
FIRA D’OLIVA I SANT JOAN, 
REGIDORIA DE FESTES DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA 

DEL 20 AL 23 DE JUNY 2014 
 
 Fira de Gastronomia: Degustació de productes elaborats o cuinats per 

les associacions festeres i veïnals de la ciutat. 
 Fira d’Alimentació. Venda de Productes de la terra, artesanals i de 

proximitat. (Vins, cerveses artesanes, formatges, verdura i fruita 
ecològica, conserves tradicionals...) 

 Fira Infantil: Parc d’atraccions infantil i  musical. 
 Fira Musical: Actuacions i Musical. 
 Nit de Sant Joan: Orquestra Titànic a la Platja d’Oliva. 

 
DIVENDRES 20 DE JUNY: 
A partir de les 09.30 h: El Tio de la Porra visitarà els col·legis d’Oliva, per 
portar la Fira als xiquets i xiquetes d’Oliva. 
 
 Fira de Gastronomia. 

Horari: 11.00 h a 14.30 h i de 19.00 h a 00.30 h 
Lloc: Passeig Lluís Vives. 
 
Revista de Varietats:  
 Espectacle de màgia “Màgic Extrem”, amb efectes especials i grans 

il·lusions màgiques, foc, desaparicions, levitacions...Un gran 
espectacle de màgia. 

 Espectacle d’humor “Carlos Luna”, un espectacle amb un gran 
humorista per riure ben a gust. 

 Cançó melòdica a càrrec de Juan Ramon, un cantant que ha gravat 
dos discs a Amèrica amb molt bona acollida pel públic, i a més, ha 
treballat d’actor en diverses sèries televisives, com ara “A flor de pell”. 

 Vedette “Lola Viar”. 
Horari: 22.00 h. 
Lloc: Plaça Joan B. Escrivà (Plaça del Mercat). 
 
DISSABTE 21 DE JUNY: 
 Fira d’Alimentació, Artesania i Productes de la Terra. 

Horari: 10.30 h a 14.30 h i de les 17.00 h a les 22.30 h. 
Lloc: Passeig Lluís Vives. 
 
 Fira de Gastronomia. 

Horari: 11.00 h a 16.00 h i de 18.30 h a 01.30 h 
Lloc: Passeig Lluís Vives. 
 
 Musical Infantil: “Juega con nosotros”, les cançons més conegudes 

de les pel·lícules infantils, amb una espectacular posada en escena, 
vestuari, màgia i fantasia, que farà les delícies del públic infantil i 
familiar. 

Horari: 19.00 h. 
Lloc: Plaça Joan B. Escrivà (Plaça del Mercat). 



 
 Musical “Dancing las Vegas”, un magnífic espectacle musical amb 

les cançons més conegudes i balls de la història musical, magnífic 
vestuari i espectacular posada en escena. 

Horari: 23.00 h. 
Lloc: Parc de l’Estació. 
 
 
 
DIUMENGE 22 DE JUNY: 
 Fira de Gastronomia. 

Horari: 11.00 h a 00.30 h. 
Lloc: Passeig Lluís Vives. 
 
 Parc d’atraccions infantil. Tobogan aquàtic, pista de curses de 

relliscament, tobogan de cap, mini-pista infantil de relliscament, aigua-
va, i animació amb festa de l’escuma. (Totes les atraccions són 
gratuïtes). 

Horari: 11.00 h a 14.00 h 
Lloc: Parc de l’Estació. 
 
 
DILLUNS 23 DE JUNY: NIT DE SANT JOAN, Platja d’Oliva 
Celebració de la Nit de Sant Joan a la Plaça d’Europa, al costat de la caseta 
de Creu Roja. 
 Espectacle de Foc a càrrec de l’artista Verde-María. 

Horari: 23.00 h. 
Lloc: Plaça d’Europa. 
 

 L’Orquestra Titànic ens deleitarà amb la millor música des dels anys 
70 fins l’actualitat. Una orquestra mítica a la comarca de la Safor, amb 
una posada en escena espectacular, un muntatge impressionant i un 
so ben potent per a la nit més curta de l’any. La Nit de Sant Joan a la 
Platja d’Oliva! 

          Horari: 23.30 h. 
          Lloc: Plaça d’Europa, davant de la caseta de Creu Roja, Platja d’Oliva. 
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