Vila-real.com: el portal de Vila-real (Villarreal) en Internet

Les festes de Vila-real reten homenatge a les reines de tota la seua història en un
últim...
viernes, 08 de septiembre de 2017

L'Ajuntament de Vila-real ha retut homenatge a les dones que han sigut reines de les festes de la ciutat, des que l'any
1947 es va triar Carmen Rochera Saera com la primera reina de Vila-real. L'alcalde de la ciutat, José Benlloch, la reina
actual, Verónica Fortuño, i el regidor de Festes, Javier Serralvo, han presidit l'acte de recepció oficial a les reines, celebrat
a la sala de plens de l'Ajuntament.
La jornada de l'últim dissabte de festes també ha tingut lloc per a la conscienciació, amb l'última cita de la campanya de
reciclatge de vidre #LaMillorVidrePenya, la germanor, amb el dinar i ball del Prado, o la música, amb discomòbils,
l'actuació de Funambulista o el Actuality Music Festival al Recinte de la Marxa, a més del segon concert del Cicle d'orgue
impulsat per la Regidoria de Cultura a l'església Arxiprestal, en aquesta ocasió a càrrec d'Ismael Villanueva i Esther
Ciudad. En l'apartat esportiu, les festes han viscut el Torneig triangular d'handbol en commemoració del 50é aniversari
del Club Handbol Vila-real. L'alcalde ha acompanyat el club en aquesta jornada especial i els ha lliurat una làmina en
agraïment i reconeixement a la seua trajectòria esportiva.
Les imatges de les festes, en el Flickr de l'Ajuntament
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=43907&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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