FESTES EN HONOR A SANT
TOMÀS 2917
Del 24 d’agost al 3 de
setembre
Cap Negret – Altea

Enguany, encara que no hi ha majorals ni majorales, la Comissió del 2016
ha volgut seguir la festa, mantenint els actes bàsics en honor a Sant Tomàs
de Villanueva:
Novenari: la part inicial de la reunió del barri i el record als que ja no
estan (acabem amb la Missa de Difunts),
Misses: la de Difunts i la del Sant, que obrin i tanquen el cap de
setmana de la festa.
Actes per a compartir: Entrà de la murta, sopar de cabasset, despertà
del diumenge, coca diumenge i jocs infantils.
Música: per a l’Entrà de la murta, per a ballar dissabte a la nit i per
als actes.
Pólvora: la necessària per a avisar, despertar i recordar que estem de
festa (no patiu).
No hem fet loteries ni hem demanat diners, però la Comissió vos proposa
compartir pel barri, l’ermita i l’era uns moments de germanor i alegria, i fer,
amb poc pressupost, unes festes dignes.
Esteu convidades i convidats.
VISCA CAP NEGRET

VISCA SANT TOMÀS

COMISSIÓ DE FESTES DE SANT TOMÀS 2016

Programa de festes

SANT TOMÀS 2017
Dijous 24 d’agost-diumenge 3 de setembre
Del dijous 24 al 31 d’agost
21:00 h

(del 24 al 31) Novena en honor a Sant Tomàs

Divendres, 1 de setembre
20:30 h

Últim dia de novena

21:00 h

Missa de difunts i nomenament de la Comissió 2018

Dissabte, 2 de setembre
13:00 h

Anunci oficial de festes amb revolteig de campanes.

18:00 h

Entrà de la Murta per l’itinerari de costum.

21:00 h

Sopar de cabasset.

23:30 h

Revetla amb The Best Off

Diumenge, 3 de setembre
08:00 h

Despertà pels carrers del barri.

13:00 h

Solemne Missa en honor a Sant Tomàs.

14:00 h

Coca a la llumà per als assistents
i sangria per gentilesa del CHIRINGUITO.

18:00 h

Gran festa infantil amb jocs d’aigua,
a càrrec de Projectes Educatius.
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