A les 18.00 h. CAFÈ CONCERT, amb la col·laboració de
l’ASSOCIACIÓ DE DONES L’AMISTAT al pavelló municipal
amb l’orquestra

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

SELVATANA
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

refrescar, ballar i riure de valent. Diversió assegurada!.
En acabar hi haurà BERENAR per a tots els nens i nenes del
municipi.
A les 19.00 h. Gran ball de cloenda, al pavelló municipal,
acompanyats aquest cop per l’orquestra

LA FANIA
A les 22.00 h. Finalitzem la Festa Major de Torrefarrera
2015, al Parc (costat del Complex Esportiu del Segrià) amb un
espectacular

CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
Dilluns, 14 de Setembre
Durant tot el dia INFLABLES I ACTIVITATS INFANTILS al
pavelló municipal.
Horari:
Matí: 10:30 h a 13 h
Tarda: 17:30 h a 19 h

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

SELVATANA

Desitgem a tothom

Perquè la festa no pari, a la mitja part del ball repartirem
coca i cava entre els assistents.

¡¡¡ MOLT BONA FESTA MAJOR 2015 !!!

A les 3.30 h. al pavelló municipal grup musical

7 D-ROCK
Diumenge, 13 de Setembre
A les 10.30 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 17.30 h. Espectacle infantil, “FOAM PARTY, FESTA
DE L’ESCUMA” a la plaça Miremont, escuma i aigua per

DIA

HORA

10 DIJOUS

de 21.30 h a 02.00 h
de 19.00 h a 21.30 h
11 DIVENDRES de 22.30 h a 03.00 h
de 17.00 h a 21.30 h
12 DISSABTE
de 00.00 h a 03.00 h
PARADES
1. Ajuntament
2. Plaça Corts Catalanes (parada bus)
3. Pavelló Municipal

Es disposarà
del servei de

Transport de
Trenet

Programació de la Festa Major
10, 11, 12, 13 i 14 de Setembre
Dijous, 10 de Setembre
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 LLAR DE JUBILATS DE TORREFARRERA, 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!!!!
Durant la nit, la Comissió Cultural farà entrega a les penyes
dels premis del “Concurs d’Ornamentació de Penyes”.
Divendres, 11 de Setembre DIADA
A les 9.00 h. L’Associació de Caçadors ”LES CADOLLES”
us convida a tots els veïns i veïnes del municipi a l’Esmorzar
popular i recorregut de caça, a l’abocador municipal (seca).
A les 11.00 h. DIADA DE CATALUNYA, lectura del manifest
amb la participació de les Pubilles 2015.
A continuació cantada a càrrec de la CORAL CLAVELLINA i
al finalitzar Vermut Popular.

petits i grans, hi esteu convidats, no us ho perdeu!
A les 19.30 h. Ball de tarda al pavelló municipal amb
l’orquestra

Programació de la Festa Major

ANÒNIMA
A les 23.00 h. Espectacle al pavelló municipal amb

“LA MÀGIA DEL MAG LARI”
A les 00.30 h. Ball de nit al pavelló municipal amb l’orquestra

ANÒNIMA
En acabar el ball, al pavelló municipal amb

HANDS UP!
AMB KATE EAR & LOUIS
FOX
Dissabte, 12 de Setembre
A les 10.00 h. Cercavila a càrrec de la
BANDA DE MULTIPERCUSSIÓ DE TORREFARRERA
A les 11.00 h. Processó i Missa, amb el repartiment del
tradicional pa beneït, acompanyat tot per la Cobla

CONTEMPORÀNIA
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 12.00 h. Repic de campanes

A les 18.00 h. Partit de Futbol

De les 12.00 h. a les 14.00 h. Firetes i atraccions a
preus populars. Totes les atraccions a 1,5€!

Hi assistiran les autoritats municipals i les Pubilles

A les 17.30 h. Especial Diada: Tallers infantils i familiars
centrats en la Diada de Catalunya, a la plaça Miremont. Tots,

A les 18.00 h. Batucada d’Alguaire PETE BÉ, pels carrers
del poble, sortida davant de l’ajuntament

Torrefarrera C.F. – Mollerussa C.F.J.
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10, 11, 12, 13 i 14 de Setembre

