
PROGRAMA D’ACTES 
FIRA D’OLIVA 2015 

 
 TIO DE LA PORRA: El Tio de la Porra que menja pa i salmorra! 

Divendres 19 de juny. 
 
La Banda del Tio de la Porra eixirà des de la Plaça de l’Ajuntament a les 09.30 h per 
anunciar l’inici de la FIRA D’OLIVA. Recorrerà els col·legis de la ciutat anunciants 
als xiquets l’arribada de la Fira. 
 
 FIRA GASTRONÒMICA: A la taula i al llit al primer crit! 

 
Del divendres 19 al diumenge 21 de juny. 
 
Les associacions festeres de la ciutat ens ofereixen la possibilitat de tastar tapes, 
pintxos i picadetes diverses al bellmig del Passeig Lluís Vives. 
Horari: 
-Divendres 19: De 11.00 h a 14.30 h. i de 19.00 h a 00.30 h. 
-Dissabte 20: De 11.00 h a 01.30 h. 
-Diumenge 21: De 11.00 h a 00.30 h. 
 
 II FIRA D’ALIMENTACIÓ I MERCAT DE LA TERRA: 

 
Del dissabte 20 al diumenge 21 de juny. (Obert matí i vesprada). 
Productes de producció ecològica, productes artesanals i de proximitat (olis, 
formatges, vins, verdura ecològica, mels, confitures...) 
Horari: De 10.30 h a 14.30 h i de 17.00 h a 22.00 h 
 
 
 FIRA MEDIEVAL: 

Del divendres 19 al diumenge 21 de juny. 
Parades diverses d’artesania amb animacions durant els tres dies de la Fira d’Oliva. 
Durant els tres dies hi haurà animació musical i personatges recorrent la Fira 
Medieval. 
Animacions: Gaiters, batucada, personatges medievals... 
Horari: Des de les 19.30 h del divendres 19 fins les 22.00 h del diumenge 21. 
Lloc: Passeig Rei en Jaume I. 
 
 FIRA DEL COMERÇ D’OLIVA-NIT OBERTA. 

Dissabte 20 de juny. 
Els comerços d’Oliva et presenten els seus productes, amb un passeig podràs gaudir 
d’una nombrosa varietat de productes als millors preus, i amb la garantia del teu 
comerç. 
Organitza: ACCO. 
Horari: 18.30 h a 01.30 h 
Lloc: Parada de taxis, Passeig. 
(Tram entre el carrer Sant Carles i Cervantes). 



 
 
 

 
 III TROBADA CANINA: 

Dissabte 20 de juny. 
-18.00 h: Tallers i exhibicions TRX, i d’ensinistrament de gossos. 
-20.00 h: Cursa popular amb o sense gossos. 
-21.45 h: Exhibicions policials i de TRX. 
Organitza: VEDAMA. 
Lloc: Passeig Gregori Maians. 
 
 
 
 ACTUACIONS I ANIMACIONS: 

 
DIVENDRES 19 DE JUNY:  
Nit Jove: Concert FIGATELL SOUND: 
Grups: Aspencat, Oques Grasses, Desgavell i Prozac Soup. 
Preu anticipada: 5 euros. 
Preu en taquilla: 8 euros. 
Horari: 21.00 h 
Lloc: Aparcament del Poliesportiu Municipal. 
 
 
DISSABTE 20 DE JUNY: 
Musical Infantil i familiar: “Canta amb nosaltres” 
Els clàssics més importants de la cinematografia infantil, reviure els somnis i les 
fantasies de les pel∙lícules més conegudes (La Bella i la Bèstia, el Rei Lleó, el Llibre 
de la Selva, Mulan, Mary Poppins, Bob Esponja, Toy Story...) 
Horari: 19.30 h. 
Lloc: Parc de l’Estació. 
 
Musical “Feeling”. 
Un recorregut artístic i visual per Las Vegas (teatres, hotels i casinos). 
Tot amb una bona posada en escena, vestuari en un gran musical. 
Horari: 23.30 h. 
Lloc: Parc de l’Estació. 
 
DIUMENGE 21 DE JUNY: 
Espectacle de màgia “Sheridan”. 
Imaginar que qualsevol cosa és possible, fer de l’escenari un lloc de fantasia, on 
l’espectador es deixe portar per la seua imaginació, i la màgia de l’espectacle. 
Espectacle per a públic familiar. 
Horari: 18.30 h. 
Lloc: Parada de taxis. 
 
Fira Infantil: Jocs Tradicionals. 
Horari: 19.00 h 
Lloc: Parada de taxis. 



 
 
 
Concert de Banda Juvenil de l’AAMO. 
Horari: 20.30 h 
Lloc: Plaça Joan B. Escrivà (Mercat Municipal). 
 
NIT DE SANT JOAN. La nit més curta i el dia més llarg. 
 
Dimarts 23 de juny: 
Orquestra Titànic. 
Més de 10 anys dalt dels escenaris acrediten l’Orquestra Titànic, ara renovada, amb 
nous integrants, nova posada en escena i un repertori que no deixarà ningú 
indiferent. Viu la nit de Sant Joan de la mà de l’Orquestra Titànic a la Platja d’Oliva. 
Horari: 23.30 h 
Lloc: Plaça d’Europa 
Platja d’Oliva. 
 
 
 
 
ORGANITZA: 
REGIDORIA DE FESTES 
 
COL·LABORA: 
REGIDORIA D’AGRICULTURA. 
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
ACCO, VEDAMA. 
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