FESTES PATRONALS EN HONOR A LA MARE DE DÉU DE LA
CONSOLACIÓ I SANT VÍCTOR MÀRTIR
Divendres, 25 d'agost
17.00-19.00 Venda d’abonaments al Groc. (20€/abonament).
20.00 Pregó d’inauguració de festes, a continuació cercavila amb gegants i
capgrossos amenitzat per la xaranga Herederos del Coñac. Sangria gratuïta per als
assistents.
00.00 Discomòbil DML + XLA2 DJS al pavelló de festes (entrada gratuïta). Venda
d’abonaments durant tota la nit.
Dissabte, 26 d'agost
12.00 “Encierro” infantil organitzat per la colla La Moguda.
13.00 Toc de l'Ave Maria i volteig general de campanes.
17.00 Obertura de la barra de la comissió a la plaça Major.
17.00 Bous de carrer a la plaça Major. Ramaderia Germans Dilla Pons de
Vall-de-roures.
20.00 Eixida de la processó cap a l'ermita de la Patrona. Allí, últim dia de la novena i
rosari de les torxes fins a l'església parroquial, on es cantarà la Salve.
23.00 Bou embolat a la plaça Major de la ramaderia Germans Dilla Pons de
Vall-de-roures.
00.30 Orquestra SUPERNOVA + discomòbil DML fins que el cos aguante (preu 5€) al
pavelló de festes.
Diumenge, 27 d'agost
07.30 Toc del Ave Maria i volteig general de campanes.
08.00 Rosari de l'Aurora, seguidament Santa Missa.
11.00 Missa solemne concelebrada.
12.30 Cercavila que transcorrerà pels principals carrers del poble, amb danses i
grupes.
13.00 Volteig general de campanes.
17.00 Obertura de la barra de la comissió a la plaça Major.
17.30 Vespres cantades en honor a la nostra patrona la Mare de Deu de la Consolació.
18.00 Processó. A la plaça Major, tradicional relació de l'àngel a càrrec de Maria Palos
Piquer.
18.00-21.00 Exposició fotogràfica de Festes Patronals de Forcall de 2007. Organitzat
per la colla La Moguda.
21.00 Entrada de Sant Víctor des de l'ermita de Sant Josep, commemorant l'arribada
de les seues relíquies a Forcall. A la plaça Major relació del soldat romà. A l'església,
cant de completes.
00.30 Festa de disfresses amenitzat pel Trio Party Band al pavelló de festes. Premis
patrocinats per la carnisseria Vicente.
Dilluns, 28 d'agost
07.30 Toc del Ave Maria i volteig general de campanes.
08.00 Rosari de l’Aurora, seguidament Santa Missa.
11.00 Missa solemne concelebrada.
12.30 Cercavila que transcorrerà pels principals carrers del poble, amb danses i
grupes.
13.00 Ave Maria i volteig general de campanes.
17.00 Obertura de la barra de la comissió a la plaça Major.
17.30 Vespres cantades en honor del nostre patró Sant Víctor.

18.00 Processó amb la imatge de Sant Víctor i a la plaça Major tradicional relació del
soldat romà.
18.00-21.00 Exposició fotogràfica de Festes Patronals de Forcall de 2007. Organitzat
per la colla La Moguda.
22.00 Ball rodat a la plaça Major.
23.00 Festa y duel musical MadErny: DJ Madito vs DJ Berny al pavelló de festes.
Entrada gratuïta.
00.00 “Coetà” a la plaça Major.

Dimarts, 29 d'agost
9.00 Caminada a Sant Pere dels Coixos: visitarem l’avenc de Sant Pere, les coves
d’Eixarch i la cova de Matarrates.
11.00 Aniversari en sufragi dels forcallans difunts.
17.00 Vaques a la plaça Major de la Ramaderia Germans Belles de la Torre d’en
Besora.
17.00 Obertura del casal del vi i la cervesa.
23.00 Bou embolat a la plaça Major de la ramaderia Germans Belles de la Torre d’en
Besora.
00.30 Nit temàtica del rock al pavelló de festes a càrrec del Grupo Walectric +
Discomòbil DML. Entrada gratuïta per als disfressats (la resta 3€). Premi a la millor
disfressa patrocinat pel Restaurant Mesón de la Vila.
Dimecres, 30 d'agost
12.00 XIX concentració de paelles a la plaça Major. Repartiment d'arròs a càrrec de la
Comissió de festes al Groc per a preparar les paelles a tots els participants.
16.30 Concurs de guinyot al bar Els Ports.
18.00 Obertura del casal del vi i la cervesa.
18.00 Jornada futbolística intercomarcal. Premis patrocinats per la carnisseria
RosSAMelia.
19.30 Missa i Novena en honor a Sant Víctor.
21.30 Sopar de pa i porta a la plaça Major. Repartiment de vi patrocinat per Polo i
Conesa.
23.00 Tradicional ball de la rosa a la plaça Major. Premi patrocinat per l’Hostal Aguilar.
23.30 Duo MAS MUSIC. Al descans GRAN BINGO de 500€.
Dijous, 31 d’agost
11.00-14.00 Parc infantil per a tots els xiquets al pavelló de festes.
16.30 Concurs de botifarra al bar Ca Costa.
17.00 Holi Colours i globotada per a xiquets a càrrec de la Colla la Comuna.
18.00 Obertura del casal del vi i la cervesa.
18.30 Desfilada de disfresses amb música a càrrec de “Dj Madito” i llepolies a càrrec
d’Estanc Consue per a tots els que vinguen disfressats.
19.30 Missa i Novena en honor a Sant Víctor.
21.30 Sopar del Bou a càrrec de la comissió de festes. Preu per persona 10€. Inclou:
caldereta de bou, pa, beguda i gelat.
23.00 Nit de l'humor a càrrec de "Rural Comedy" a la plaça Major.
00.00 Música a càrrec del “Dj Omar Selekta” a la plaça. Durant el descans es farà
Bingo.
Divendres, 1 de setembre
10.00 Eixida en btt per a totes les edats a la Fàbrica de Giner.
11.00 Missa baturra solemne en honor dels Jubilats.
12.00 La rondalla farà una visita a la Residència de la Gent Gran.

14.00 Dinar de Germanor cuinat pel restaurant El Faixero.
16.30 Ball al pavelló de festes amb la rondalla.
17.00 Vaques de la ramaderia de Carpio de Sorita i música de la xaranga Virgen del
agua, a càrrec de la Comissió de Festes.
18.00 Obertura del casal del vi i la cervesa.
23.00 Bou embolat de la ramaderia de Carpio a càrrec del Palau dels Osset, i
embolada patrocinada pel Bar Ca Costa.
00.30 Orquestra EMPOPADOS + discomòbil DML (Preu 5€).
Dissabte, 2 de setembre
Penya Taurina Cornupetes
12:30 Vaques cerrils a la plaça Major de la ramaderia Partido de Resina:
Vaca núm. 222 – Guarisme 1, de nom REHILETERA.
Vaca núm. 207 – Guarisme 1, de nom BOTITA.
13:00 Vermut en el Casal del vi per a tots els socis i sòcies de la Penya Taurina.
14.30 Dinar de germanor en el pavelló de festes per a els socis i sòcies de la Penya
Taurina.
17:30 Corro de vaques a la plaça Major de la ramaderia German Vidal.
20:00 Prova del bou cerril núm. 21, guarisme 3 de la ramaderia D. Arcadio Albarran
Olea de nom Gallinero. 23:00 Embolada de dos vaques i del bou provat a la vesprada
a la plaça Major.
00:00 Macro discomòbil SML a la plaça Major per a tothom.
BONO FESTES
El preu de l’abonament de 20€ inclou:
•
•
•
•

Orquestra SuperNova + discomòbil DML (dissabte 26 d'agost) - 5€
Grupo Walectric + discomòbil DML (dimarts 29 d'agost) - 3€
Sopar (dijous 31 d’agost) - 10€
Orquestra Empopados + discomòbil DML (divendres 1 de setembre) - 5€

