FIRA DE FAURA I NADAL 2017. REIS 2018.
Divendres, 1 de desembre
A les 18.30 h, exhibició de pilota valenciana a càrrec de l’Escola Municipal de
Pilota, al minitrinquet.
Dissabte, 2 de desembre
De 14 a 20 h, festa de la caldera amb ball al parc de la Canaleta, a càrrec de la
Comissió de Festes 2018.
A les 18.30 h, inauguració del Betlem del Llavaner. Hi haurà pastissets i mistela
per a tots els assistents.
El Betlem estarà obert fins al dia de Reis, diumenges i festius d’11 a 14 h i de 17 a 20 h,
menys el dia 1 de gener que estarà tancat.
Diumenge, 3 de desembre
Al llarg de tot el dia, pels carrers Major i Santa Bàrbara tindrà lloc la tradicional
Fira, en què serem amfitrions de tots els veïns de la nostra comarca i de les comarques veïnes.
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h, jornada de portes obertes per a visitar la remodelació
de l’edifici de l’ajuntament.
Dissabte, 9 de desembre
A les 12 h, carretons per als més menuts al carrer la Muralla; a les 16.30 h, bou
cerril; a continuació, vaques; a les 19.30 h, bou embolat; i a les 22.30 h, bou cerril
embolat. Tots els actes estan organitzats per la Comissió “Bou de la Fira” (Horaris
aproximats)
Dissabte, 16 de desembre
A les 9.30 h, II carrera de Canicross. L’eixida i l’arribada és al pavelló multiús i la
inscripció és gratuïta.
D’11 a 13 h, taller de manualitats nadalenques per a menuts, a la Casa Gran, a
càrrec de Faura Solidària.
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, “Faura canta al Nadal”, concert solidari de la Coral Polifònica de
Benicalaf i el quartet A Tota Corda, a càrrec de l’Associació de Veïns de Faura.
Divendres, 22 de desembre
A les 17 h, festa de Nadal, al pavelló multiús, a càrrec de l’AMPA.
Dissabte, 23 de desembre
A les 11 h, nadales pel carrer, a càrrec de l’Escola de Música Joan Garcés Queralt.
A les 18 h, betlem vivent a l’església, organitzat per les catequistes.
A les 19.30 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.
Dimarts, 26 de desembre
A les 17.30 h, estarà l’Emissari Reial a la plaça mestre Enric Garcés per a recollir les
cartes als més menuts.
Dies 26, 27, 28 i 29 de desembre
Es portaran a cap les Activitats Esportives Nadalenques i el Nadal a la Biblioteca.
Tota la informació la podeu trobar a: www.faura.es
Divendres, 5 de gener
A les 19 h, baixada dels Reis al poble fins a la plaça Mestre Enric Garcés.
(La recollida de regals serà al saló de Plens, al costat del carrer de la Pilota, el dimarts 2,
d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h, el dimecres 3, de 17 a 20 h i el dijous 4, d’11 a 14 h)
NOTA: Qualsevol canvi de la programació s’avisarà per les xarxes socials.
AJUNTAMENT DE FAURA

www.faura.es

