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El ball de plaça marca el pas de les festes amb la XI Mostra Arrels
miércoles, 06 de septiembre de 2017

El tradicional ball de plaça ha tornat un any més a la plaça de la Vila de la mà d'Arrels, XI Mostra de cultura i tradicions,
organitzada pel Grup de Danses El Raval. La reina de les festes, Verónica Fortuño, i la seua cort d'honor, han encapçalat
el popular ball, tot demostrant els bons resultats dels assajos realitzats aquest estiu al Termet.
El dinar de germanor de La Murà, la jornada de portes obertes del centre Molí la Vila, la serenata a la Mare de Déu de
Gràcia de l'Associació de Filles de Maria del Rosari o les activitats de Tchyminigagua en el Jugant, jugant han estat altres
de les activitats de la jornada.
Consulteu tota la programació de les festes en http://programadefestes.vila-real.es, l'app Vila-real o seguint l'Ajuntament
de Vila-real en Twitter i Facebook.
Més imatges, en el Flickr de l'Ajuntament de Vila-real
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=43893&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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