FIRA DE FAURA I NADAL 2018. REIS 2019.
Divendres, 30 de novembre
A les 18.30 h, exhibició de pilota valenciana a càrrec de l’Escola Municipal de
Pilota, al minitrinquet.
Dissabte, 1 de desembre
A les 12 h, inauguració de l’exposició “Un món sense cadenes. UGT en la València
Republicana (1931-1939)”, d’UGT-PV, a l’Ajuntament.
Es podrà visitar fins al 9 de desembre.
A les 14 h, festa de la caldera, al pavelló multiús, a càrrec de la Comissió de Festes 2018.
A les 17 h, Festa PreFira amb l’orquestra Vértigo, al pavelló multiús.
A les 19 h, espectacle de música i llum, a la plaça Major.
A continuació, inauguració del Betlem del Llavaner, que estarà obert fins al dia de
Reis, i de l’exposició “Les intervencions humanes en el cicle de l'aigua de la marjal
d'Almenara” d’Acció Ecologista-Agró, a l’escorxador, que es podrà visitar fins al dia
de la Fira.
Les exposicions es podran visitar els diumenges i festius d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
L’1 de gener, el Betlem romandrà tancat.
Diumenge, 2 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.
A les 18 h, espectacle de música i llum, a la plaça Major.
Hi haurà passes cada 30 min aproximadament.
Dissabte, 8 de desembre
A les 12 h, carretons per als més menuts al carrer la Muralla; a les 16 h, exhibició
de bous; seguidament, vaques; i a continuació, cagà del manso als quatre cantons
de La Protectora; a les 20.30 h, vaca i bou embolat. Durant tota la vesprada-nit, el
duo Mónica i Taboi animarà la festa a l’escorxador. Tots els actes estan organitzats
per la Comissió “Bou de la Fira” (Horaris aproximats)
Dissabte, 15 de desembre
A les 19 h, teatre “Sin género de duda”, a càrrec de la companyia TeatreVesTeatre,
a la biblioteca.
Dimecres, 19 de desembre
A les 18.30 h, audició de Nadal amb la participació dels alumnes de l’Escola de
Música Joan Garcés Queralt, a l’auditori del Musical.
Divendres, 21 de desembre
A les 17 h, festa de Nadal, al pavelló multiús, a càrrec de l’AMPA.
A les 18.30 h, audició de Nadal amb la participació dels alumnes de l’Escola de
Música Joan Garcés Queralt, a l’auditori del Musical.
Dissabte, 22 de desembre
A les 18 h, betlem vivent a l’església, organitzat per les catequistes.
A les 18.30 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 Juvenil de l’Escola de Música
Joan Garcés Queralt.
Diumenge, 23 de desembre
A les 11 h, nadales pel carrer, a càrrec de l’Escola de Música Joan Garcés Queralt.
Dies 26, 27, 28 i 31 de desembre
Es portaran a cap les activitats del Nadal a la Biblioteca.
Dies 26, 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener
Es portaran a cap les Activitats Esportives Nadalenques.
Dissabte, 5 de gener
A les 19 h, baixada dels Reis al poble fins a la plaça mestre Enric Garcés.
(La recollida de regals serà a l’Ajuntament, el dimecres 2, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h,
el dijous 3, de 17 a 20 h i el divendres 4, d’11 a 13.30 h)
NOTA: Qualsevol canvi de la programació s’avisarà per les xarxes socials.
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