


FIRA DE FAURA I NADAL 2015. REIS 2016.
Divendres, 4 de desembre 
A les 18 h, exhibició de pilota valenciana a càrrec de l’Escola Municipal de 
Pilota, al minitrinquet.

A les 19 h, inauguració de l’exposició “Esport tradicional valencià i territori” 
de la Universitat de València, al saló d’Actes.
L’exposició es podrà visitar �ns al dijous 17 de desembre, de dilluns a dissabte 
de 18 a 20 h, i diumenges i festius d’11 a 14 h i de 18 a 20 h.

Dissabte, 5 de desembre
A les 11.30 h, Semi�nals del IV Trofeu Fira de Faura, al carrer de la Pilota, a 
càrrec del Club de Pilota Faura.

D’11 a 14 h i de 18 a 21 h, Festa gastronòmica dels Festers de 2016, a la 
Corbella.

A les 16 h, Final del IV Trofeu Fira de Faura, al carrer de la Pilota, a càrrec del 
Club de Pilota Faura. 

Diumenge, 6 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. 
Al llarg de tota la Fira hi haurà animació de carrer, a càrrec de la companyia 
Camí de Nora.

Diumenge, 13 de desembre
A les 17,30 h, passarel·la del Comerç, al pavelló multiús a càrrec d’alguns 
comerços del poble. 

Dissabte, 19 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. 

A les 19.30 h, presentació de la Fallera Major de la Vila de Faura, al pavelló 
multiús. 

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

Dijous, 24 de desembre
A les 12 h, nadales pel carrer, a càrrec de l’Escola de Música Joan Garcés 
Queralt. 

Dissabte, 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. 

Diumenge, 27 de desembre 
A les 12 h, Concert de Nadal, a l’auditori del Musical, a càrrec de la Banda de 
la Societat Joventut Musical de Faura i de la Banda de l’Escola de Música Joan 
Garcés Queralt.

A les 18 h, Concert de Nadal, a l’església, a càrrec de la Coral Polifònica de 
Benicalaf, amb la col·laboració de la Coral “A Capella” de Navaixes, Amics de 
Sagunt i Orquestra Morvedre.

Dies 28, 29, 30 i 31 de desembre. 
Es faran les activitats “Nadal a la biblioteca” i “Activitats esportives nada-
lenques”. Totes dues activitats estan destinades per a xiquets i xiquetes. La 
informació completa la pots trobar a la pàgina web. 

Dissabte, 2 de gener 
Molts pobles celebren la Sant Silvestre, l’última carrera de l’any. Nosaltres et 
convidem a córrer la primera de l’any. Vine a la Carrera de Cap d’Any 2016.
A les 17 h, començarem amb els més menuts, i a les 17.30 h, amb els majors. 
La carrera és solidària en bene�ci de l’ONG “Abraza Nepal”. 
L’eixida és des de la plaça mestre Enric Garcés i la inscripció és gratuïta. 

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

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

AJUNTAMENT DE FAURA www.faura.es


