dos millors parelles.
18. Exposicions culturals a la plaça organitzat per l’Associació Cultural.
19. Actuació de “Trobadorets” a la plaça.
22. Volta nocturna amb bici, organitzat per MTB La Torre.

Dilluns 3

Dia de SANT ONOFRE

12. Missa i processó en honor a Sant Onofre amb la col·laboració del Grup de
Tabal i Dolçaina de la Torre d’en Doménec.
14. Paella monumental al pavelló, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la
Torre d’en Doménec.
16. Campionat de guinyot patrocinat per “Bar la Torre”.
19. Dibuix infantil a la plaça. Organitzat pel l´Associació Cultural
21.30. Sopar de pa i porta a la plaça.
23. Ball de plaça.

Dimarts 4

Dia del SAGRAT COR DE JESÚS

12. Missa i processó en honor al Sagrat Cor de Jesús.
16. Final del campionat de guinyot.
17. Campionat de ping-pong al carrer La Parra, organitzat per la colla Els
Últims.
18. Xocolatada per a la tercera edat patrocinada per Banco Santander i ball amb
“Ismael”.
19. Conta contes infantil “Mundodiversión” a la plaça, patrocinat per la
Diputació.
21.30. Volta a peu pel terme amb sopar de pa i porta al Mas Nou. Eixida des de
la plaça.

Dimecres 5
12. Globotà al carrer La Parra, organitzat per l’Associació Cultural.
13. II Edició de paelles torretines.
17. Final del campionat de ping-pong al carrer La Parra, organitzat per la colla
Els Últims.
18. Campionat infantil de birles a la plaça.
19. Campionat de birles a la plaça.
21.30. Sopar de tombet de bou i bingo a la plaça , amb la col·laboració de
l’Ajuntament de la Torre d’en Doménec.
23. Ball de plaça.

Dijous 6
9. Sorteig i plantà de cadafals.
12. Torrà de sardina i vi del poble a la plaça de bous.
16.30. Volta en bici organitzada per MTB La Torre.
18 Decoració de roba amb pintura a la plaça. Organitza l´Assosiació Cultural.
(cal portar una camiseta o el que es vullga decorar)
20. Correbous xiqui.
21. Sopar de carrers.
00. Nit temàtica “les mil i una nits”. Disco mòbil Disconectar.

Divendres 7
11. Festa de l’aigua “Mundodiversión” a la plaça, patrocinat per la Diputació.
17. Activitats aquàtiques a la piscina i campionat de futbol.
19:30. Exhibició de frontó.
00. Bou Embolat de la ramaderia local ALBERTO GARRIDO amb la
col·laboració d’Ignacio Beltrán i Cafetería La Parra.
01. Orquestra Top Zero amb disco mòbil.
Dissabte 8
13. Bous per la vila de la ramaderia local ALBERTO GARRIDO.
17. II edició de la “tasqueta torretina” a la plaça de bous.
18. Bous de plaça de la ramaderia local ALBERTO GARRIDO.
00. Bou embolat de la ramaderia local ALBERTO GARRIDO.
01. Orquestra Plátano amb disco mòbil.

Diumenge 9
13. Bous per la vila de la ramaderia local ALBERTO GARRIDO.
18. Bous de plaça de la ramaderia local ALBERTO GARRIDO amb espectacle
taurí a càrrec de “Tauromagia”.
22.30. Traca final de festes.

