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La programació pot estar subjecta a canvis d’última hora.
Igualment, totes les activitats tenen aforaments limitats 
i les persones assistents hauran de complir amb les 
recomanacions i la normativa sanitària vigent en el 
moment de l’activitat.

La programación puede estar sujeta a cambios de última 
hora. Igualmente, todas las actividades tienen aforos 
limitados y las persones asistentes tendrán que cumplir 
con las recomendaciones y la normativa sanitaria vigente 
en el momento de la actividad.

Els horaris són provisionals i s’adaptaran al que indiquen 
les autoritats sanitàries en cada moment. 

Los horarios son provisionales y se adaptarán al que 
indican las autoridad sanitarias en cada momento.

!



54

JOSÉ MANUEL PRIETO ALCALDE DE GANDIA

Després del silenci imposat, després de buidar els carrers 
i tancar-nos a casa per l’amenaça d’un virus mortífer, ha 
arribat el moment de començar a reconstruir la ciutat i de 
recuperar les emocions amagades tant de temps. 
Les festes d’un poble són sempre eixe punt d’inflexió idoni 
per a poder trencar amb la quotidianitat, agafar alè i seguir 
endavant amb la nostra comesa diària. Tots sabem, però, 
que la Fira i Festes de 2021 no serà la de sempre, la que 
guardem en la nostra retina, però estic convençut que ens 
ajudarà a transitar, a poc a poc, cap a la normalitat. 
Qui tindrà un paper fonamental en eixa comesa serà el 
nostre benvolgut Tio de la Porra, declarat Bé de Rellevància 
Local l’any 2012 a petició de l’Ajuntament de Gandia. La 
història del Tio de la Porra ha quedat magníficament 
reflectida en l’exposició que estarà oberta a la ciutadania 
fins el 12 d’octubre a la Casa de Cultura Marqués González 
de Quirós i que vos convide a visitar. Conèixer a este “Cap 
destrellatat que fa malabarismes amb una porra”, com bé el 
defineix el comissari de l’exposició, Josep Gonga, implica 
conèixer també com ha evolucionat en este últim segle i 
mig la societat de Gandia.
La Fira i Festes d’enguany també marcarà l’inici de 

LA FIRA DE LA 
RECONSTRUCCIÓ 

EMOCIONAL

l’Any Jubilar aprovat pel Papa Francisco en honor al patró de Gandia, sant Francesc de Borja, quan 
es compleixen 350 anys de la seua canonització i 450 anys de la seua mort. Al llarg d’un any tindrem 
l’oportunitat de gaudir d’una programació d’actes i celebracions que ens permetran conèixer amb més 
profunditat la figura de Francesc de Borja en totes les seues vessants: des de la més espiritual, com a 
jesuïta, fins la seua tasca com a duc de Gandia. Sens dubte, un personatge clau del segle XVI que cobrarà 
un merescut protagonisme en els pròxims mesos.
Vos convide també a gaudir, amb sentit comú i prudència, de les activitats musicals, teatrals i de carrer 
que ha organitzat el departament de Política Festiva de l’Ajuntament de Gandia. 
I per damunt de tot, vos encoratge a que mantinguem intacta la il·lusió que el Tio de  la Porra, acompanyat 
de la seua banda, ens transmet cada any des de fa 150, a toc de tambor, quan s’acosta la Fira i Festes en 
honor al nostre patró, sant Francesc de Borja.
És un símbol de normalitat, de represa progressiva de la vida tant de temps aturada, que el Tio de la Porra 
reprenga de nou el costum d’entrar a les escoles i convidar els xiquets i xiquetes a viure la Fira. I també els 
més majors, a aturar la seua tasca i trencar amb la rutina. És un indici de l’orgull col·lectiu de pertinença a 
una ciutat que sempre s’alça i es refà de l’adversitat. Que resisteix. I que, gràcies a vosaltres, persevera i 
afronta el repte col·lectiu de superació d’una pandèmia i de reconstrucció després d’una adversitat. Està 
en el nostre caràcter i en les nostres conviccions. I, com l’esperit del Tio de la Porra, reinventa sempre el 
temps de l’alegria per tindre a mà un nou començament. Junts. Perquè en el Tio de la Porra està també el 
desig d’emprendre i de renovar la nostra promesa col·lectiva com a ciutat.
Bona fira i bones festes.

José Manuel Prieto
Alcalde de Gandia

Después del silencio impuesto, después de vaciar las calles 
y encerrarnos en casa por la amenaza de un virus mortífero, 
ha llegado el momento de comenzar a reconstruir la ciudad 
y recuperar las emociones escondidas durante tanto tiempo.
Las fiestas de cualquier municipio son siempre ese punto de 
inflexión idóneo para poder romper con la cotidianidad, coger 
aliento y seguir adelante con  nuestro cometido diario. Todos 
sabemos que la Fira i Festes de 2021 no será la de siempre, la 
que guardamos en nuestra retina, pero estoy convencido de 
que nos ayudará a transitar, poco a poco, hacia la normalidad.
Quien tendrá un papel fundamental en ese cometido será 
nuestro querido Tío de la Porra, declarado Bien de Relevancia 
Local en 2012  a petición del Ayuntamiento de Gandia. La 
historia del Tío de la Porra ha quedado magníficamente 
reflejada en la exposición que estará abierta a la ciudadanía 
hasta el 12 de octubre en la Casa de Cultura Marqués González 
de Quirós y que os invito a visitar. Conocer este “Jefe alocado 
que hace malabarismos con una porra”, como bien lo define 
el comisario de la exposición, Josep Gonga, implica conocer 
también cómo ha evolucionado en este último siglo y medio, 
la sociedad de Gandia. 
La Fira i Festes de este año también marcará el inicio del Año 

Jubilar aprobado por el Papa Francisco en honor al patrón de Gandia, san Francisco de Borja, cuando 
se cumplen 350 años de su canonización y 450 años de su muerte. A lo largo de un año tendremos la 
oportunidad de disfrutar de una programación de actos y celebraciones que nos permitirán conocer con 
más profundidad la figura de Francesc de Borja en todas las suyas vertientes: desde la más espiritual, como 
jesuita, hasta su tarea como duque de Gandia. Sin duda, un personaje clave del siglo XVI que cobrará un 
merecido protagonismo en los próximos meses.
Os invito también a disfrutar, con sentido común y prudencia, de las actividades musicales, teatrales y de 
calle que ha organizado el departamento de Política Festiva del Ayuntamiento de Gandia.
Y por encima de todo, os aliento a que mantengamos intacta la ilusión que el Tío de la Porra, acompañado 
de su banda, nos transmite cada año desde hace 150, a toque de tambor, cuando se acerca la Fira i Festes 
en honor a nuestro patrón, san Francisco de Borja.
Es un símbolo de normalidad, de reanudación progresiva de la vida tanto tiempo detenida, el hecho de 
que el Tío de la Porra retome de nuevo la costumbre de entrar en las escuelas e  invite a los niños y niñas 
a vivir la Feria. Y también a los mayores, a detener su tarea y romper con la rutina. Es un indicio del orgullo 
colectivo, de pertenencia, en una ciudad que siempre se alza y se rehace frente a la adversidad. Que 
resiste, que gracias a toda la ciudadanía, persevera y afronta el reto colectivo de superar una pandemia 
y de reconstruirse después de un tiempo difícil. Está en nuestro carácter y en nuestras convicciones. Y, 
como el espíritu del Tío de la Porra, reinventa siempre el tiempo de la alegría para tener a mano un nuevo 
comienzo. Juntos. Porque en el Tío de la Porra está también el deseo de emprender y de renovar nuestra 
promesa con nuestra ciudad.
Buena feria y felices fiestas.
            

   José Manuel Prieto
Alcalde de Gandia
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VENDA
D’ENTRADES

A GANDIA
FESTES LLIURES 

D’AGRESSIONS MASCLISTES

L’ajuntament instal·larà, durant la Fira i Festes de Gandia 2021, un Punt Violeta.
L’expositor estarà ubicat al Parc de la Festa, pels voltants d’on tindran lloc els concerts. 
Els dies 1, 2 i 3 d’octubre, de 19.00 a 24.00 h, s’hi oferirà informació sobre el protocol a 
seguir en el cas de patir una agressió o presenciar-la.

Organitza: Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives.
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Vicent Ramon Pascual es de Bocairent, ejerce la profesión de diseñador gráfico desde el año 
2000, y en 2003 crea su propio estudio de diseño en Bocairent (València).

Ganador de más de un centenar de premios en concursos de diseño y de carteles: Bienales del 
Cartel de Bolivia, al 2017, 2019 y 2021, Bienal del Cartel de México, 2018 y 2020, primer premio en 
el concurso de diseño gráfico del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante 
en 2005 y 2010, imagen del Día Oficial de la Provincia de Castelló 2017, imagen gráfica de la 
Muestra de València 2020, cartel de las Fallas de València 2015, de las Hogueras de San Juan en 
varias ocasiones, así como la imagen gráfica para el Carnaval las Palmas de Gran Canaria 2022.

El cartel es fruto de un ejercicio de síntesis: El Tio de la Porra + 150 años + la porra + el tambor + 
los colores de la vestimenta. Todos estos símbolos, le llevaron hasta llegar a este resultado.

En un primer vistazo, podemos ver al “EL TIO DE LA PORRA”, y también apreciar el número “150” 
haciendo referencia a los 150 años desde las primeras noticias del personaje en documentos 
escritos. La síntesis de formas empieza al número 150, el 1 también es “LA PORRA”, el número 
5 forma parte de la “CASACA” simplificando así las formas y el 0 es la parte de arriba del tambor. 

Vicent Ramon Pascual és de Bocairent, exerceix la professió de dissenyador gràfic des de l’any 

2000 i, l’any 2003, crea el seu propi estudi de disseny a Bocairent (València).

Guanyador de més d’un centenar de premis en concursos de disseny i de cartells:  Biennals del 

Cartell de Bolívia, en 2017, 2019 i 2021; Biennal del Cartell de Mèxic, 2018 i 2020; primer premi en 

el concurs de disseny gràfic de l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputació d’Alacant, en 

2005 i 2010; imatge del Dia Oficial de la Província de Castelló 2017; imatge gràfica de la Mostra 

de València 2020; cartell de les Falles de València 2015, de les Fogueres de Sant Joan en diverses 

ocasions, així com la imatge gràfica per al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022.

El cartell és fruit d’un exercici de síntesi: 
El Tio de la Porra + 150 anys + la porra + el tambor + els colors de la vestimenta.

Tots aquests símbols van conduir el dissenyador fins a arribar a aquest resultat.

En una primera ullada, podem veure  “EL TIO DE LA PORRA” i també podem 
apreciar el número “150”, fent referència als 150 anys des de les primeres notícies 
del personatge en documents escrits. La síntesi de formes comença en el número 
150: l’1 també és “LA PORRA”, el número 5 encaixa i forma part de la “CASACA” 
simplificant, així, les formes, i el 0 és la part de dalt del tambor.

PARC DE LA FESTA
CONCERTS FIRA I FESTES

Parc d’Ausiàs March

ESPECTACLES TEATRE SERRANO

Divendres 1 d’octubre:  TITO PONTET, CIUDAD JARA, LA FÚMIGA
Dissabte 2 d’octubre:  INDIE.K, VALIRA, SHINOVA

Diumenge 3 d’octubre:  TARDOR, SAMANTHA, ANA GUERRA

PREU ENTRADA PER DIA: 12 €,
(10 € entrada reduïda amb carnet jove o de pensionista)

*
* Divendres 1 d’octubre: LA VENGANZA DE DON MENDO. 

Dissabte 2 d’octubre: PEGADOS, UN MUSICAL DIFERENT.  
Diumenge 3 d’octubre: MAESTRISSIMO (Pagagnini 2)
Dilluns 4 d’octubre: ÁUREO

PREU ENTRADES: 
12 € (10 € entrada reduïda): platea i frontal del primer pis,
10 € (8 € entrada reduïda): laterals primer pis i segon pis
*6 € (preu únic) espectacle ÁUREO

    . Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, 
d’11.00 h a 14.00 h, 

o en www.instanticket.es

Davant una agressió masclista, acudeix al PUNT VIOLETA
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ANYS 

 
EL

TIO DE LA 

PORRA

*

No se sap la data exacta de l’aparició 
del TIO DE LA PORRA, encara que tots els 
historiadors coincideixen que la primera data 
documentada és 1871, ara fa 150 anys, quan 
el notari Pasqual Sanz i Forés escriu un opuscle 
sobre les festes de Gandia d’aquell any i parla 
“d’un figurón grotescamente vestido que 
recorrió la población anunciando la fiesta a son 
de tambor”. Amb els anys el TIO DE LA PORRA 
ha anat evolucionant, traient els alumnes de les 
escoles, unificant vestuari, concentrant-se a les 
portes de l’ajuntament, però sempre despertant 
emocions en menuts i majors amb la seua figura, 
el típic so de tambors i la coneguda cançoneta…

El Tio de la Porra
menja pa i salmorra,
el Tio del Porrí,
menja pa i salmorrí!

No se conoce la fecha exacta de la aparición del Tio de la Porra, aunque todos 
los historiadores coinciden que la primera fecha documentada es en 1871, ahora 
hace 150 años, cuando el notario Pasqual Sanz y Forés escribe un opúsculo sobre 
las fiestas de Gandia de aquel año y habla “de un figurón grotescamente vestido 
que recorrió la población anunciando la fiesta a son de tambor”. Con los años 
el Tio de la Porra ha ido evolucionando, sacando a los alumnos de las escuelas, 
unificando vestuario, concentrándose en las puertas del ayuntamiento, però siempre 
despertando emociones en los pequeños y mayores con su figura, el típico sonido 
de tambores y la conocida cancioncita...

EXPOSICIÓ: 
150 ANYS DEL TIO DE LA PORRA 
De l’11 de setembre al 12 d’octubre
Casa de Cultura Marqués de González de Quirós

De dilluns a dissabte de 10.30 h a 14.00 h 
i de 17.30 h a 20.00 h
Diumenges i festius de 18.00 h a 20.00 h

A través d’esta exposició coneixerem la trajectòria històrica del Tio de la Porra. Des 
que anava ell sol, fins que va esdevindre el cap d’una banda de tambors que, vestits 
amb uniformes decimonònics, amb ulleres i nassos postissos, recorrien els carrers i les 
escoles el primer dia de Fira, per anunciar les festes de la ciutat.
També es farà una trajectòria sentimental per rememorar les emocions i il·lusions que 
suposava, per als gandians i les gandianes, asseguts a l’aula del col·legi, sentir el típic 
so alliberador dels tambors, anunciant l’inici de la festa.

A través de esta exposición conoceremos la trayectoria histórica del Tio de la Porra. 
Desde cuando iba solo, hasta que se convirtió en el jefe de una banda de tambores que, 
vestida con uniformes decimonónicos, con gafas y narices postizas, recorría  las calles 
y las escuelas el primer día de Feria para anunciar las fiestas de la ciudad. 
También se harà una trayectoria sentimental para rememorar las emociones e ilusiones 
que suponía, para los y las gandienses que, sentados en el aula del colegio,escuchaban 
el sonido liberador de los tambores, anunciando el inicio de la fiesta.
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ESCULTURES DEL TIO DE LA PORRA Artistes Fallers Agremiats de Gandia

Com a novetat, dintre la commemoració dels cent cinquanta anys, figures gegants del 
Tio de la Porra assenyalaran els distints espais festius de la Fira i serviran d’anunci 
singular de les activitats que es desenvolupen en aquella zona.

// Como novedad, dentro la conmemoración de los ciento 
cincuenta años, figuras gigantes del Tio de la Porra señalarán 
los distintos espacios festivos de la Feria y servirán de anuncio 
singular de las actividades que se desarrollan en aquella zona.

Divendres 1 d’octubre           

09.00 h Eixida de les Bandes del Tio de la Porra cap 
a les escoles i centres socials de la ciutat per anunciar 
que la Fira i Festes 2021 ha començat.
// Salida de las Bandas del Tio de la Porra hacia las 
escuelas y centros sociales de la ciudad para anunciar 
que la Fira i Festes 2021 ha empezado.

BANDES 
DEL 

TIO DE LA 
PORRA



1312

ACTE

Divendres 1 d’octubre

Parc del País Valencià

20.00 h
BANDA ESPECIAL 
TIO DE LA PORRA

Celebració del 150 aniversari del Tio 
de la Porra amb la participació de 
la banda Sènior 2021 i una banda 
especial formada per persones sordes, 
membres de l’Associacio de Persones 
Sordes de Gandia (APESORGA).

Celebración del 150 aniversario del 
Tio de la Porra con la participación 
de la banda Sénior 2021 y una banda 
especial formada por personas sordas, 
miembros de la Asociación de Personas 
Sordas de Gandia (APESORGA).

EUFORIA 
companyia Sacude. 
Dansa aèria. 
Duració: 30’

Acabaren l’acte inaugural amb un impressionant espectacle que fusiona dansa aèria 
i música electrònica, sobre una gran plataforma rectangular suspesa en l’aire. La 
música activarà el viatge aeri dels ballarins i les ballarines, i el convertirà en una festa 
per a tots els presents, a través del ritme, la dansa vertical i els dibuixos acrobàtics.

Espectacle on es fusiona art i tècnica, a través del teatre, la dansa, el circ, l’audiovisual 
i la música; i ho combina amb tecnologia d’avantguarda per a crear experiències 
efímeres inoblidables.

Acabaremos el acto inaugural con un impresionante espectáculo que fusiona danza 
aérea y música electrónica sobre una gran plataforma rectangular suspendida en el 
aire. La música activará el viaje aéreo de los bailarines y bailarinas y lo convertirá en 
una fiesta para todos los presentes a través del ritmo, la danza vertical y los dibujos 
acrobáticos.

Espectáculo donde se fusiona arte y técnica a través del teatro, la danza, el circo, 
el audiovisual y la música; y lo combina con tecnología de vanguardia para crear 
experiencias efímeras inolvidables.

INAUGURAL

Direcció de Bandes: 

Cento Carbó

Interpret Llengua de signes: 

Sílvia Lorente

Espectacle Multimedia: 

La Juerga Produccions

Equipament tècnic: 

Avatar producciones
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JUBILAR
ANY

SANT FRANCESC DE BORJA

Amb la Fira i Festes de 202, comença també, una fita 
molt important per a la nostra ciutat: l’Any Jubilar de 
Sant Francesc de Borja. El Papa Francisco ha declarat 
2021-2022 Any Jubilar del nostre sant patró, que 
començarà el 3 d’octubre de 2021, coincidint amb 
el 350 aniversari de la seua canonització, i, acabarà 
el 3 d’octubre de 2022, any en què es commemora 
el 450 aniversari de la seua mort. Com no podia ser 
d’una altra  manera, a Gandia, la seua ciutat natal, ho  
celebrarem d’una forma molt especial.

Arran d’aquest esdeveniment, estan preparant-se tot 
un seguit d’activitats que es desenvoluparan al llarg 
de l’any, i de les quals podem gaudir, ja, un tast, dins 
de la Fira i Festes.

Con la Fira y Festes de 2021 empieza también un 
hito muy importante para nuestra ciudad, el Año 
Jubilar de Sant Francesc de Borja. El Papa Francisco 
ha declarado 2021-2022 Año Jubilar de nuestro 
santo patrón que empezará el 3 de octubre de 2021, 
coincidiendo con los 350 años de su canonización 
y, acabará el 3 de octubre de 2022, año que se 
conmemora el 450 aniversario de su muerte. Como 
no podía ser de otra manera, en Gandia, su ciudad 
natal, vamos a celebrarlo de forma muy especial.

A raíz de este acontecimiento están preparándose 
toda una serie de actividades que se desarrollarán a 
lo largo del año, y de las que podemos disfrutar ya, 
una cata, dentro de la Feria y Fiestas

Diumenge 3 d’octubre, 
11.00 h

INAUGURACIÓ DE L’ANY JUBILAR
Esgésia del Palau Ducal i posterior missa solemne 
a la insigne Col·legiata de Santa Maria.

Iglesia del Palacio Ducal y posterior misa solemne a 
la insigne Colegiata de Santa Maria.

21.00 h
ACTE D’INICI DE  L’ANY JUBILAR
Plaça de l’Escola Pia

Espectacle multidisciplinari que amb 
música, imatge, ball i locució, recrea cinc 
passatges de la vida de sant Francesc de 
Borja relacionats amb la ciutat de Gandia.

Efectes multimèdia: Chema Ciscar (MOMAP studio)
Direcció artística: Sonsoles Borja. 
Participen: Compañía Motiva Danza de la Asociación 
Cultural Gandia en Danza.

Espectáculo multidisciplinar que con 
música, imagen, baile y locución, recrea 
cinco pasajes de la vida de san Francisco de 
Borja relacionados con la ciudad de Gandia.

23.30 h
Pont Vell d’Oliva
NIT DEL FOC: INICI DE L’ANY JUBILAR
Espectacle pirotècnic a càrrec de pirotècnia RICASA.

Per anunciar l’inici de l’Any Jubilar de Sant Francesc de Borja, s’ha preparat un castell de 
focs d’artifici pirodigital extraordinari, a càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer.
Des del Pont Vell d’Oliva, podrem gaudir d’un espectacle de llum, so i color, amb efectes i 
elements pirotècnics molt innovadors.
La nova ubicació del castell de focs artifici permetrà la seua visió des de molts punts 
de la ciutat ( parc d’Ausiàs March, ponts, plaça del Tirant,…) de forma que les persones 
assistents podran gaudir de l’espectacle amb total seguretat.

Para anunciar el inicio del Año Jubilar de San Francesc de Borja, se ha preparado un castillo 
de fuegos de artificios pirodigital extraordinario, a cargo de la pirotecnia Ricardo Caballer.
Desde el Pont Vell d’Oliva, podremos disfrutar de un espectáculo de luz, sonido y color, con 
los efectos y elementos pirotécnicos muy innovadores.
La nueva ubicación del castillo de fuegos artificiales permitirá su visión desde muchos 
puntos de la ciudad ( parque Ausiàs March, puentes, plaza Tirant,…) de forma que las 
personas asistentes podrán disfrutar del espectáculo con total seguridad.



1716

Dilluns 4 d’octubre

12.00 h
SOLEMNE MISSA A LA INSIGNE 
COL·LEGIATA DE SANTA MARIA 
En honor a sant Francesc de Borja, 
patró de la ciutat.

14.00 h
MASCLETÀ EN HONOR  
A SANT FRANCESC DE BORJA
República Argentina (tram comprés 
entre C/ Benicanena i Plaça Crist Rei).
Espectacle pirotècnic a càrrec de 
Pirotècnia Borredà.

TRADICIONS
>>>

>>>>

MÚSICA TRADICIONAL
Dissabte 2 d’octubre, 12.00 h
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS DE LA SAFOR
Cercavila amb inici a la plaça de l’Escola Pia
Duració: 60’

La música tradicional, part important de la 
cultura i el folklore valencià, tindrà, també, 
la seua presència en la Fira, amb la Colla de 
Dolçainers i Tabaleters de la Safor, que, un any 
més, animaran el centre de la ciutat amb els 
seus instruments i la seua música.

La música tradicional, parte importante de la 
cultura y folklore valenciano, tendrá también su 
presencia en la Fira con la Colla de Dolçainers  
i Tabaleters de la Safor, que, un año más, 
animarán el centro de la ciudad con sus 
instrumentos y su música.

CULTURA
 POPULAR

Dissabte 2 d’octubre, 19.30 h
LA MUIXERANGA DE LA SAFOR
Actuació itinerant 
per les places de la ciutat

Enguany, la Muixeranga de la Safor aposta 
per realitzar una mostra de balls de bastons 
i figures de pinets, alcoianets o torretes, 
acompanyades de música de dolçaina i 
tabal.  

Este año, la Muixeranga de la Safor 
apuesta por realizar una muestra de bailes 
de bastons y figuras de pinets, alcoianets 
o torretas, acompañadas de música de 
dolçaina y tabal.

20.00 h
PROCESSÓ EN HONOR A SANT 
FRANCESC DE BORJA
Recorregut pels carrers del centre de la 
ciutat: plaça Major, carrers Ausiàs March, 
Duc Alfons el Vell, passeig de les Germanies, 
carrers sant Francesc de Borja, sant Josep 
de Calassanç, plaça de l’Escola Pia, 
carrer Major, plaça de Loreto, carrer Pare 
Gomar, plaça Maria Enríquez, carrer de les 
Carmelites, plaça de la Vila i finalització a la 
Seu.
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PILOTA VALENCIANA
MÚSICA 
DE BANDA

Diumenge 3 d’octubre

Plaça de l’Escola Pia
>>> >>>

No pot faltar, en la Fira, el nostre esport 
autòcton, la pilota, en la modalitat més 
arrelada a la Safor: el raspall.
Tradicionalment, els millors jugadors 
professionals han participat en les 
partides organitzades amb motiu de 
la Fira i Festes. Però, des de fa uns 
anys, estes partides han servit, també, 
per a mostrar la pilota com un esport 
d’integració, igualtat  i de superació, 
amb partides de pilota adaptada o 
campionats femenins.
Enguany, per primera vegada, a la 
partida de pilota adaptada, sumaren una 
de pilota inclusiva, amb la participació 
de Fundació Espurna.

HORARI PARTIDES:

10.30 h 
Partida de Raspalll Inclusiva, 
amb la participació de la 
Fundació Espurna

11.30 h 
Partida de Raspall Adaptat, 
Julio, Pascual i Paco 
contra 
Toni, Salva i Carlos.

12.30 h 
Partida de Raspall 
Professional,
Sergio i Néstor 
contra 
Punxa i Miravalles.

No puede faltar en la Feria nuestro deporte 
autóctono, la pilota, en la modalidad más 
arraigada en la Safor, el raspall.
Tradicionalmente los mejores jugadores 
profesionales han participado en las 
partidas organizadas con motivo de 
la Fira y Festes. Pero desde hace unos 
años, estas partidas han servido también 
para mostrar la pilota como un deporte 
de integración, igualdad y de superación, 
con partidas de pelota adaptatada o 
campeonatos femeninos.
Este año, por primera vez, a la partida 
de pelota adaptada, sumaremos una de 
pelota inlusiva, con la participación de la 
Fundación Espurna.
 

DANSES 
VALENCIANES

>>>

Diumenge 3 d’octubre, 18.30 h 
Pati col·legi Benipeixcar

EL SARAU DE LA FIRA
Amb la rondalla Les Folies 
de Carcaixent

En la seua tercera edició, aquest Sarau de la Fira continua amb l’objectiu de 
convertir-se en una trobada de grups i d’amics de les danses tradicionals, per a 
ballar conjuntament. Hi participaran grups de danses de la comarca de la Safor i 
l’encarregada de les melodies serà la rondalla Les Folies de Carcaixent.    

En su tercera edición este Sarao de la Fira continúa con el objetivo de convertirse 
en un encuentro de grupos y amigos de las danzas tradicionales para bailar 
conjuntamente. Participarán grupos de danzas de la comarca de La Safor y, la 
encargada de las melodías será la rondalla Las Folies de Carcaixent.

CONCERT BANDA UAM S. FRANCESC DE BORJA DE GANDIA
XVIII Campanya de Concerts d’Intercanvis 2021, de la  Federació de Societats Musicals 
de la Comunitat Valenciana
Dirigida per Vicent Martí Ferrer

Com objectiu d’aquest concert està la 
promoció musical i interrelació entre 
les diferents agrupacions de les entitats 
que participen. La excepcionalitat del 
moment fa que en aquest concert 
participe sols una banda. També es farà 
homenatge al director de cine Luis García 
Berlanga en el 100 aniversari del seu 
naixement, incorporant en el programa 
de concert varies obres relacionades 
amb el director valencià.

Como objetivo de este concierto está la 
promoción musical e interrelación entre las 
diferentes agrupaciones de las entidades 
que participan. La excepcionalidad del 
momento hace que en este concierto 
participo solo una banda. También se hará 
homenaje al director de cine Luis García 
Berlanga en el 100 cumpleaños de su 
nacimiento, incorporando en el programa 
de concierto varías obras relacionadas 
con el director valenciano.

Dissabte 2 d’octubre, 20.00 h
Pati col·legi Benipeixcar
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LA MÚSICAART
DE LA TEUA VIDA...AL CARRER

Dos grans tributs protagonitzats pel magnífic duo 
musical format per Jaime i Coral, acompanyats per 
dos músics, que conquisten el públic, per la seua 
gran complicitat en l’escenari amb grans temes que 
us faran recordar moments únics en la vostra vida.

Dos grandes tributos protagonizados por el 
magnífico dúo musical formado por Jaime y Coral, 
acompañados por dos músicos, que conquistan al 
público por su gran complicidad en el escenario con 
grandes temas que os harán recordar momentos 
únicos en vuestra vida.

Diumenge 3 d’octubre, 19.30 h
Eduard Forés i Rebeca Querol

ENDLESS LOVE SWING 

Tribut als duets clàssics

Un tribut a alguns dels millors clàssics duets de la 
història de la música. Un espectacle on sonaran 
cançons d’intèrprets com Tony Bennett, Lady Gaga, 
Michael Bublé, Laura Pausini, Frank Sinatra, Natalie 
Cole, Robbie Williams, Nicole Kidman i molts més.

Un tributo a varios de los mejores clásicos duetos 
de la historia de la música. Un espectáculo donde 
sonarán canciones de intérpretes como Tony 
Bennett, Lady Gaga, Michael Bublé, Laura Pausini, 
Frank Sinatra, Natalie Cole, Robbie Williams, Nicole 
Kidman y muchos más.

Jaime Costa (veu), Coral Cubells (veu),, Joan Vidal (saxo), Javier Rios (teclat, 
cors i direcció musical) i  Eney Aranda (cors i percussió).

Dissabte 2 d’octubre, 20.00 h
Jaime y Coral
TRIBUTO
Víctor Manuel i Ana Belén & Sergio i Estíbaliz

L’ACCIÓ ARTÍSTICA 
DEL CARRER RAUSELL  

Enguany, encetem un nou apartat dins les activitats de la Fira i Festes. Cada any, 
un artista s’encarregarà de mostrar la seua creativitat, desenvolupant una acció 
al carrer Rausell.

Per començar, serà l’Associació de Comerç d’Indumentària de Gandia, la que 
engalanarà aquesta artèria tan transitada de la ciutat, amb producte tradicional 
i indumentària valenciana, per a commemorar els 150 anys del Tio de la Porra.  

Este año iniciamos un nuevo apartado, dentro de las actividades de  Fira y Festes. 
Un artista, cada año, se encargará de exhibir su creatividad, desarrollando una 
acción en la calle Rausell.

Comenzará la Asociación de Comercio de Indumentaria de Gandia, quien 
engalanará esta arteria tan transitada de la ciudad, con producto tradicional e 
indumentaria valenciana, conmemorando los 150 años del Tio de la Porra.

Col·legi Escola pia, Pati “B”
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A Divendres 1 d’octubre,  22.00 h

ANDREU VALOR, 
Gira Insurrecte.  

Un dels cantautors més prolífics i 
actius de l’actual escena musical 
valenciana. Arriba a Gandia amb 
un concert en format trio, per 
a presentar aquest nou disc, 
sense perdre l’essència intimista, 
personal, pròxima i honesta que 
defineix a la perfecció l’artista. Però 
amb noves sonoritats i textures, 
que renoven les propostes a què 
ens tenien acostumats.

Es uno de los cantautores más 
prolíficos y activos de la actual 
escena musical valenciana. Llega 

a Gandia con un concierto en formato trío, para 
presentar este nuevo disco, sin perder la esencia 
intimista, personal, próxima y honesta que define 
a la perfección al artista, con nuevas sonoridades y 
texturas que renuevan las propuestas a las que nos 
tenía acostumbrados.

*Millor disc de cançó d’autor 
i Millor gira als Premis Carles Santos

Dissabte 2 d’octubre,  19.00 h
REINA ROJA, amb Soy este canto a la vida

La banda valenciana de flamenc pop liderada per la cantant Maria Briones i el 
percussionista Rafa Villalba, acompanyats al toc pel reconegut guitarrista flamenc 
Manuel Reyes i la jove virtuosa violinista paraguaiana Alejandra Cabañas ens presenten 
el seu nou treball. Un cant a la vida amb el qual continuen transmetent un missatge 
universal a través de la seua original mescla de ritmes.

La banda valenciana de flamenco pop liderada por la cantante Maria Briones y el 
percusionista Rafa Villalba, acompañados al toque por el reconocido guitarrista 
flamenco Manuel Reyes y la joven virtuosa violinista paraguayana Alejandra Cabañas 
nos presentan su nuevo trabajo.
Un canto a la vida con el que siguen transmitiendo un mensaje universal a través de 
su original mezcla de ritmos.

Andreu Valor (guitarra i veu), Vicent Colonques (teclats), Josep Bas (bateria i 
multipercussió)

Maria Briones (veu), Rafa Villalba (percussió), Manuel Reyes (guitarra), Alejandra Cabañas (violí), Rosa Sanz (bailaora)

Diumenge 3 d’octubre, 19.00 h
LA CHAMANA TRIO,  
Tribut a Maria Dolores Pradera. 

Liderat per la cantant Cristina 
Blasco, La Chamana ofereix 
un variat repertori de les 
cançons més emblemàtiques 
de Maria Dolores Pradera, una 
de les grans veus de la música 
llatinoamericana.

Dilluns 4 d’octubre, 19.00 h
LA ROMÀNTICA BLUES BAND

Enguany el Festival Ye-yé, amb el grup La 
Romàntica Blues band, recuperarà les cançons 
que han format part de les revetles de sempre, per 
a recuperar l’alegria i l’espirit festiu necessari per  
superar els moments difícils que estem passant.
La Romántica Blues Band està formada per antics 
membres de les bandes llegendàries de l’escena 
musical local, amb un repertori que recull grans 
temes de rock, pop i funky de tots els temps.

Este año el Festival Ye-yé, con el grupo La Romántica Blues band, recuperará las 
canciones que han formado parte de las verbenas de siempre, para recuperar la alegría 
y la espíritu festivo necesario para superar los momento difíciles que estamos pasando.
La Romántica Blues Band está formada por antiguos miembros de las bandas legendarias 
de la escena musical local, con un repertorio que recoge grandes temas de rock, pop y 
funky de todos los tiempos.

José Bernabé Berna (veu), Víctor Cloquell (bateria), Lluis Uribe (guitarra i veu), Javier Signes (veu), Quique Vercher (teclats), 
Pep Juliá (trompeta), Vicent Signes (saxo ), Álvaro Ballester (flauta i saxo).     Convidats: Paula Bernabé i Jaume Costa (veu).

Cristina Blasco (veu), Lucas Ibáñez (guitarra), Jaume Pedrós (contrabaix)

Liderado por la cantante Cristina Blasco, La Chamana ofrece 
un variado repertorio de las canciones más emblemáticas 
de Maria Dolores Pradera, una de las grandes voces de la 
música latinoamericana.

Una de les coses que més trobem a faltar en l’actualitat són les revetles i les 
orquestres de ball, que formen part, de forma inseparable, de les festes populars. 
Una de las cosas que más echamos de menos en la actualidad son las verbenas y 
las orquestas de baile, que forman parte, de las fiestas populares.
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FESTAPARC DE LA CONCERTS
 FIRA I FESTES

Parc d’Ausiàs March

   

Els últims anys, Tito Pontet s’ha consolidat com un dels grups valencians emergents 
més destacats. Amb el seu segon treball, Bon Port, i el single La Fera, amb un estil de 
fusió de música jamaicana i llatina.

En los últimos años, Tito Pontet se ha consolidado como uno de los grupos valencianos 
emergentes más destacados. Con su segundo trabajo, Bon Port, y el single La Fera, con 
un estilo de fusión de música jamaicana y latina.

Pablo Sánchez, natural de Gandia, 
s’ha convertit en un dels compositors 
més importants d’Espanya. La gira 
d’enguany tindrà Gandia com a 
última parada. Envoltat del seu públic, 
l’artista s’acomiadarà dels escenaris 
uns mesos, per a entrar a gravar el seu 
pròxim treball.

>>>

>>>

Divendres 1 d’octubre

Alba Terol (veu), David Blanes (trompeta), Dani Valles (saxo 
alt); Lucas Garcia (trombó), Jorge Oltra (saxo baríton), 
Pablo Rosell (percussió), Antonio Lozano (bateria), Hazael 
Rico (teclats), Pablo Jorda (baix), Cristian Giner (guitarra)

OBERTURA PORTES: 20.30 h
INICI CONCERTS: 21.30 h

OBERTURA PORTES: 19.30 h
INICI CONCERTS: 20.20 h

Fan un espectacle enèrgic i 
engrescador, on la secció de vents 
és poderosa i determina la seua 
particular fusió d’estils, que els 
ha portat a ser fixos en festivals i 
concerts del circuit musical valencià.

>>>

Pablo Sánchez, natural de Gandia se ha convertido en uno de los 
compositores más importantes de España. La gira de este año tendrá 
Gandia como última parada. Rodeado de su público, el artista se despedirá 
de los escenarios unos meses para entrar a grabar su próximo trabajo.

Hacen un espectáculo enérgico y 
alentador, donde la sección de vientos 
es poderosa y determina su particular 
fusión de estilos que los ha llevado a 
ser fijos en festivales y conciertos del 
circuito musical valenciano.

* !

Pablo Sánchez (veu), Tato James (guitarra), Juan Belda (guitarra), Jordi Martí (baix), Joan Marc (teclat), Miquel Ramos (bateria)

Arturo Martínez (veu), Jose Beteta (veu), Xavier Cantera 
(percussió), Iván Ortega (bombardino), Arnau España 
(trompeta), Sergio Giménez (trombó), Ramiro Sánchez 
(trompeta), Josep Ferrer (ewi/saxo), Jose Andrés González 
(baix), Antoni España (bateria), Héctor Vila (trombó), Asier    
Gonzaléz (trompeta), Carlos Ruiz (marxandatge), David Fornet 
(tècnic so), Marc Torner (tècnic llums), Iris Stella (mànager), 
Adrià Gómez (mànager)

VENDA D’ENTRADES: 
PREU PER DIA: 12 € 

(10 € entrada reduïda amb carnet jove o de pensionista)      . 
Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, 

d’11.00 h a 14.00 h, 
o en www.instanticket.es

Divendres 1 i dissabte 2

Diumenge 3
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   Dissabte 2 d’octubre

Indie.k ve  amb un directe molt enèrgic i 
potent, que no deixarà indiferent a ningú.
Després dels llançaments d’aquest últim 
any, la banda de Gandia es defineix 
com una mescla entre l’indie i el rock 
alternatiu.

Han convertit el que, per a 
molts, ha sigut un any fosc 
en una explosió de lletres 
i melodies reunides en 
Supernova, un dels millors 
discos que podrem escoltar 
aquest 2021 i que esperem 
corejar molt prompte sobre 
els escenaris.

>

Indie.k viene con un directo muy enérgico y potente, que 
no dejará indiferente a nadie.
Después de los lanzamientos de este último año, la banda 
de Gandia se define como una mezcla entre la indie y el 
rock alternativo.

Arriben a Gandia amb La Buena 
Suerte (Warner Music, 2021), 
un nou àlbum, que es diferencia 
en l’aspecte rítmic i melòdic, 
dels seus treballs anteriors, però 
que aconsegueix mantindre 
l’essència de SHINOVA. Un disc 
optimista, que actua com a eixida 
d’emergència.

>>>

Adrià Tarrasó (veu i guitarra), Borja Bertó (guitarra), Deo Pellicer (guitarra), 
Michel Soriano (baix), Álvaro Puchol (teclat), Víctor Boscá (bateria)

>>>>>>>>>>>>>
Han convertido lo que para 
muchos ha sido un año 
oscuro en una explosión de 
letras y melodías reunidas en 
Supernova, uno de los mejores 
discos que vamos a poder 
escuchar este 2021 y que 
esperamos corear sobre los 
escenarios.

LLegan a Gandia con La Buena Suerte (Warner 
Music, 2021), un nuevo álbum que se diferencia a 
nivel rítmico y melódico de sus anteriores trabajos, 
pero que consigue mantener la esencia de SHINOVA. 
Un disco optimista que actúa como salida de 
emergencia.

Juan Zanza (veu principal i guitarra), Gabi 
Pellicer (teclats, guitarra i cors), Carlos Benavent 
(baix), Fernando Borja (guitarres i cors), Roberto 
Tolsa (bateria i percussió).

Gabriel de la Rosa (vocalista), Ander Cabello (baix), Erlantz Prieto (guitarres i 
cors), Daniel del Valle (teclats i guitarres), Joshua Froufe (bateria i cors).
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   Diumenge 3 d’octubre

>>>

>>>

El Mal Pas és una aposta de la banda per la llibertat creativa. En ell, es 
pot rastrejar la petjada dels clàssics del pop-rock. Tot això converteix 
aquest disc en el seu treball més personal, també el més arriscat i lliure.

El Mal Pas es una apuesta de la banda por la libertad creativa. En él se 
puede rastrear la huella de los clásicos del pop-rock. Todo ello convierte 
este disco en su trabajo más personal, también el más arriesgado y libre.

Samantha, l’artista alacantina, que es 
va donar a conéixer a OperaciónTriunfo, 
es revela com una de les grans veus 
femenines de la música a Espanya. I així 
ho demostrarà en directe presentant les 
cançons del seu disc NADA.

Samantha, la artista alicantina, que se 
dio a conocer en Operación Triunfo, se 
rebela como una de las grandes voces 
femeninas de la música en España. Y así 
lo demostrará en directo presentando las 
canciones de su disco NADA.

SAMANTHA
Gira TODO DE MÍ

David Garcia (guitarra i veu), Àlex Martínez (veu i guitarra), Cesc Domènech (bateria), Tono Hurtado (baix i 
veu), Yeray Calvo (teclats i veu)

>>>

ANA GUERRA
Tour SIENTE

Un dels rostres més populars de la música al nostre país, arriba a Gandia 
acompanyada de la seua impressionant banda de guitarra i set de percussió 
per fer un repàs al seu repertori d’èxits i nous temes versió acústica.

Uno de los rostros más populares de la música en nuestro país, llega a Gandia 
acompañada de su impresionante banda de guitarra y set de percusión para 
realizar un repaso a su repertorio de éxitos y nuevos temas versión acústica.
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DE LES ARTSFESTIVAL DE CARRER

EL PATIS DE L’ART    .
Teatre, circ, clown, música, instal·lacions …
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PATI COL·LEGI 
SANT FRANCESC DE BORJA

Divendres 1 d’octubre, 22.00 h
Dissabte 2 d’octubre, 12.30 h i 20.30 h

TRENZADAS, de 23 Arts Produccions (Catalunya)
Teatre de carrer i circ. Públic a partir dels 7 anys. 
Duració: 35’

És el viatge de tres dones, tres realitats que van trobant-se per a formar-ne una sola, 
un sol viatge i una sola destinació. Tres respiracions que es tornen una, la necessitat 
ja és una altra… Caminar juntes per a ser més fortes.

 Es el viaje de tres mujeres, tres realidades que se van encontrando para formar 
una sola, un solo viaje y un solo destino. Tres respiraciones que se vuelven una, la 
necesidad ya es otra…. Caminar juntas para ser más fuertes.

Diumenge 3 d’octubre
12.30 h i 20.30 h

INDALA, de David Vento Dance Theatre (C. de Madrid)
Dansa contemporània. Públic a partir dels 7 anys. 
Duració: 15’

Indala proposa un recorregut escènic en el qual es descobreix a través de la dansa 
l’ésser humà en les seues formes primitives i contemporànies.

Indala propone un recorrido escénico en el que se descubre a través de la danza al 
ser humano en sus formas primitivas y contemporáneas.

1r Premi en el Certamen Internacional Urban-Facyl del Festival de Artes de Castilla y León.
1r Premi en el Certamen de Jóvenes creadores de Madrid.

Diumenge 3 d’octubre, 18.30 h
Dilluns 4 d’octubre, 18.30 h
TARTANA, de Trocos Lucos Cía. (C. de Madrid)
Circ. Tots els públics. 
Duració: 45’

Tres artistes convertits en personatges particulars ens presenten una proposta escènica 
innovadora sobre la tècnica de circ de la bàscula coreana, que inclou, com a element 
escènic, una furgoneta sobre la qual recolzar-se i caure.

Tres artistas convertidos en particulares personajes nos presentan una propuesta 
escénica innovadora sobre la técnica de circo de la báscula coreana que incluye como 
elemento escénico una furgoneta sobre la que apoyarse y caer.  

PATI COL·LEGI BENIPEIXCAR

Divendres 1 d’octubre, 22.00 h
Dissabte 2 d’octubre,  13.00 h i 19.00 h

OHLIMPIADAS, de la Cía. La Sincro (Galícia)
Teatre d’humor. Tots els públics. 
Duració: 50’

En la vida d’aquestes dues netejadores res és el que sembla.
Dues dones avorrides de la seua rutina diària entren en un món d’ensomni, on la seua 
jornada laboral és retransmesa com si es tractara d’una competició olímpica.

En la vida de estas dos limpiadoras nada es lo que parece. Dos mujeres aburridas 
de su rutina diaria, entran en un mundo de ensoñación donde su jornada laboral es 
retransmitida como si de una competición olímpica se tratase.

Millor espectacle de carrer PREMI FETEN 2019
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Dissabte 2 d’octubre
13.00 h i 18.00 h
ULTERIOR EL VIAJE, de Tiritirantes (Castella i Lleó)
Itinerant. Tots els públics.  Duració: 70’

Una cercavila espectacular, en la qual una màquina del temps, una fascinant dona ocell, 
una bola gegant de llanda i els Dragosarios, unes criatures fantàstiques i meravelloses, 
ens porten a un viatge al futur.

Dilluns 4 d’octubre 13.00 h i 18.00 h
ROBOTS RR3, de Produccions Scura Splats (C.Valenciana)

Comèdia musical infantil. Públic familiar. Duració: 60’

Conta la història d’un quincaller que viatja, de poble en poble, comprant i venent 
objectes de dubtosa utilitat. Els RR3 busquen un lloc on establir-se i serà el quincaller, 
en contra del seu propi interés comercial, qui els acollirà i ajudarà en la seua aventurada 
recerca dels sentits.

Un pasacalle espectacular en el que una máquina del tiempo, una 
fascinante mujer pájaro, una bola gigante de hojalata y los Dragosarios, 

unas ciriaturas fantàstica y 
maravillosas, nos llevan a 
un viaje al futuro.   

PLAÇA DE L’ESCOLA PIA

PATI “B” DE L’ESCOLA PIA

Cuenta la historia sobre un quincallero que viaja de pueblo en pueblo comprando 
y vendiendo objetos de dudosa utilidad. Los RR3 buscan  un lugar donde 
establecerse y será el quincallero, contra de sus propios intereses 
comerciales, quién los acogerá y ayudará en su aventurada 
investigación de los sentidos.

    CLAUSTRE COL·LEGI ESCOLA PIA

Dissabte 2 d’octubre
12.00 h i 17.00 h

PLÀSTIC-TIC-TIC! 
El Triangulista (C.Valenciana)
Teatre de text i d’objectes. 
Públic familiar. Duració: 50’

El Triangulista viatja 
amb Pep el Xoriguer, un ocell ben espavilat. Tots dos tenen 
un objectiu imminent: recollir els plàstics que embruten boscos 
i suren per l’aigua de rius i oceans. Però també volen viure aventures, 
conéixer altres mons, establir noves amistats.

El Triangulista viaja con Pep el Xoriguer, un pájaro muy espabilado. Los dos tienen 
un objetivo inminente: recoger los plásticos que ensucian bosques 
y flotan por el agua de ríos y océanos. Pero también 
quieren vivir aventuras, conocer otros mundos, 
establecer nuevas amistades.

Diumenge 3 d’octubre
12.00 h i 17.00 h

BERGAMOTTO SHOW 
Cia. Bergamotto (Catalunya)
Clown i humor gestual. Públic familiar. 
Duració: 35’

Bergamotto camina en la  recerca de nous amics... Humor, fantasia i joc es barregen 
per a tocar tots els matisos de la felicitat -el somriure, el sospir, l’èmfasi, l’espera, 
l’estupor i la tendresa- i arribar a un públic de totes les edats.

Bergamotto camina en la búsqueda de nuevos amigos... Humor, fantasía y juego se 
mezclan para tocar todos los matices de la felicidad -la sonrisa, el suspiro, el énfasis, 
el estupor y la ternura- y llegar a un público de todas las edades.

Premi de votació popular dels 

XI Premis Zirkòlika de circ de Catalunya 2020.

Premi del públic en el XIII Encuentro 

Entrepayasaos de Zaragoza.
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Dilluns 4 d’octubre
12.00 h i 17.00 h

Claustre col·legi Escola Pia

DIS_ORDER* 
Cia. Pere Hosta (Catalunya)

Teatre d’humor. Majors de 10 anys. 
Duració: 35’

Un personatge que sembla perdut, però sap. Està sol davant del món, és un 
antiheroi que reparteix il·lusions i desil·lusions, un  missatger de l’humor, transporta 

senyals, papers… una oficina on col·locar les coses del carrer en ordre.

Un personaje que parece perdido, pero sabe. Está solo ante el mundo, es un 
antihéroe que reparte ilusiones y desilusiones, un recader del humor, transporta 

señales, papeles, … una oficina donde colocar las cosas de la calle en orden.

PATI “A” COL·LEGI  ESCOLA PIA

Dissabte 2 d’octubre, 13.00 h i 19.00 h
Diumenge 3 d’octubre, 13.00 h

DOLCE SALATO de Circo Carpa Diem (Itàlia)
Pal xinés, monocicle i clown. Tots els públics. 

Duració: 40’

Una parella de forners, un llibre de receptes i divergències en 
la cuina. Un ritme enèrgic us portarà a un ambient tan familiar 

com inusual, on els ingredients seleccionats acuradament i pastats 
de manera excèntrica crearan un pa suculent. Buon appetito!”

Una pareja de panaderos, un libro de recetas y divergencias en la cocina. 
Un ritmo enérgico os llevará a un ambiente tan familiar como inusual, 

donde los ingredientes seleccionados cuidadosamente y amasados de forma 
excéntrica crearán un pan suculento. Buon appetito!”

Premi Otello Sarzi 2020 d’Itàlia

Dissabte 2 d’octubre, 22.30 h

Diumenge 3 d’octubre, 19.00 h i 22.30 h

EXPRESS, de la Cía. Faltan7 (internacional)

Circ. Tots els públics. 

Duració: 60’

En l’agència de missatgeria Express res funciona com hauria de fer-ho. 

Tot està potes enlaire. Fins i to
t els seus treballadors! Els paquets van i venen

 entre acrobàcies, equilibris i m
alabars. El tre

ball no cessa.

En la agencia de mensajería Express nada funciona como debería. Todo está patas arriba. 

¡Incluso sus trabajadores! Los paquetes van y vienen entre acrobacias, equilibrios y malabares. 

El tra
bajo no cesa.

PLAÇA PRADO

Dilluns 4 d’octubre

d’11.00 h a 14.00 h

i de 17.00 h a 20.00 h

EL GRAN LABERINT de la Cia. Espectacle Spectacular

Instal·lació. Públic familiar.

És un laberint de gran format, q
ue combina desafiaments mecànics i enigmes 

visuals. Una estructura semitransparent que transforma l’espai tot deixant entreveure part d
el 

seu contingut. A
tret per la curiositat, el públic s’endinsa en un entramat de camins i re

voltes 

que resulta, alhora, un joc i una performance, gràcies a la seua interacció amb l’obra.

Es un laberinto de gran formato, que combina desafíos mecánicos y enigmas visuales. Una 

estructura semitransparent que transforma el espacio dejando entrever parte de su contenido. 

Atraído por la curiosidad, el público se adentra en un entramado de caminos y curvas que 

resulta, a la vez, un juego y una performance gracias a su interacción con la obra.

Millor espectacle de carrer Ex aequo PREMI FETEN 2019
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SERRANO
TEATRE

Divendres 1 d’octubre. 22.00 h

LA VENGANZA DE DON MENDO. 
De Pedro Muñoz Seca. Saga Producciones.

Aquesta obra popularíssima és una divertida paròdia 
del drama romàntic d’ambientació històrica.  Deu 
fantàstics intèrprets donen vida a una infinitat  de 
personatges i situacions rocambolesques en aquesta 
versió musicalitzada del gran clàssic de la comèdia.

Esta obra popularísima es una divertida parodia 
del drama romántico de ambientación histórica. 
Diez fantásticos intérpretes dan vida a un sinfín de 
personajes y situaciones rocambolescas en esta 
versión musicalizada del gran clásico de la comedia.

Dissabte 2 d’octubre. 20.00 h

PEGADOS, UN MUSICAL DIFERENT.  
Produccions El Terrat i Kaktus Music.

Explica la història d’un xic i una xica que es 
coneixen en una discoteca i acaben fent l’amor 
en un lavabo i, per una estranya situació, no 
aconsegueixen desenganxar-se la una de l’altre, 
i decideixen anar a l’hospital.  

Explica la historia de un chico y una chica que se 
conocen en una discoteca y acaban haciendo el 
amor en un lavabo y, por una extraña situación, 
no consiguen desengancharse la una del otro y 
deciden ir al hospital.

Diumenge 3 d’octubre. 20.00 h

MAESTRISSIMO 
(Pagagnini 2) de Producciones Yllana   

És un espectacle allegro e molto vivace, a mig camí 
entre el concert de cambra, la comèdia satírica i 
el retrat d’època, en el qual es mostren, al més 
pur estil Yllana, les aventures i desventures d’un 
quartet de cordes, en un període indeterminat entre 
els segles XVII i XVIII (Barroc i Neoclassicisme).

Es un espectáculo «allegro e molto vivace» a 
mitad de camino entre el concierto de cámara, la 
comedia satírica y el retrato de época, en el que se 
muestran, al más puro estilo Yllana, las aventuras 
y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un 
período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII 
(Barroco y Neoclasicismo).

Dilluns 4 d’octubre. 20.00 h

ÁUREO de la Cia. UpArte

És un espectacle de circ dinàmic i 
entretingut, que combina diferents 
disciplines circenses. Áureo cerca 
suscitar en l’audiència la sensació que 
hi ha alguna cosa més darrere de tot 
aquell moviment de cossos i barres: 
alguna cosa que els fa somriure.

Es un espectáculo de circo dinámico y entretenido que combina diferentes disciplinas 
circenses.  Áureo busca suscitar en la audiencia la sensación de que hay algo más 
detrás de todo aquel movimiento de cuerpos y barras: algo que los hace sonreír.
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S LA VENGANZA DE DON MENDO. Saga Producciones.
PEGADOS, UN MUSICAL DIFERENT.  Produccions El Terrat i Kaktus Music.
MAESTRISSIMO (Pagagnini 2) de Producciones Yllana   
12 € (10 € entrada reduïda): platea i frontal del primer pis,
10 € (8 € entrada reduïda): laterals primer pis i segon pis

ÁUREO de la Cia. UpArte
6 € (preu únic)

PUNTS DE VENDA
Casa de Cultura Marqués de González de Quirós (de dilluns a dissabte, d’11.00 a 14.00 h) 

i a www.instanticket.es
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FIRA
ATRACCIONS

RECINTE FIRAL
Parc d’Ausiàs March

Enguany, per primera vegada, amb la col·laboració de l’Associació dels Firers, disposarem d’una 
línia musical unificada en tot el recinte firal, amb la participació de quasi totes les atraccions i, 
també, d’una megafonia única, amb la qual poder fer avisos informatius i urgents. Junt a un espai 
dedicat a l’atenció als usuaris i l’assistència sanitària, el recinte firal esdevindrà un espai més segur 
i atractiu per al públic.

Continuarem amb la iniciativa inclusiva, amb dos dies amb una reducció al mínim de l’impacte 
acústic, per tal que les persones d’espectre autista o amb dificultats de processament sensorial 
també puguen gaudir de les atraccions.

El recite firal obrirà les seues portes el dissabte 25 de setembre i, estarà en funcionament fins el 
dimarts 12 d’octubre.

Horaris d’obertura i tancament recinte firal:
 - Del 27 al 30 de setembre, de 17.00 h a 00.30 h
 - De l’1 al 4 d’octubre, de 12.00 h a 14.30 h i de 17.00 h a 02.30 h
 - Del 5 al 7 d’octubre, de 17.00 h a 00.30 h
 - Del 8 al 12 d’octubre, de 17.00 h a 01.30 h

 *Diumenges i festius, el recite firal obrirà també de matí, de 12.00 h a 14.30 h
                                                           Nota: els horaris de tancament són aproximats

Dies de preus reduïts:
- Dijous 30 de setembre  
- Dimarts 12 d’octubre

 Dies amb soroll reduït:
            - Dimarts 5 d’octubre
            - Dijous 7 d’octubre

Este año, por primera vez, con la colaboración de la Asociación de los Feriantes, dispondremos 
de una línea musical unificada en todo el recinto ferial, con la participación de casi todas las 
atracciones y, también, de una megafonía única, con la cual poder hacer avisos informativos y 
urgentes. Junto con un espacio dedicado a la atención a los usuarios y la asistencia sanitaria, el 
recinto ferial acontecerá un espacio más seguro y atractivo para el público.

Continuaremos con la iniciativa inclusiva, de dos días con una reducción al mínimo del impacto 
acústico, para que las personas de espectro autista o con dificultades de procesamiento sensorial 
también puedan disfrutar de las atracciones del recinto ferial.

El recito ferial abrirá sus puertas el sábado 25 de septiembre y, estará en funcionamiento hasta el 
martes 12 de octubre.

*

*

*

*
ESPAI GASTRONÒMIC 

DE LA FIRA

L’espai gastronòmic i més popular de la Fira també estarà present en esta Fira.
Amb les necessàries adaptacions i limitacions d’aforament per a garantir la màxima seguretat 
a les persones assistents i el compliment  la normativa sanitària, el Street Food ens oferirà 
una variada programació de música en directe, amb els millors grups de tribut del moment, 
complementada amb sessions de dj’s.
Descansar, gaudir de bona música en companyia i, per descomptat, degustar les especialitats  
gastronòmiques que ens ofereixen les Food Trucks participants són algunes de les possibilitats 
d’este espai d’oci.

Horari de l’1 al 4 d’octubre: 

 -De 13.00 h a tancament, espai de les Food Trucks. Espai acotat destinat al    
             servei de restauració, amb taules i cadires on poder consumir els productes.

 -De 18.00 h a 02.30 h, amb la programació musical següent:

 Divendres 1, 23.00 h, actuació del grup Sin Comentarios
 Dissabte 2, 19.00 h i 23.00 h, actuació del grup La Sede
 Diumenge 3, 19.00 h, Dj José Coll
            i 23.00 h, El despertar del Silencio (tribut a Héroes del Silencio)
 Dilluns 4, 12.00 h, Graham Foster i 19.00 h Tribut a Sabina

Este espacio gastronómico tan popular, también está presente en la Feria.
Con las necesarias adaptaciones y limitaciones de aforo, que garantizan la máxima seguridad 
de las personas asistentes y el cumplimiento de la normativa sanitaria, el Street Food nos ofrece 
una variada programación de música en directo, con los mejores grupos de tributo del momento, 
complementada con sesiones de dj’s.
Podremos descansar, disfrutando de buena música y degustando las especialidades 
gastronómicas que nos ofrecen las Food Trucks participantes, como una de las posibilidades 
más completas y apetecibles de este espacio de esparcimiento.

Entrada al recinte firal per la passarel·la i pel C/ Vilallonga (la resta d’accessos estaran tancats).
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DUCS BORJA
EN TEMPS DELS

Activitats al voltant del Palau Ducal dels Borja

Durant els dies de Fira, els carrers al voltant del 

Palau Ducal i l’Ajuntament s’engalanaran amb 

banderoles i guirnaldes per a anunciar que és la 

festa del patró, sant Francesc de Borja.
Hi haurà tallers d’artesania i  jocs participatius, jocs d’habilitat i el carrusel de Leonardo da Vinci 

i moltes més activitats d’animació i diversió per a tota la família.

Durante los días de Fira, las calles alrededor del Palacio Ducal  y el Ayuntamiento se engalanarán 

con banderines y guirnaldas para anunciar que es la fiesta del patrón, san Francesc de Borja.

Habrá talleres de artesanía y juegos participativos, juegos de habilidad y el carrusel de Leonardo 

da Vinci y muchas actividades de animación y diversión para toda la familia.

Dissabte 2 d’octubre. 21.30 h
SOPAR DE FIRA I FESTES
Redescubreix un Palau de Festa

Gaudeix del ja tradicional Sopar de Fira i Festes amb ambientació musical en directe al mateix 

pati d’Armes del Palau Ducal dels Borja, casa natalícia del sant patró de la ciutat, Sant Francesc 

de Borja.

Disfruta del ya tradicional Sopar de Fira i Festes con ambientación musical en directo en el mismo 

patio de Armas del Palau Ducal dels Borja, casa natalicia del santo patrón de la ciudad, san 

Francesc de Borja.

Informació i venda online: www.palauducal.com
Contacte i reserves: 96 297 14 65

Del divendres 1 al dilluns 4 d’octubre 
d’11.00 a 14.00 h  i de 17.00 a 20.00 h
C/ dels Arcs i passeig de les Germanies

ELS JOCS DELS BORJA

ACTIVITATS
ALTRES

EXPOSICIÓ  DE BONSAIS
De l’1 al 4 d’octubre
Cobert del Mercat de la plaça del Prado

Horari: de 10.00 h a 14.00 h i de 18.00h a 22.00 h
Inauguració: divendres 1 d’octubre, 19.00 h

Demostració a càrrec del Mestre Franco Franco Pedrós, 

dissabte 2 d’octubre, de 10.00 h a 13.00 h  

Organitza: Associació Club Bonsai Safor Gandia

GRAN PRIX INTERNACIONAL FEMENINO D’HALTEROFÍLIA
Divendres 24 de setembre, de 17.30 h a 20.30 h
Dissabte 25 de setembre, de 09.30 h a 21.00 h
Pavelló d’Halterofília del Poliesportiu Municipal

Organitza: Atlético Club Gandia de Halterofilia

ACTIVITATS ESPORTIVES

XVI CIUTAT DE GANDIA “CHEF AMADEO”
GRAN PREMI D’ESPANYA DE BILLAR INDIVIDUAL 3 BANDES
Del dilluns 27 de setembre fins al diumenge 3 d’octubre
De 10.00 h fins les 20.00 h

Lloc: Gandia Billar Club, c/ Miramar, 13

Més informació: www.gandiabillarclub.es

Organitza: Gandia Billar Club

EXHIBICIÓ GIMNÀSTICA RÍTMICA 
Divendres 1 d’octubre. 17.00 h
Pabelló Municipal

Participen: Escola i equip de competició del CGR Vida Gandia

Organitza: Club G. Rítmica Vida Gandia
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CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER D’HALTEROFÍLIA
Memorial Antonio Climent Donet

Dissabte 2 d’octubre, de 17.00 h a 21.00 h
Pavelló d’Halterofília del Poliesportiu Municipal

Organitza: Atlético Club Gandia de Halterofilia
CRONOLÒGICA
PROGRAMACIÓ

Divendres 1 d’octubre

_09.00 h  ARRIBADA DEL TIO DE LA PORRA. Eixida de totes les bandes del Tio de la Porra cap les escoles 
i carrers de la ciutat.

_17.00 h a 20.00 h Carrer dels Arcs i passeig. ELS JOCS DELS BORJA, de la Cia. Balconet. Tallers 
d’artesania, jocs participatius i d’habilitat i el carrusel de Leonardo da Vinci. Públic familiar.
 
_20.00 h Parc del País Valencià. ACTE INAUGURAL FIRA I FESTES 2021. Piromusical amb la Banda 
especial del Tio de la Porra per commemorar els 150 anys d’història. A continuació l’espectacle de dansa 
aèria Euforia de la Cia. Sacude.

_20.30 h a 02.15 h Parc de la Festa (parc d’Ausiàs March) CONCERT DE TITO PONTET, CIUDAD JARA, 
LA FÚMIGA. 

_22.00 h Pati col·legi sant Francesc de Borja. TRENZADAS, de 23 Arts Produccions. Teatre de carrer i circ. 
Públic a partir de 7 anys. 35’

_22.00 h Pati col·legi Benipeixcar. OHLIMPIADAS, de la Cía. La Sincro. Teatre d’humor. Tots els públics. 50’

_22.00 h Música al jardí de la Marquesa. CONCERT ANDREU VALOR, Gira Insurrecte.

_22.00 h Teatre Serrano. LA VENGANZA DE DON MENDO, de Pedro Muñoz Seca. Saga Producciones.
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Dissabte 2 d’octubre

_11.00 h a 14.00 h Carrer dels Arcs i passeig. ELS JOCS DELS BORJA, de la Cia. Balconet. Tallers 
d’artesania, jocs participatius i d’habilitat i el carrusel de Leonardo da Vinci. Públic familiar.

_12.00 h Actuació itinerant pels carrers del centre de la ciutat. COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS 
DE LA SAFOR. Música tradicional.

_12.00 h Claustre col·legi de l’Escola Pia. PLÀSTIC.TIC-TIC!, del Triangulista. Teatre de text i objectes. 
Públic familiar. 50’

_12.30 h Pati col·legi sant Francesc de Borja. TRENZADAS, de 23 Arts Produccions. Teatre de carrer i 
circ. Públic a partir de 7 anys. 35’

_13.00 h Pati «A» col·legi de l’Escola Pia,  DOLCE SALATO, de Circo Carpa Diem. Teatre de carrer i circ. 
Tots els públics. 40’

_13.00 h Actuació itinerant pels carrers del centre de la ciutat (eixida pl. de l’Escola Pia). ULTERIOR EL 
VIAJE, de Tiritirantes. Tots els públics. 60’

_13.00 h Pati col·legi Benipeixcar. OHLIMPIADAS, de la Cía. La Sincro. Teatre d’humor. Tots els públics. 
50’

_17.00 h Claustre col·legi de l’Escola Pia. PLÀSTIC.TIC-TIC!, del Triangulista. Teatre de text i objectes. 
Públic familiar. 50’

_17.00 h a 20.00 h Carrer dels Arcs i passeig. ELS JOCS DELS BORJA, de la Cia. Balconet. Tallers 
d’artesania, jocs participatius i d’habilitat i el carrusel de Leonardo da Vinci. Públic familiar.

_18.00 h Actuació itinerant pels carrers del centre de la ciutat (eixida pl. de l’Escola Pia). ULTERIOR EL 
VIAJE, de Tiritirantes. Tots els públics. 60’

_19.00 h Pati «A» col·legi de l’Escola Pia.,  DOLCE SALATO, de Circo Carpa Diem. Teatre de carrer i circ. 
Tots els públics. 40’  

_18.00 h Pati col·legi Benipeixcar. OHLIMPIADAS, de la Cía. La Sincro. Teatre d’humor. Tots els públics. 50’

_19.00 h Música al jardí de la Marquesa. CONCERT REINA ROJA amb Soy este canto a la vida.  

_19.30 h Pati col·legi Benipeixcar. CONCERT BUAM SANT FRANCESC DE BORJA DE GANDIA. XVIII 
Campanya de Concerts d’Intercanvis 2021, de la  Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana

_19.30 h  Actuació itinerant per les places de la ciutat. LA MUIXERANGA DE LA SAFOR. Cultura Popular.

_20.00 h Pati «B» col·legi de l’Escola Pia. JAIME Y CORAL: Tribut a VICTOR MANUEL y ANA BELÉN & 
SERGIO y ESTÍBALIZ .

_20.00 h Teatre Serrano. PEGADOS UN MUSICAL DIFERENTE, Produccions El Terrat i Kaktus Music.  

_20.30 h Pati col·legi sant Francesc de Borja. TRENZADAS, de 23 Arts Produccions. Teatre de carrer i 
circ. Públic a partir de 7 anys. 35’

_20.30 h a 02.15 h Parc de la Festa (parc d’Ausiàs March). CONCERT INDIE.K, VALIRA, SHINOVA.

_21.30 h Palau Ducal. SOPAR DE FIRA I FESTES AL PALAU DUCAL. Contacte i reserves al 96 297 14 65

_22.30 h Pati «A» col·legi de l’Escola Pia. EXPRESS, de  la Cía. Faltan 7. Teatre de carrer i circ. Tots els 
públics. 60’

Diumenge 3 d’octubre

_10.30 h Plaça de l’Escola Pia. PARTIDES DE PILOTA VALENCIANA. Raspall Inclusiu: Fundació Espurna. 
Raspall adaptat: Julio, Pascual i Paco contra Toni, Salva i Carlos. Raspall Professional: Sergio i Néstor 
contra Punxa i Miralles.

_11.00 h a 14.00 h Carrer dels Arcs i passeig. ELS JOCS DELS BORJA, de la Cia. Balconet. Tallers 
d’artesania, jocs participatius i d’habilitat i el carrusel de Leonardo da Vinci. Públic familiar.

_11.00 h Església del Palau Ducal. OBERTURA SOLEMNE DE L’ANY JUBILAR DE SANT FRANCESC 
DE BORJA. I posterior missa a la Col·legiata de Santa Maria.

_12.00 h Claustre col·legi de l’Escola Pia. BERGAMOTTO SHOW, de Cía. Bergamotto. Clown i humor. 
Públic familiar. 35’

_13.00 h Pati «A» col·legi de l’Escola Pia.,  DOLCE SALATO, de Circo Carpa Diem. Teatre de carrer i circ. 
Tots els públics. 40’

_12.30 h Pati col·legi sant Francesc de Borja. INDALA, de David Vento Dance. Dansa contemporània. 
Públic a partir de 12 anys. 15’.

_17.00 h Claustre col·legi de l’Escola Pia. BERGAMOTTO SHOW, de Cía. Bergamotto. Clown i humor. 
Públic familiar. 35’

_17.00 h a 20.00 h Carrer dels Arcs i passeig. ELS JOCS DELS BORJA, de la Cia. Balconet. Tallers 
d’artesania, jocs participatius i d’habilitat i el carrusel de Leonardo da Vinci. Públic familiar.

_18.30 h Pati col·legi sant Francesc de Borja. TARTANA, de Trocos Lucos Cía. Circ. Tots els públics. 45’.

_18.30 h Pati col·legi Benipeixcar. EL SARAU DE LA FIRA.  Amb la rondalla Les Folies de Carcaixent i 
grups de danses de la comarca.

_19.00 h Pati «A» col·legi de l’Escola Pia. EXPRESS, de  la Cía. Faltan 7. Teatre de carrer i circ. Tots els 
públics. 60’

_19.00 h Música al jardí de la Marquesa. CONCERT LA CHAMANA TRIO. Tribut a Maria Dolores Pradera.  

_19.30 h Pati «B» col·legi  de l’Escola Pia. EDUARD FORÉS I REBECA QUEROL: ENDLESS LOVE 
SWING. Tribut als duets clàssics.

_19.30 h a 00.50 h Parc de la Festa (parc d’Ausiàs March). CONCERT TARDOR, SAMANTHA, ANA 
GUERRA. 

_20.00 h Teatre Serrano. MAESTRISSIMO (PAGAGNINI 2), de Producciones Yllana.

_20.30 h Pati col·legi sant Francesc de Borja. INDALA, de David Vento Dance. Dansa contemporània. 
Públic a partir de 12 anys. 15’.

_21.00 h Plaça de l’Escola Pia. INICI DE L’ANY JUBILAR DE SANT FRANCESC DE BORJA . Espectacle 
multidisciplinar amb la participació de la Cia. Motiva Danza (Asociación Cultural Gandia en Danza) amb la 
direcció artística de Sonsoles Borja. Projecció multimedia a càrrrec de MOMAP studio.

_22.30 h Pati «A» col·legi de l’Escola Pia. EXPRESS, de  la Cía. Faltan 7. Teatre de carrer i circ. Tots els 
públics. 60’

_23.30 h De del Pont Vell d’Oliva. NIT DEL FOC: INICI DE L’ANY JUBILAR. Espectacle pirodigital, a 
càrrec de la pirotècnia RICASA.
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Dilluns 4 d’octubre

_11.00 h a 14.00 h Plaça del Prado. EL GRAN LABERINT, de  la Cia. Espectacle Spectacular. Instal·lació. 
Públic familiar.

_11.00 h a 14.00 h Carrer dels Arcs i passeig. ELS JOCS DELS BORJA, de la Cia. Balconet. Tallers 
d’artesania, jocs participatius i d’habilitat i el carrusel de Leonardo da Vinci. Públic familiar.

_12.00 h Col·legiata de Santa Maria. SOLEMNE MISSA. En honor a sant Francesc de Borja, patró de la 
ciutat.

_12.00 h Claustre col·legi de l’Escola Pia. DIS_ORDER, de Cia. Pere Hosta. Teatre d’humor. Majors de 10 
anys. 35’

_13.00 h  Pati «B» col·legi de l’Escola Pia. ROBOT RR3, de Scura Splats. Comèdia musical infantil. Públic 
familiar. 50’

_14.00 h República Argentina (tram comprés entr c/Benicanena i plaça Crist Rei). MASCLETÀ EN HONOR 
A SANT FRANCESC DE BORJA. Espectacle pirotècnic a càrrec de Pirotècnia Borredà.

_17.00 h Claustre col·legi de l’Escola Pia. DIS_ORDER, de Cia. Pere Hosta. Teatre d’humor. Majors de 10 
anys. 35’

_17.00 h a 20.00 h Plaça del Prado. EL GRAN LABERINT, de  la Cia. Espectacle Spectacular. Instal·lació. 
Públic familiar.

_17.00 h a 20.00 h Carrer dels Arcs i passeig. ELS JOCS DELS BORJA, de la Cia. Balconet. Tallers 
d’artesania, jocs participatius i d’habilitat i el carrusel de Leonardo da Vinci. Públic familiar.

_18.00 h  Pati «B» col·legi de l’Escola Pia. ROBOT RR3, de Scura Splats. Comèdia musical infantil. Públic 
familiar. 50’

_18.30 h Pati col·legi sant Francesc de Borja. TARTANA, de Trocos Lucos Cía. Circ. Tots els públics. 45’.

_19.00 h  Música al jardí de la Marquesa. FESTIVAL YE-YÉ amb LA ROMÁNTICA BLUES BAND.

_20.00 h Teatre Serrano. AÚREO, de la Cia. UpArte.

_20.00 h PROCESSÓ EN HONOR A SANT FRANCESC DE BORJA. Recorregut pels carrers del centre 
de la ciutat.

FIRA I FESTES
Gandia 2021


