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Faura, ahir i hui “Cavalcada, al 1952” Faura, ahir i hui “Cantada del quintos, al 1967”



Divendres, 5 de desembre 
A les 18 h, exhibició dels xiquets de l’Escola Municipal de Pilota, al mini trinquet.
A les 19 h, inauguració del Betlem del Llavaner i de l’exposició “Harmonia” de Cari Caudet, a l’escorxador. Tant el Betlem com 
l’exposició  estaran obertes �ns al dia de Reis, els dissabtes, de 18 a 21 h, i diumenges i festius d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. 
Enguany com a novetat, també hi haurà una Ruta de betlems pel poble.

Dissabte, 6 de desembre
Al llarg de tot el dia, I Exhibició d’Art Urbà, al barri nou d’Almorig.
A partir de les 10 h, III Campionat Fira Faura, al carrer de la Pilota, a càrrec del Club de Pilota Faura. A les 12 h, es jugarà la �nal. 
A les 16 h, bous, a càrrec de la Comissió “Bou de la Fira”. Està previst que els actes taurins acaben a les 19.30 h.
A les 18 h, Fira Turística, a la plaça mestre Enric Garcés, a càrrec del Patronat de Turisme de la Diputació de València. 

Diumenge, 7 de desembre
Al llarg de tot el dia, pels carrers Major i Santa Bàrbara tindrà lloc la tradicional Fira, en què serem am�trions de tots els veïns
de la nostra comarca i de les comarques veïnes. I a la plaça mestre Enric Garcés, Fira Turística. Tambè al llarg de tota la Fira hi haura 
animació de carrer, a càrrec de la companyia Camí de Nora.

Dissabte, 13 de desembre
A les 18 h, cercavila pel poble, a càrrec de la Societat Joventut Musical de Faura, i replegada dels nous músics.
A les 19.30 h, concert amb motiu de Santa Cecília, a càrrec de la Societat Joventut Musical de Faura, a l’auditori del Musical. 
A les 20 h, xarrada-col·loqui amb el matador Javier Castaño, al restaurant El Celler, a càrrec de l’Associació Cultural Taurina
de Faura. 

Diumenge, 14 de desembre
A les 8 h, diana, a càrrec de la Societat Joventut Musical de Faura.
A les 10 h, trobada de Puntaires, a la plaça mestre Enric Garcés. Exhibició de l’Escola de Danses de Faura.
A les 11 h, apertura de Faura Solidària a la Casa Gran al carrer Major. Es podrà visitar l’exposició “Faura, ahir i hui”, de Belinda Alfonso 
i Juan Camarelles. A més, també es podrà veure una mostra de vestits tradicionals i de treballs de puntes fets per les puntaires del 
nostre poble.
A les 20 h, concert del grup “Neo Ensemble”, a l’auditori del Musical.

Dissabte, 20 de desembre
A les 18 h, audició de Nadal amb la participació dels alumnes de l’Escola de Música Joan Garcés Queralt, a l’auditori del Musical. 

Diumenge, 21 de desembre
A les 12 h, concert de la banda juvenil de l' Escola de Música Joan Garcés Queralt, a l’auditori del Musical.
De 12 a 14 h, I trobada Fallera, al carrer de la Canaleta, a càrrec de la Federació Junta Fallera de Sagunt.

Dilluns, 22 de desembre
A les 17 h, festa de Nadal, al pavelló multiús, amb la col·laboració de l’AMPA. 

Dimarts, 23 de desembre
A les 12 h, nadales pel carrer, a càrrec de l’Escola de Música Joan Garcés Queralt. 

Divendres, 26 de desembre
A les 17.30 h, cercavila de PASTORETS i PASTORETES, acompanyats amb dolçaina i tabal, �ns a la plaça Major on estaran els emissaris 
dels Reis esperant als més menuts per a recollir-los les cartes. 

En acabar, Cantata de Nadal, a l’església, a càrrec dels Cors de les escoles de música Joan Garcés Queralt i Unión Musical Porteña del 
Port de Sagunt.

Dissabte, 27 de desembre 
De 10 a 13.30 h, Taller de creació i dansa, al saló d’actes, a càrrec de Pere Bodí i Alexsandro Guerra. El taller està destinat per a majors 
de 14 anys. Inscripció �ns al 23 de desembre a l’Ajuntament, i �ns al 26 de desembre al mail: perebodi@hotmail.com
A les 11.30h, “Amb els ulls oberts”, I Cicle de cine/documental a Faura, a l’auditori del Musical. Es faran dues sessions, de matí per 
a xiquetes i xiquets entre 4 i 8 anys, i de vesprada per a adults.

Diumenge, 28 de desembre
A les 11.45 h, continua “Amb els ulls oberts”, I Cicle de cine/documental a Faura, a l’auditori del Musical, també amb dues sessions.

Dies 29, 30 i 31 de desembre. NADAL A LA BIBLIOTECA PER ALS MÉS MENUTS
Activitats per a xiquetes i xiquets de primer d’infantil �ns a l’últim curs de primària. Els menors de 3 anys hauran d’anar acompanyats 
per un adult. El termini per apuntar-s’hi en la biblioteca acaba el 19 de desembre. Places limitades. Preu: 5 euros.

Dissabte, 3 de gener 
De 10 a 13.30 h, Taller de creació i dansa, al saló d’actes, a càrrec de Pere Bodí i Alexsandro Guerra.
A les 17.30 h, “Un concert de pel·lícula”, a la biblioteca, amb una selecció de pel·lícules infantils, amb la Coral Polifònica
de Benicalaf, la col·laboració del Cor de l’Escola de Música Joan Garcés i com a mestre de cerimònies l’actor Enric Esteve. 

Diumenge, 4 de gener                                                                                                                                                                                                
A les 12 h, representació del conte músic-teatral “Pere i el llop”, a la biblioteca,  a càrrec del quintet de vent “Bella et Bestiae”. 

Dilluns, 5 de gener 
A les 19 h, baixada dels Reis al poble. (La recollida de regals seran a l’antiga biblioteca, divendres 2, de 19 a 21 h,
dissabte 3, d’11 a 13 h i de 17 a 19 h i diumenge 4, d’11 a 13 h). Els regals es repartiran a la plaça Enric Garcés.

NOTA: Qualsevol canvi de la programació s’avisarà per les xarxes socials.


