
la festa de tots!

oliva 2016
Del 17 al 19 de juny



Saluda Pepe Salazar, 
Regidor delegat de Festes Ajuntament d’Oliva

Ja tenim ací la Fira i Festes d’Oliva 2016. Com 
a regidor responsable de les Festes, és per a mi 
un honor saludar-vos en una de les principals 
celebracions de la nostra ciutat: la fira de fires, 
la festa oberta i participativa per excel•lència.
He de dir-vos que enguany estem especialment
orgullosos perquè hem preparat, per a la fira, 
un complet programa de qualitat i adreçat a 
tots els públics.
Per als menuts tindrem el Tio de la Porra, cas-
tells inflables, espectacles musicals en valencià 

i en castellà, de màgia, un parc aquàtic amb màquina d’escuma, una granja 
amb tallers i fins i tot una font de xocolate, i tot gratuït.
Per als majors també hem preparat dos musicals de gran qualitat al parc de 
l’Estació: en primer lloc “Festa Major”, amb alguns dels actors de la popular 
sèrie valenciana L’Alqueria Blanca i també “7 Pekados”.
I per als més joves, el Figatell Sound i també la Fira d’Atraccions, que en-
guany torna a Oliva després de molts anys, a més de discomòbil, tant diven-
dres com dissabte.
Especialment satisfets estem també de la recuperació del Festival de la 
Cançó, que tan bona acollida ha tingut sempre a Oliva.
I per descomptat de la 8a Baixada de Carretons del Raval i d’una nova edició 
de la Trobada Canina Solidària.
A més, la Fira i Festes d’Oliva 2016 tornarà a ser una Fira de Fires, amb la 
Fira Gastronòmica de les Associacions, enguany amb la presència de vora 
20 entitats locals, i la Fira Artesana Medieval del Llaurador, a més de la Fira 
Infantil i la Fira de les Atraccions.
Un programa que esperem que agrade a tots els ciutadans d’Oliva i també a 
totes les persones que ens visiten, que aconseguisca que passem tres inten-
sos dies de festa en harmonia, amb la família i els amics, per començar l’estiu 
de la millor manera possible.

Només en queda desitjar-vos que gaudiu de la Fira de Fires, la Fira i Festes 
d’Oliva 2016, la festa de tots!



Fira gastronomica 
de les Associacions

dies 17, 18 i 19 
de Juny

Passeig de Lluís Vives

Fira Artesana i Mercat 
Medieval del Llaurador

Mercat temàtic artesà, 
al Passeig de l’Alcalde Juan Sancho

Fira d’Atraccions

a l’aparcament situat entre el Passeig de l’Alcalde Juan San-
cho i el Carrer d’Isabel de Villena

Fira Infantil
a la parada de taxis (Passeig de Lluís Vives)



DIVENDRES, 17
10.00 h  Visita del TIO DE LA PORRA a les escoles d’Oliva per anun-
ciar la Fira i Festes 2016.
18.00 h  Espectacle musical infantil en valencià CANTA BALLA de 
LA PANDILLA DE DRILLO, a la parada de taxis (passeig de Lluís 
Vives). Una divertida producció plena de sorpreses d’Andrés Mese-
ger, en què un científic i els seus amics correran aventures apassio-
nants. Espectacle gratuït. 

19.00  h  INAUGURACIÓ DE LA FIRA I FESTES a càrrec de les au-
toritats municipals, des de la parada de taxis (passeig de Lluís Vives).

19.00 h CORREBARS, Xaranga anunciadora del FIGATELL  
SOUND a càrrec de la formació “Aureba”, per la Fira Gastronòmica 
i Artesana.



21.30 h  FIGATELL SOUND, a l’aparcament de la piscina coberta. 
Festival de música en valencià amb la presència de Burumballa, Mafal-
da, Sva-ters, Auxili i el DJ Plan B. Preu d’entrada anticipada: 3 euros / 
en taquilla: 5 euros. Inclourà el “Sopatell” (sopar d’entrepà de figatell 
més beguda i colpet, per 5 euros). Organitza el col•lectiu Joves d’Oliva 
en Moviment amb el suport de l’Ajuntament d’Oliva (Regidories de 
Festes, de Cultura i Música i de Joventut).

23.00 h  Musical FESTA MAJOR, amb actors i actrius de la popular 
sèrie de televisió L’ALQUERIA BLANCA, al parc de l’Estació. Es trac-
ta d’una comèdia musical sobre la vida de qualsevol poble valencià a 
través de les peripècies viscudes per una família. Un espectable que re-
cupera cançons tradicionals valencianes, com ara “la tarana”, “la manta 
al coll”, “mareta”, “xumba”, “maredeueta”, etc. Espectacle gratuït. 

En acabar el musical, tindrem DISCOMÒBIL al mateix parc de 
l’Estació.



DIssabte, 18
11.00  h   8ª BAIXADA DE CARRETONS DEL RAVAL, amb un 
recorregut que començarà des de la plaça del Penyot, passarà pels ca-
rrers de Sant Pere i de la Verge del Rebollet i finalitzarà a l’encreuament 
entre els carres de la Caldereria i de la Cantereria. Organitzen les Re-
gidories de Comerç, Mercats i Consum, i les associacions de Veïns 
del Raval, del Raval-Gerreria, el Pinet i l’Associació El Romaní de La 
Safor.

10.00-14.00 h  PARC AQUÀTIC AMB MÀQUINA D’ESCUMA per 
als més menuts, al parc de l’Estació. Entrada lliure. 

17.00-21.00 h  CASTELLS INFLABLES I JOCS INFANTILS, a la 
parada de taxis (passeig de Lluís Vives). Entrada lliure. 



18.00 h  FONT DE XOCOLATE per als xiquets, a la parada de taxis 
(passeig de Lluís Vives). Accés gratuït per a tots els xiquets i xiquetes.
 
18.00 h  IV TROBADA CANINA SOLIDÀRIA A OLIVA, al passeig 
de Gregori Mayans, amb cursa i passeig populars de 1.800 metres, 
a més de tallers i exhibicions de les unitats canines policials. Orga-
nitza L’Associació Protectora d’Animals d’Oliva VEDAMA amb la 
col•laboració  de l’Ajuntament d’Oliva.

19.00 h  Musical infantil TROTAMUNDOS, a la parada de taxis (pas-
seig de Lluís Vives). Es tracta d’un espectable interactiu on la diversió 
està assegurada per a tota la família, amb paròdies, cançons i màgia. 
Amb el missatge de tindre cura pel medi ambient, els set personatges 
del “Trotamundos” recorreran el món buscant el tresor més preuat, el 
somriure d’un xiquet! Espectacle gratuït.



20.30 h  CONCERT DE L’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICO MUSICAL 
D’OLIVA, a la parada de taxis (passeig de Lluís Vives). Concert gra-
tuït.

23.00 h  “7 PEKADOS, The Musical”, al parc de l’Estació. Es tracta 
d’un musical amb coreografies espectaculars sobre els set pecats capi-
tals: ira, enveja, avarícia, luxúria, supèrbia, gola, peresa. Un fantàstic 
recorregut per les passions més fosques de l’ésser humà. Espectacle 
gratuït.

DIumenge, 19
11.00-14.00 h  CASTELLS INFLABLES I JOCS INFANTILS, a la 
parada de taxis (passeig de Lluís Vives). Entrada lliure. 



10.00-14.00 h   LA GRANJA DEL TIO MIGUEL, a la parada de taxis 
(passeig de Lluís Vives), amb més de 30 animals, tallers didàctics i 
passejades amb poni. Entrada lliure. 

18.00 h  ESPECTACLE DE MÀGIA, amb la presència de dos grans 
mags: SELU XL (màgia i humor per a tota la família) i el reconegut i 
televisiu MURPHY THE MAGICIAN (passeig de Lluís Vives). 
Espectacle gratuït.



20.00 h  Final del FESTIVAL DE LA CANÇÓ D’OLIVA 2016, al 
parc de l’Estació.
Concurs de cantants novells i aficionats, que actuaran de forma indi-
vidual o col•lectiva, amb premis per als tres primers classificats (de 
300, 200 i 100 euros respectivament) més un quart premi (de 200 
euros) per al millor cantant o grup local. Patrocina la Regidoria de 
Festes de l’Ajuntament d’Oliva. Espectacle gratuït.

CONCURS DECANTANTS 

 de la Cançó d OlivaFestival
 de la Cançó d OlivaFestival

Fira i Festes d'Oliva 2016

Torna el festival a Oliva 
no te'l pots perdre!

Coordinació: Toni el Fontanero - Presentació: Germán Salazar

NOVELLS I AFICIONATS

Inscripció (fins al 31 de maig): telf. 673 229 270 (de dilluns a divendres de 09.00 a 15.00 h)
Correu electrònic: oliva.cultura@gmail.com

Selecció: divendres 3 de juny, 20.00 h, Casa de la Festa
Gran Final: diumenge 19 de juny, 20.00 h, parc de l'Estació



DIjous, 23 Juny

24.00 h  Actuació de l’ORQUESTRA SYBERIA a la plaça d’Europa.
Espectacles gratuïts.

nit de sant joan
23.00 h  A la platja d’Oliva, CORREFOCS per l’avinguda Verge del 
Mar, des de l’encreuament amb el carrer Illa de Sardenya fins a la plaça 
d’Europa. 



w w w.o l i v a .e s

/
Di

ss
en

y 
/ i

m
pr

es
ió

/ t
el

. 9
6 

28
5 

0 
28

5


