Programació
de la Festa Major

11, 12, 13 i 14 de setembre

Dimecres, 10 de Setembre
A les 21.30 h. Sopar de penyistes al pàrquing de les piscines municipals

Dijous, 11 de Setembre DIADA DE CATALUNYA
A les 11.00 h. DIADA DE CATALUNYA,
lectura del manifest amb la participació de les Pubilles 2013.
A continuació cantada a càrrec de la Coral Clavellina i al finalitzar Vermut Popular.
A les 12.00 h. Repic de campanes
A les 20.30 h. Al Local Social de l’Ajuntament, iniciem la Festa Major de la nostra vila
amb el PREGÓ DE FESTES, a càrrec de la Sra. Ramona Mayoral Martí, mestra de
l’escola La Creu de Torrefarrera durant 30 anys i PROCLAMACIÓ DE LES PUBILLES. Tot seguit, es durà a terme el lliurament de premis del dibuix de la portada i
contraportada del llibre de la Festa Major.
A les 22.00 h. SOPAR POPULAR al Pavelló municipal
A continuació donarem pas al ball d’inici de la Festa Major amb grans temes
a càrrec del Grup:

MONTSE & JOE TRANSFER

La nit continua de festa a les penyes!!!!

Divendres, 12 de Setembre
De les 12.00 h. a les 14.00 h. Firetes i atraccions a preus populars.
Totes les atraccions a 1,5 €!!!
A les 18.30 h. GIMKANA POPULAR al Parc (al costat del pavelló municipal), organitzada per Lo jovent de Torrefarrera.
A les 18.30 h. Espectacle infantil “EL SIDRAL” al local social.
Tots, petits i grans, estan convidats a cantar i ballar, no us ho perdeu!!!!
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A les 19.30 h. Ball de tarda al pavelló municipal amb l’orquestra

VENUS
TONI ALBA
“AUDIÈNCIA IRREAL”

A les 23.00 h. Espectacle al pavelló municipal amb l’artista

A les 00.30 h. Ball de nit al pavelló municipal amb l’orquestra

VENUS

En acabar el ball, al pavelló municipal amb els DJ’s

DJ JAVI ALWAIS
DJ ANDRE VICENZZO

Dissabte, 13 de Setembre
A les 9.00 h. Esmorzar popular i recorregut de caça, a l’abocador municipal (seca),
organitzat per l’associació de Caçadors ”LES CADOLLES”
A les 10.00 h. Cercavila a càrrec de la

BANDA DE MULTIPERCUSIÓ DE TORREFARERA

A les 11.00 h. Processó i Missa, amb el repartiment del tradicional pa beneït,
acompanyat tot per la Cobla

MONTGRINS

Tot seguit ballada de sardanes a la Plaça Miremont
Ningú pot marxar, ens falta el vermut popular, al local social de l’Ajuntament.
Hi esteu tots convidats.
De les 12.00 h. a les 14.00 h. Firetes i atraccions a preus populars.
Totes les atraccions a 1,5 €!!!
A les 18.00 h. Partit de Futbol

Torrefarrera C.F. – Juneda C.F.

Hi assistiran les autoritats municipals i les Pubilles

71

A les 18.00 h. Batucada d’Alguaire PETE BÉ, pels carrers del poble, sortida
davant de l’ajuntament
A les 18.00 h. CAFÈ CONCERT,
amb la col·laboració de l’associació de Dones l’Amistat al pavelló municipal amb
l’orquestra

MONTGRINS

A les 19.00 h. Correfocs infantil
a càrrec del LA COLLA INFANTIL DELS DIABLES D’ALGUAIRE,
pels carrers del poble, sortida davant de l’ajuntament
A les 19.00 h. Exhibició de BALLS LLATINS
a càrrec del L’ESCOLA DE BALL AMABALL
I a continuació BALL DE TARDA, al pavelló municipal amb l’orquestra

MONTGRINS

A les 23.00 h. i davant de l’Ajuntament

DIABLES
CORREFOCS
D’ALGUAIRE
Fot-li foc i fort

Recorregut pel municipi, que acabarà amb MÚSICA I ESPECTACLE DE FOC,
també davant de l’Ajuntament
A les 00.30 h. Ball de nit al pavelló municipal amb l’orquestra

MONTGRINS

Per a que la festa no pari,
a la mitja part del ball repartirem coca i cava entre els assistents.
A les 3.30 h, al pavelló municipal grup musical

TREMENDOS
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Diumenge, 14 de Setembre
A les 11.00 h. Cercavila a càrrec dels

Grallers i Gegants de Torrefarrera
A les 12.00 h. Missa a la parròquia l’Exaltació de la Santa Creu de torrefarrera
De les 12.00 h. a les 14.00 h. Firetes i atraccions a preus populars.
Totes les atraccions a 1,5€!!!
A les 18.00 h. Espectacle infantil, “BOTI BOTI” al local social
A les 19.00 h. Gran ball de cloenda, al pavelló municipal, acompanyats aquest cop
per l’orquestra

ATALAIA

Desitgem a tothom
¡¡¡ MOLT BONA FESTA MAJOR 2014 !!!

Per la Festa Major
es disposarà del servei de transport de Trenet
DIA

HORA

11 DIJOUS

de 21.30 h. a 02.00 h.

12 DIVENDRES

de 19.00 h. a 21.30 h. de
22.30 h. a 02.00 h.

13 DISSABTE

de 17.30 h. a 21.30 h. de
00.00 h. a 03.00 h.
PARADES

1. Ajuntament
2. Plaça Corts Catalanes (parada bus)
3. Pavelló Municipal
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