Fotografia Gabriel Ahís

Festes de

Sant Miquel
2020
Vilafamés
Programació

Dijous 12 de març

20.00 h. Sorteig de cadafals a la Cambra Agrària

Dimecres 18 de març

18.00 h. Muntatge de cadafals. Es prega puntualitat

Divendres 20 de març

00.00 h. Embolada d’un bou de la ramaderia
de Jaime Tàrrega
01.00 h. Discomòbil “Bandalay“ al pavelló
municipal. Col·laboren Quintos/es 2020

Dissabte 21 de març

12.00 h. Entrada i prova de bous i vaques a
càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega. Es
realitzarà eixida pel lloc de costum
13.00 h a 17.00 h. Castell inflable, globoflèxia,
pista americana Timpson i saltimetre, amenitzat
amb música i amb 2 monitors per als menuts
a la plaça la Tanca
14.00 h. Tombet de bou a la plaça de la Tanca
16.30 h. Benedicció de les fogassetes a
l’església parroquial amb la participació de
tots els menuts que ho desitgen. L’eixida serà

des de la plaça de l’Ajuntament
17.30 h. Exhibició de bous i vaques de la
ramaderia de Jaime Tàrrega
18.30 h. Desencaixonada d’un bou feréstec
de nom Colinito, número 14 i guarisme 7 de
la ramaderia Hnos. Ramos Valle (Sevilla).
23.00 h. Embolada del bou exhibit durant la
vesprada

Diumenge 22 de març

07.30 h. Missa de pelegrins a l’església
parroquial (hi haurà pastissos i mistela)
08.00 h. Eixida de la processó, amb volteig de
campanes i solta de coets. Parades: Plaça de
la Font, Cova Santa, Pedra Santa Anna (on es
repartiran pastissos i mistela) i Sant Micalet. En
arribar a l’ermita es repartirà la típica fogasseta
12.00 h. Missa a l’ermita de Sant Miquel
18.00 h. Tornada de Sant Miquel, des de la
Cova Santa a la plaça de la Font, on els xiquets/
es de la catequesi recitaran les lloes a Sant
Miquel. Hi haurà Porrat (vi i cacaus) patrocinat
per l’Assoc. d’Amics de l’ermita de Sant Miquel

20.30 h. Processó dels Borratxos
22.30 h. Teatre valencià al local de l’A.C. La
Roca, a càrrec de la companyia El Baladre,
Dos sainets “El fantasma del meu marit”

Dilluns 23 de març

9.30 h. A “Ca Vicent” XII Tast de vins tradicionals,
patrocinat per #vinomagnanimus
12.00 h. Missa del Crist de la Sang per a tots
els difunts de la parròquia
13.00 h. Entrada i prova de bous i vaques a
càrrec de la ramaderia de Jaime Tàrrega
17.00 h. Exhibició de bous i vaques de la
ramaderia de Jaime Tàrrega. A la mitja part,
xocolatada amb la col·laboració de l’Assoc. de
Mestresses de Casa
NOTES:

Per al tombet caldrà reservar taula i recollir els tiquets per a les racions a l’Ajuntament

