Programació SANT MIQUEL 2015
DIVENDRES 6 DE MARÇ
20:00 h.- Sorteig de cadafals a la Càmara Agrària
DIJOUS 12 DE MARÇ
18:00 h.- Muntatge de cadafals. Es demana màxima puntualitat.
DIVENDRES 13 DE MARÇ
00:00 h.- Embolada d'un bou de la ramaderia de Tomás Alejandro “Tomaset” de
Benicàssim.
01:00 h.- Discoteca mòbil “THE END” al Pavelló Municipal, patrocinada pels Quintos i
Quintes de 2015.
DISSABTE 14 DE MARÇ
12:00 h.- Entrada de vaques i bous de la ramaderia de “Jaime Tárrega” de Vilafamés, a
l’estil de la vila i prova. Finalitzada esta, es realitzarà la tradicional eixida pel lloc de
costum.
13:00 h a 17:00 h.- Parc Infantil a la plaça de la Tanca (trenet, tenis bol, bou mecànic..)
14:00 h.- TOMBET DE BOU a la plaça de la Tanca. Patrocinat per l’Ajuntament de
Vilafamés i la Comissió de Festes.

08:00 h.- Eixida de la processó, amb volteig de campanes i solta de coets. Es faran les
següents parades: Plaça de la Font, Cova Santa, Pedra Santa Anna (on es repartiran
pastissets i mistela) i Sant Micalet. En arribar a l’ermita es repartirà la típica fogasseta
beneïda.
12:00 h.- Missa a l’ermita de Sant Miquel.
18:30 h.- Tornada de Sant Miquel, des de la Cova Santa a la plaça de la Font, on els
xiquets de la catequesi recitaran les lloes a Sant Miquel. Hi haurà Porrat (vi i cacaus)
patrocinat per l’Associació d’Amics de l’ermita de Sant Miquel.
20:00 h- Processó de la Trobada (trobada de Sant Miquel amb el Crist de la Sang).
DILLUNS 16 DE MARÇ
9:30 h- al "Bar Restaurant Casa Àngel" VII TAST DE VINS TRADICIONALS,
patrocinat per #vinomagnanimus.
11:30 h.- Entrada Infantil de bous i vaques, amb concurs de retalladors i bou embolat.
12:00 h.- Missa del Crist de la Sang per a tots els difunts de la Parròquia.
13:00 h- Entrada de vaquetes a l'estil de la Vila i prova. Ramaderia de "Jaime Tárrega"
17:00 h.- Vaquetes de la ramaderia de “Jaime Tarrega”. A la mitja part XOCOLATADA,
amb la col·laboració de l’Associació de Mestresses de Casa.
20:30 h.- Teatre valencià al local de l’A.C. La Roca“, a càrrec del grup FADRELL. “Del
meu Raval” de Josep Babera. Després, picadeta per a tots. Patrocinat per TIERRAS
CASTELLON, S.A.

16:30 h.- Benedicció de les fogassetes a l’Església Parroquial amb la participació de tots
els xiquets i xiquetes que ho desitgen. S'eixirà des de la plaça de l'Ajuntament.
Notes:
17:30 h.- Vaquetes de la ramaderia de “Jaime Tarrega”. En finalitzar es realitzarà l'eixida
pel lloc habitual.
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
23:00 h.- Embolada d'un bou de "Jaime Tárrega".

TOMBET:
Les racions de tombet, seran gratuïtes i es repartiran fins a finalitzar existències.
DIUMENGE 15 DE MARÇ
La Comissió de Festes disposarà de taules i cadires per a tots els assistents, sense
necessitat de reservar-les prèviament.
07:30 h.- Missa de pelegrins a la Parròquia de l’Assumpció (en acabar, s’obsequiarà a tots
CADAFALS:
els assistents amb un pastisset i un gotet de mistela).
Recordem que tots els cadafals han d’estar adequats a la normativa taurina vigent que
regula els bous al carrer.

