FESTES BARRI VILA-REAL ONDA 2019
PROGRAMA DE LAS FIESTAS DEL BARRIO VILA-REAL

Descripció

Direcció

Programa de fiestas
Dates::
Starts: 10/05/2019
Ends: 19/05/2019

C/VILA-REAL, ONDA
Ciutat: Onda
Telèfons:
964 60 28 55
Email: onda@touristinfo.net
Web: www.ondaturismo.es

PROGRAMA D'OCI:
Divendres 10 de maig
A les 19.30 h - Presentació de la reina del barri, la senyoreta MARIA ELENA POIRIER ALVARADO i de la dama, la
senyoreta DAFNE BESTIT CARUNCHO en el carrer Gómez Ferrer al costat de la farmàcia.

A les 21.00 h - Tradicional porrat pels carrers del barri.
A les 23.30 h - Orquestra Alabama en el carrer Gómez Ferrer, al costat del mur.
Diumenge 12 de maig
A les 11.00 h - Jocs infantils a càrrec de Divertwin en el carrer Alzira.
De 16.00 h a 19.00 h - Continuen els jocs infantils.
A les 19.30 h - Karaoke en el carrer Vila-real (al costat de la panaderia Laura)
Dilluns 13 de maig
Després del sopar i del bingo - Actuació de la XICA KARAMELO i per a finalitzar un boys.
Dimecres 15 de maig
A les 18.30 h - Cercavila de disfresses. Concentració en l'emissora en el carrer Ceramista Abad per a fer una cercavila
pel barri, acompanyats d'una xaranga.
En finalitzar la cercavila, jocs patrocinats per la Llibreria Amics, en l'atzucac del carrer Ceramista Abad.
Divendres 17 de maig
A les 18.00 h - Tardeo amb l'actuació del grup DE CALLE. Patrocinat pel Bar Restaurant Gallego.
A les 00.00 h - Actuació del grup PIRATAS DEL FLAMENCO.
Diumenge 19 de maig
D'11.00 h a 13.30 h - Jocs infantils per als xiquets del barri en el mur.
De 16.00 h a 19.00 h - Continuen els jocs infantils.
A les 22.00 h - Traca final de festes en el mur del carrer Gómez Ferrer.
PROGRAMA TAURÍ:
Dissabte 11 de maig
A les 17.00h h - Exhibició del bou del barri de la ramaderia Los Chospes núm. 20, guarisme 5 de nom Latero. El bou se
soltarà en el carrer Sant Jordi.
A continuació, vesprada de vaques de la ramaderia El Mijares.
A les 22.00 h - Embolada infantil a càrrec de Divertwin.
A les 23.30 h - Embolada del bou del barri en l'encreuament del Gallec. A continuació, embolada d'un bou de la
ramaderia El Mijares en el carrer Gómez Ferrer.
Dimarts 14 de maig
A les 18.00 h - Vaques de la ramaderia Fernando Machandoses, el bou se soltarà en el carrer Sansano Vives.
A les 22.00 h - Embolada infantil a càrrec de Divertwin.
A les 23.00 h - Embolada d'un bou de la ramaderia Fernando Machancoses en l'encreuament del carrer Rio Mijares amb
el carrer Alzira.
Dijous 16 de maig
A les 18.00 h - Vaques de la ramaderia Juan Faet, el bou se soltarà en el carrer Vila-real (al costat del sant).
A les 22.00 h - Embolada infantil a càrrec de Divertwin.

A les 23.00 h - Embolada d'un bou de la ramaderia Juan Faet, en l'encreuament del carrer Vila-real amb el carrer
Maestro Caballero.
Dissabte 18 de maig
A les 17.00 h - Vaques de la ramaderia Eulogio Mateo, el bou se soltarà en el carrer Ceramista Abad (al costat del
Másymás).
A les 22.00 h - Tancament infantil de 6 carretons embolats.
A les 23.00 h - Embolada infantil a càrrec de Divertwin.
A les 23.00 h - Embolada d'un bou de la ramaderia Eulogio Mateo, al carrer Vila-real al costat del col·legi.
A continuació, diverses vaques en puntes de la ramaderia Eulogio Mateo.
PROGRAMA RELIGIÓS:
Divendres 17 de maig
A les 10.45 h - Processó i ofrena de flors al patró del barri Sant Pasqual Bailón. A continuació, Missa a l'Església Verge
del Carmen en honor als difunts del barri.

Informació elaborada per :
TOURIST INFO ONDA (val)
Calle Ceramista Peyró, s/n
12200 Castellón
telèfon: 964602855
Fax: 964604133 (Ayto.)
Email: onda@touristinfo.net
Web: http://www.ondaturismo.es
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
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