28 DIUMENGE
9.00h

Esmorzar a la carpa gastronòmica:
* Coques de dacsa i entrepans de truita de creïlles,
vegetal i pernil (Associació d’Hostalers de Miramar)

10.00h Venda de plantes de Nadal, a càrrec dels alumnes
de 6é de primària per al viatge de  de curs,
organitzat per l’AMPA.

OBERTURA DEL MERCAT ARTESANAL
amb trenet, jocs de madera, tallers i cavallets
Exposició de motos clàssiques i vehícles antics.
Mercat benèc amb la participació de l’Associació
Astea Safor, l’Associació Parkinson Gandia Safor,
Associació Pel Teu Somriure i Alma de Acero.

11.30h
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NÒMICA
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MIRAMAR

Un dolcet a mitat matí. Xocolate amb dolços i
bunyols a càrrec d’Adomar.

12.00h Teatre de carrer, EL SECRET DE TRES DEL DIABLE ÉS,
amb històries, refranys i tradicions de la vida
quotidiana del poble de Miramar. A la Plaça Major.

Mercat artesanal
INA
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JoLA MILA

13.00h Dinar a la carpa. Degustació de tapes i també:
* Paella (Unió Musical Milamarina)
* Putxero, paella de Floricol (Festers Casats)
* Lasanya, Arrós al forn, Fideuà i coques (ADOMAR).
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18.00h Espectacle infantil de màgia i humor ’LABORATORI MÀGIC’.
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Berenar. Venda de dolços.

Jo

17.15h

Focs artificials
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S
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Jocs infantils
Màgia · Il·lusionisme

molt

Música en directe

Durant l’activitat es donaran a conéixer
els guanyadors/es de les RIFES de les associacions.

Història · Tradició

PARTICIPEN
Adomar 1 Unió Musical Milamarina 1 C.F. Miramar
Festers Casats 1 AMPA CEIP Oliveretes 1
Associació d’Hostalers de Miramar

ORGANITZA
FEM UNA
FIRA SEGURA
Ens juguem molt

Mascareta obligatòria dins la carpa,
i a l'aire lliure mentre no puga'm
assegurar la distància de seguretat

Evita en tot moment
les aglomeracions

Ocupació màxima
de 10 persones per taula

26 DIVENDRES
18.00h

Venda de plantes de Nadal, a càrrec dels alumnes de
6é de primària per al viatge de  de curs, organitzat
per l’AMPA del Ceip Oliveretes. Venda de la RIFA.

ACTUACIONS

Venda del porta-entrepà solidari i ecològic
de l’IES Joan Fuster.

OBERTURA DEL MERCAT ARTESANAL

PARC INFANTIL
JOCS DE
FUSTA

PHOTOCALL

19.30h

Cercavila inaugural de la ra a càrrec
de la Unió Musical Milamarina pels carrers del poble.

CARPA
GASTRONÒMICA

Abans de l’entrada a la carpa, GRAN ESPECTACLE de focs d’artifici a càrrec de la Pirotècnia Borredà

OBERTURA DE LA CARPA
GASTRONÒMICA D’ASSOCIACIONS

20.30h
21.00h

MERCAT
ARTESANAL
ACTUACIÓ DE MÀGIA

Concert acústic del duet musical “Elua duet”
Nit de tapes a la carpa gastronòmica a càrrec de les
associacions del poble i també:
* Torrà (Miramar FC)
* Hamburgueses, “perritos” i coques de dacsa (ADOMAR)
RIFA. Robot de cuina a vapor. (ADOMAR)

23.00h

Discomòbil a càrrec de Dj Blaky

PUNT VIOLETA

27 DISSABTE
9.00h

Esmorzar a la carpa gastronòmica:
* Coques de dacsa i entrepans de truita de creïlles,
vegetal i pernil (Associació d’Hostalers de Miramar)

17.15h Berenar. Xocolate amb dolços i bunyols a càrrec d’Adomar.
17.30h Conta contes i taller: “La màgia de Noa salva el jardí”,
conte de l’Associació Parkinson Gandia Safor.
Entrega gratuïta d’exemplars per part de l’Ajuntament
a tots els assistents. C/ Raconet.

OBERTURA DEL MERCAT ARTESANAL
amb trenet, jocs de madera, tallers i cavallets
(durant tot el dia)

10.00h

Venda de plantes de Nadal, a càrrec dels alumnes
de 6é de primària per al viatge de  de curs,
organitzat per l’AMPA.

11.00h

Conta contes i taller: “La màgia de Noa salva el jardí”,
conte de l’Associació Parkinson Gandia Safor.
Entrega gratuïta d’exemplars per part de l’Ajuntament
a tots els assistents. C/ Raconet.

12.00h

Actuació de la Rondalla Agredolç a la Plaça Major.

13.00h

Dinar a la carpa. Degustació de tapes i també:
* Fideuà de pato, Paella xipirons i alls tendres (Festers Casats)
* Macarrons, Arrós al forn (Unió Musical Milamarina)
* Paella valenciana i coques de dacsa (ADOMAR).

19.00h

Des d’escenaris de Nova York, Las Vegas o Chicago...
Gran espectacle d'il·lusionisme amb el mag
internacional Jammes Garibo. Al parking junt a la carpa.

20.45h Actuació musical en directe dels clàssics del pop i rock
espanyol amb el grup “SIN COMENTARIOS”. A la carpa.

21.00h Sopar a la carpa. Nit de tapes confeccionades per les
associacions a preus populars i també:
* Torrà (Miramar FC)
* Hamburgueses, “perritos” i coques de dacsa (ADOMAR)

23.00h Discomòbil a càrrec de PROSONIK

PUNT VIOLETA

