PROGRAMA FESTES PATRONALS TORREBLANCA 2022
DEL 20 AL 31 D’AGOST
DISSABTE 20 PRESENTACIÓ DE LES REINES I DAMES
SEGON CONCURS DE BALCONS DECORATS DE LES FESTES. Decora el teu balcó per a
lluir-ho en festes. Si vols participar, inscriu-te a l’Oficina de turisme des del 15 fins al 19
d’agost. El Dissabte 20 d’agost per el matí el jurat format per les Reines i les seues
corts d’honor, passaran pels balcons inscrits i votaran. Els premis s’anunciaran el dia 22
després de la mascletà per les xarxes socials. El premi al guanyador serà una paletilla!
12.00h – Col·locació del cartell acreditatiu de les festes 2022 al balcó de l’Oficina de
Turisme per les Reines i Dames del 2022.
A continuació, dispar de carcasses i coets donant la benvinguda a les Festes Patronals
del 2022.
23.00h - Gran Presentació de Festes 2022 a la Pista de les Escoles. Acte presentat per
Mireia Salvador Alonso i Júlia Agut Martínez. A continuació, revetlla amenitzada per
l’orquestra EVASIÓN.
A continuació, Disco-mòbil RMS.

DIUMENGE 21 CRIDA A LA FESTA
12.00h – Concert Flamenc a càrrec del Grup Rumba Sierra al porxo de les escoles
(entrada pel carrer Sitjar) amb col·laboració amb RASE (Rescate Animal en Situacions
d’Emergència). La recaudació de la barra d’aquest acte anirà destinat per a fins
solidaris amb els animals abandonats a Torreblanca.
14.00h - Mascletà a la Plaça d’Espanya, a càrrec de la pirotècnia Reyes Martí.
17.00h – 3ª Crida Infantil, concentració de tots els xiquets i xiquetes al Porxo de les
Escoles. Seguit de la 3ª Crida Infantil (entrada pel carrer Sitjar).
A continuació, gran batalla de confeti al porxo de les escoles (entrada pel carrer Sitjar).
23.00h – Concentració de les colles a la Plaça Major, on es regalaran els mocadors de la
8ª crida i es repartirà aigua de València per als participants. (Invitem a tot el poble a
penjar el mocador de la crida al balcó de casa).
23.30h – 8ª crida de Festes d’Agost, a la Plaça “Ramón y Cajal”, on donarem l’inici de
les Festes 2022 amb un gran espectacle.
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00.00h – Revetlla amenitzada per l’orquestra KACIQUE.
A continuació, Disco-mòbil RMS.

DILLUNS 22 EL PREGÓ
08.30h- Despertà de coets.
11.30h –Master-class de Zumba – Cubbà Kids a càrrec de Yasser Sardiñas en la Plaça
Major.
A continuació, Master-class de Zumba – Cubbà per a tots a càrrec de Yasser Sardiñas
en la Plaça Major.
12.00h – Volteig de campanes.
19.00h – Cavalcada del Pregó de festes amb animació a la Plaça Major i speaker des del
balcó de l’Oficina de Turisme a partir de les 19:00h:
-

Pregoner

-

Gegants del Poble

-

Grup de danses L’ALJUB de Torreblanca

-

Grup de danses LA LLIURA de Torreblanca

-

Colla de Dolçainers i Tabaleters EL SENILL

-

Unió Musical de Torreblanca

-

Carrosses de les Reines i Dames del 2022

-

Carrosses participants, etc.

23.30h – Revetlla amenitzada per l’orquestra MONTANA.
A continuació, Disco-mòbil WKG.

DIMARTS 23 EL SANTÍSSIM
08.00 - Volteig de campanes.
10.30h- TORREBLANCA CIRCUS amb castells inflables al carrer Alcalde París.
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12.00h – Solemne missa celebrada a càrrec del rector en Nuno Vieira, i cantada pel cor
parroquial. A continuació, dispar de carcasses i coets.
17.00h – Inauguració del Punt Violeta en la plaça Major. (Vine, informa’t i participa!)
Sols SÍ es SÍ!
A continuació, rúa (manifestació) fins la pista de les escoles, acompanyats per la Colla
de Dolçainers i Tabaleters EL SENILL on s’inaugurarà la zona segura per a les dones, i
estarà vigent durant totes les festes (invitem a totes i tots els participants a vindre
vestits de morat).
18.00h – Bingo popular al porxo de les escoles.
19.30h – Tradicional partit de futbol de les Festes Patronals al Camp de Futbol del C.F.
Torreblanca.
23.00h – Concert d’estiu de la Unió Musical de Torreblanca a la pista de les escoles.
00.30H – Macro Disco-mòbil RSM.

DIMECRES 24 SANT BARTOMEU
08.00h - Volteig de campanes.
12.00h – Solemne missa en honor a Sant Bartomeu celebrada a càrrec del rector en
Nuno Vieira, i cantada pel cor parroquial. Al finalitzar, dispar de carcasses.
19.00h – XXXVII Ofrena floral al Santíssim Crist del calvari.
Concentració a la Plaça Major i processó fins arribar al calvari. Seguidament, final de
color i ronda de balls tradicionals als “quatre cantons”.
22.00h – Gran gimcana popular pels carrers del poble amb premis per als guanyadors,
inscripcions a l’Oficina de Turisme del 13 al 22 d’agost.
23.30h – Revetlla amenitzada per l’orquestra OASIS MUSICAL.
A continuació, Disco-mòbil.

DIJOUS 25 – MONTÀ / TORNEA EL CORREFOC
08.00h- Tradicional montà de carros i cadafals per construir la plaça de bous. Es prega
als participants respectar l’horari de construcció i la corresponent normativa de carros
i cadafals.
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10.00h – Missa pels difunts de la parròquia.
10.30h- TORREBLANCA CIRCUS amb castells inflables al carrer Alcalde París.
13.00h – “Mañaneo” al porxo de les escoles, amb la millor música de tots els temps
amb la Disco-mòbil RMS.
18.00h – Exhibició de bous i vaques de la ramaderia de Hermanos Montferrer i Alberto
Garrido.
19.00h – Sorteig entre els carros i cadafals d’un pernil, un pom de tomates i una
fogassa de pa.
21.00h – Eixida a càrrec de la ramaderia de Javier Tárrega El Gallo.
23.00h – Torna el Correfoc pel carrer Sant Antoni a càrrec del grup KAGAFERRO
TORREBLANQUÍ i la Pirotècnia Martí.
00.00h – Revetlla amenitzada per l’orquestra EMPOPADOS.
A continuació, Disco-mòbil a la pista de les escoles.

DIVENDRES 26 NIT EIVISSENCA
10.00h – Torrà i vi al Ribet (Plaça Jaume I).
11.00h- TORREBLANCA CIRCUS, amb l’espectacle itinerant THE WOLVES de la
companyia internacional de teatre LA FAM pel carrer Sant Antoni.
11.45h – Música de la Colla de Dolçainers i Tabaleters EL SENILL.
12.00h – Entrada de bous pel carrer Sant Antoni de la ramaderia de Germán Vidal. A
continuació, prova de la ramaderia Germán Vidal.
13.00h – Inauguració de la Carpa Jove ubicada a la Avinguda del Mar. A Continuació,
“Tardeo Jove” amb música de tots els temps.
18.00- Desencaixonada d’un Bou Cerril de nom FLOTADOR (guarisme 8 Nº 45), de la
ramaderia de Rocio de la Càmara (Jerez de la Frontera). Patrocinat per la Penya
Taurina de Torreblanca i amb col·laboració el Patronat de Festes i l’Ajuntament de
Torreblanca.
A continuació, exhibició de bous de la ramaderia de Germán Vidal patrocinada per la
Penya Taurina de Torreblanca i amb col·laboració el Patronat de Festes i l’Ajuntament
de Torreblanca.
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A continuació, exhibició de vaques a càrrec de la ramaderia de Germán Vidal.
19.30h – Sorteig entre els carros i cadafals d’un pernil, un pom de tomates i una
fogassa de pa.
20.30h – “Tardeo” en la Plaça Ramón y Cajal amb el grup LOS SIMPLES a càrrec de la
Associació Cultural Peña Taurina Torreblanca. Durant l’actuació es farà el sorteig d’una
rifa per valor de 100€.
21.00 – Eixida a càrrec de la ramaderia Germán Vidal.
23.00h – Bou Cerril embolat de la ramaderia Germán Vidal. A continuació, bou
embolat de la ramaderia Germán Vidal.
00.00h – Revetlla Eivissenca amenitzada per l’orquestra DELUXE.
00.30h - A continuació, Macro Disco-mòbil THE END.

DISSABTE 27 NIT DE MAI ACABAT / DISFRESSES
10.00h – Torrà de sardina i vi al Ribet (Plaça Jaume I).
11.00h- Sant Fermí infantil pel carrer Sant Antoni.
11.45h – Música de la Colla de Dolçainers i Tabaleters EL SENILL.
12.00h – Entrada de bous pel carrer Sant Antoni de la ramaderia Miguel Parejo. A
continuació, prova de la ramaderia Miguel Parejo.
13.00h – “Mañaneo” a la Carpa Jove amb la millor música de tots els temps.
18.00h – Exhibició de bous i vaques de la ramaderia Miguel Parejo.
19.00h – Sorteig entre els carros i cadafals d’un pernil, un pom de tomates i una
fogassa de pa.
21.00h – Eixida a càrrec de la ramaderia Hermanos Miró.
23.00h – Bou embolat de la ramaderia Hermanos Miró.
23.30h – Revetlla de disfresses amenitzada per l’orquestra SIDERAL.
Hi haurà premi per a la millor disfressa col·lectiva per tauletes (jurat Reines i Dames).
A continuació, Disco-móbil.
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DIUMENGE 28 TORNEN LES PAELLES
08.00h- Despertà amb coets.
10.00h – Torrà i vi al Ribet (Plaça Jaume I).
10.30h – TORREBLANCA CIRCUS, zona infantil al carrer Alcalde París.
11.45h – Música de la Colla de Dolçainers i Tabaleters EL SENILL pel carrer Sant Antoni.
12.00h – Entrada de bous pel carrer Sant Antoni de la ramaderia Javier Tàrrega (el
Gallo). A continuació, prova de la ramaderia Javier Tàrrega (el Gallo).
13.00h – Festa de les paelles patrocinada per INFERTOSA i amenitzada per la xaranga.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme des del 18 fins al 25 d’agost.
17.00h – Festa de l’escuma a la Plaça Jaume I (Ribet).
18.30h – Exhibició de vaquetes enfundades a càrrec de la ramaderia Fernando
Mansilla.
23.00h – Espectacle de Varietats a la pista de les escoles.
A continuació, Disco-mòbil.

DILLUNS 29 NIT DE LA XULLA
10.00h – Torrà i vi al Ribet (plaça Jaume I).
10.30h- Disco-mòbil infantil al porxo de les escoles amb pintacares i animació.
11.45h – Música de la Colla de Dolçainers i Tabaleters EL SENILL pel carrer Sant Antoni.
12.00h – Entrada de bous pel carrer Sant Antoni de la ramaderia Fernando Mansilla. A
continuació, prova de la ramaderia Fernando Mansilla.
18.00h – Exhibició de bous i vaques de la ramaderia La Paloma.
19.00h – Sorteig entre els carros i cadafals d’un pernil, un pom de tomates i una
fogassa de pa.
21.00h – Eixida a càrrec de la ramaderia Fernanado Mansilla.
22.00h – 7ª NIT DE LA XULLA TORREBLANQUINA al carrer Juan Ramón Jiménez.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme des del 20 fins al 25 d’agost.
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7è concurs d’all i oli a la carpa de les escoles. Inscripcions a l’Oficina de Turisme des
del 20 fins al 23 d’agost.
23.30h - Bou embolat de la ramaderia Fernanado Mansilla.
00.00h – Revetlla amenitzada per l’orquestra FENIX.
A continuació, música Macro Disco-mòbil RMS.

DIMARTS 30 NIT JOVE
10.00h – Torrà i vi al Ribet (Plaça Jaume I).
10.30h- TORREBLANCA CIRCUS, zona infantil al carrer Alcalde París.
11.45h – Música de la Colla de Dolçainers i Tabaleters EL SENILL pel carrer Sant Antoni.
12.00h – Entrada de bous pel carrer Sant Antoni de la ramaderia Alberto Garrido. A
continuació, prova de la ramaderia Alberto Garrido.
18.00h – Exhibició de bous i vaques de la ramaderia Fernando Machancoses.
19.00h – Sorteig entre els carros i cadafals d’un pernil, un pom de tomates i una
fogassa de pa.
21.00h – Eixida a càrrec de la ramaderia Jaime Tàrrega.
A continuació, ball de plaça pel carrer Sant Antoni.
22.00 – Sopar de “Pa i Porta” amb festa a la Llar del Jubilat amb el Duo Místicos,
organitzada pels jubilats i pensionistes “La Concordia”. Col·labora el Patronat de
Festes. Inscripcions en la cafeteria de la Llar del Jubilat des del 22 d’agost fins el 27
d’agost.
23.00 - Bou embolat de la ramaderia Jaime Tàrrega.
00.00h – NIT JOVE AMB EL DJ’S LOCALS A LA PIESTA DE LES ESCOLES.

DIMECRES 31 AIXÒ S’ACABA
10.00h – Torrà i vi al Ribet (Plaça Jaume I).
10.30h- TORREBLANCA CIRCUS, zona infantil al carrer Alcalde París.
11.45h – Música de la Colla de Dolçainers i Tabaleters EL SENILL pel carrer Sant Antoni.
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12.00h – Entrada de bous pel carrer Sant Antoni de la ramaderia Fernando
Machancoses. A continuació, prova de la ramaderia Fernando Machancoses.
18.00h – Exhibició de bous i vaques de la ramaderia Fernando Mansilla.
19.00h – Sorteig entre els carros i cadafals d’un pernil, un pom de tomates i una
fogassa de pa.
21.00h – Eixida a càrrec de la ramaderia Alberto Garrido.
23.30h – Concentració a la porta de l’Ajuntament i acompanyament pel grup de
Dolçainers i Tabaleters EL SENILL fins el carrer Abreuador (encreuament amb el carrer
del Senyoret).
00.00h - Castell de Focs de final de Festes Torreblanca 2022 al carrer Abreuador
(encreuament amb el carrer del Senyoret), a càrrec de la Pirotècnia Vulcano.

DIJOUS 1 DE SEPTEMBRE DESMONTÀ DE CARROS I CADAFALS.
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