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El Sopar de veïns impulsa la participació en l'equador de les festes
martes, 05 de septiembre de 2017

El XI Sopar de germanor per a veïns i veïnes ha convocat prop de 2.000 persones al recinte de l'avinguda de la Murà, en
una cita multitudinària que es consolida un any més a la programació de festes. El sopar, organitzat per la Regidoria de
Participació Ciutadana i la Junta de Festes amb la col·laboració de les associacions de veïns, ha comptat amb la participació
de l'alcalde, José Benlloch, i la regidora de l'àrea, Gemma Gil, així com reina i dames de la ciutat.
El macrosopar de veïns ha posat el colofó a l'equador de les festes, en una jornada que ha comptat també amb novetats
com el I Cicle d'orgue a l'església Arxiprestal, amb la música d'Augusto Belau, o l'actuació del circ infantil dels
colombians Tchyminigagua i el seu espectacle 'Sueños Encantados', que ha tingut lloc a la plaça Colom, en una nova
activitat de Jugant, jugant.
Consulta tota la programació de festes en http://programadefestes.vila-real.es i l'app Vila-real.
Les fotos de les festes, en el Flickr de l'Ajuntament
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