Programa 2018
Dissabte 6
16.30 h

XVII Volta a peu Fira d’Onda, categoria inferior; eixida des de l’Olímpic.:
Organitza Club Atletisme Onda.

17.30 h

XVII Volta a peu Fira d’Onda, categoria absoluta; eixida i meta des de
l’Olímpic. Recorregut urbà de 10 km. Organitza: Club Atletisme Onda.

19.00 h

Al Teatre Mònaco, acte de proclamació de la Reina Infantil 2018, Carmen
Fabregat Bou, i imposició de bandes a les Dames Infantils i acompanyants:
Adrián Peris Morte, acompanyant de la Reina; Lidia Belloso Espinosa, Jordi
Rubio Ruiz, Irene Ferrandis Peña, Gaizka Pérez Monferrer, Inés García
Bardera, Rihanna Sánchez Alvitez. Amb la participació dels col·legis de la
localitat, del Grup Scout Santíssim Salvador i del Centre de Dansa de la Unió
Musical Santa Cecília d'Onda.

Diumenge 7
11.30 h

Al Teatre Mònaco, sorteig de cadafals.

Dimarts 9
9.00 h

Al carrer de Sant Miquel, partida de pilota valenciana, organitzada pel Club
Pilotari d’Onda.

Dijous 11
20.00 h

A la Cassola, projecció del documental «Paco Cabanes, el Genovés»,
organitzat per l’Ajuntament d'Onda i coordinat per la Direcció General d’Esport.

22.00 h

Nit de ronda a càrrec de la rondalla Els Moriscos, a casa la reina Anna Peña
Mañana, carrer d’Almassora.

Dissabte 13
9.00 h

Workout i calistènia. A la plaça 8 de Març. Campionat Fira d'Onda de workout
organitzat per l'Associació Cultural Gimnàstica Funcional d'Onda.

17.00 h

Partida professional de pilota valenciana, escala i corda. Fageca i Guillermo
contra J. Salvador i Nacho. En el Trinquet municipal. Organitzada pel Club
Pilotari d’Onda.

19.30 h

Al Teatre Mònaco, acte de proclamació de la Reina de la Fira d’Onda 2018,
Anna Peña Mañana, i les Dames de la seua Cort d'honor, Sonia Rodríguez
Berzosa i Marian Moya Martí. Actuarà com a mantenidora Patricia Campos
Doménech i amenitzaran l'acte l'alumnat del Centre de Dansa i la Banda de la
Unió Musical Santa Cecília d'Onda. A continuació, ball homenatge a la Reina
en els Salons Princesa, amenitzat per l'orquestra Tucán.

Diumenge 14
13.30 h

A les instal·lacions del Club de Campo, finals de pàdel, tennis i frontennis.
Lliurament de trofeus.

19.00 h

Al Teatre Mònaco, lliurament dels premis literaris Ateneu Cultural i Mercantil
d'Onda.

Dilluns 15
19.00 h

Al Raval de Sant Josep i plaça del Pla, muntatge de cadafals.

Dimarts 16
19.00 h

Als carrers de Sant Roc i la Safona, muntatge de cadafals.

Dimecres 17
19.00 h

Muntatge de caixons, finalització del muntatge de cadafals i correcció de
defectes segons les indicacions del personal tècnic.
Al Museu del Taulell, inauguració de l’exposició Salvador Vives Roca (Onda,
1924-2010). L’art en ceràmica.

Dijous 18
19.00 h

Inauguració d'exposicions:
A la Sala d'actes de la Casa de la Cultura:
XXV Exfilnucol Onda octubre 2018, organitzada pel Cercle Filatèlic, Numismàtic
i de Col·leccionisme Ibn al-Abbar d'Onda.
A la Sala d'exposicions de la Casa de la Cultura:
Restauració de peces arqueològiques del Castell d’Onda. Campanyes
2008/2010-11 Museu d'Arqueologia.

20.00 h

A la Sala d'exposicions de la Caixa Rural Nostra Senyora de l’Esperança (carrer
de Sant Miquel):
Olis de Llorens Bort i escultures de Ricardo Gil Monzó

Divendres 19
18.00 h

Al recinte firal, inauguració oficial de la fira d'atraccions, a càrrec de la Reina
Infantil i Cort d'honor, i obertura de la fira de venda ambulant en l'avinguda
Serra d’Espadà.
Al carrer d’Alfonso Pallarés, Dj Beltrán, organitzat per la penya Linfasis.

20.00 h

A la plaça d’Espanya, inauguració de la Tasca del Tord

22.00 h

Cercavila amb xaranga per a arreplegar a la Reina de la Fira.
Al carrer dels Furs, actuació del Duo Fantasia, organitzada per la penya Ja ho
pensarem.

23.15 h

Des del Pla, Crida de la Reina per a anunciar a tota la població l'inici de les
festes. Seguidament, Theos Foc 18, correfoc de la companyia Scura Splats.
Es recomana portar roba vaquera, gorra i tindre molta precaució.

00.00 h

Al carrer del Pintor Oliet, Auditorium Show, organitzat per les penyes Bona nit i
Espardenya.

00.15 h

A la plaça d’Espanya, IV Fest-Onda amb els grups: El Diluvi, Pupil.les i
Almorranes Garrapinyaes.

04.00

Al pavelló Victor Cabedo Carda, Festa Remember.

Dissabte 20
08.00 h

Dos encierros amb bous de la ramaderia Germán Vidal.

12.00 h

Volteig de campanes i disparada de tronadors.

13.00 h

Cercavila de la Fira, amb la Banda de la Unió Musical i ofrena de flors als
patrons de la vila, amb la presència de la Reina i Dames, Reina Infantil i Cort
d'honor, Junta de Festes, Corporació municipal i penyes acompanyades per
xarangues; amb el tradicional cant de l'himne del Salvador a l'església.

14.00 h

Al carrer Falcons, actuació de Los Makis, organitzada per la penya Piuà

17.00 h

Exhibició i prova de dos bous braus de la ramaderia Hijos de Celestino
Cuadri Vides.
- Socorrista, amb el núm. 27, G- 3 i pèl negre zaíno.
- Corcito, amb el núm. 15, G- 3 i pèl negre zaíno.
Exhibició i prova d'un bou brau, de la ramaderia de Madroñiz.
- Gallardo, amb el núm. 98, G-2 i pèl negre burraco, patrocinat per A.T.C. Les
300 Torres.
Durant la vesprada, exhibició de bous i vaques de la ramaderia Miguel Parejo.
Al carrer Ronda, ball amb l’orquestra Avenida Sud + Animal Caliente, organitzat
per la penya Tomilo No.
Al carrer d’Ausias March, Festival Remember, organitzat per la penya Recorte.
Al carrer d’Alfonso Pallarés, ball amb l’orquestra Liverpool, organitzat per la
penya Desorden.

18.00 h

Al carrer d’Aragó, Dj Adry Bass, organitzat per la penya Nintokxia.

22.45 h

Traca tradicional, pel recorregut dels bous.

23.00 h

Bous embolats. La primera embolada es farà al Raval de Sant Josep, a càrrec
dels emboladors La Siesta; la segona, a la plaça del Pla, a càrrec dels
emboladors Sae-40.
Seguidament embolada del bou de l’A.T.C. Les 300 Torres.
En el pavelló Víctor Cabedo Carda, concert de Viva Suecia, Ley Dj, Guille
Milkyway (La Casa Azul Dj Set).
Al carrer de Toga, actuació de l'orquestra Módena, organitzada per la penya
Extravià.
Al carrer del Molí encreuament amb Ceramista Abad, actuació de l'orquestra
Alabama, organitzada per la penya Elipsis.

Diumenge 21
11.30 h

A l'església de l'Assumpció, missa solemne en honor al Santíssim Salvador
amb la participació de l’Archiconfraria dels Sants Patrons de la ciutat d'Alzira.
Cantarà el Cor Parroquial de l'Assumpció, dirigit per María Ortega Álvaro.

12.00 h

A la Casa de la Cultura, obertura de l'oficina temporal de Correus de la XXV
Exfilnucol, organitzada pel Centre Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme Ibn
al-Abbar d'Onda.

17.00 h

Al Camp Municipal Bolos Serranos, Campionat de Fira d’Onda. Organitzat pel
Grup d’Esplai Esportiu Bolos Serranos.

18.00 h

A l'auditori, concert de la Banda Simfònica i Cor de la Unió Musical Santa
Cecília d'Onda.

Fira d’Onda, pasdoble

R. Talens

Gloria al Poble (pasdoble)

P. Marquina

Salvador Guinot (pasdoble taurí)

F. Signes

Agemiz, dos episodis històrics per a Banda

F. Ferran

Batalla del Sucro
Dansa dels conqueridors
II
Obertura Càndida (En el C aniversari del seu naixement)

L.Bernstein

West side Story, selecció. (En el C aniversari del seu naixement) L.Bernstein
Himne a la Vila d’Onda

J.Bordonau
Lletra: J. Huguet

Daniel Gómez Asensio, director
20.00 h

Processó general amb l'assistència de la Reina i Dames de la Fira i Reina
Infantil amb la seua Cort d'honor, Junta de Festes i autoritats. Al Raval de Sant
Josep es cantarà l'himne al Santíssim Salvador i, a continuació, des del Castell,
focs artificials.

23.00 h

Al Teatre Mònaco, Aguacates, divertit embull on res és el que sembla. Obra de
Tirso Calero amb Juanjo Artero, Jesús Cabrero, Lucía Ramos i Ricardo Sanz,
sota la direcció de José Saiz.

23.30 h

Concert de l'Orquestra Simfònica de la SAMVO junt amb Paco Arrojo
(finalista de la primera edició de La Voz, guanyador del premi al millor actor
principal pel musical en els 2018 Premis Broadway World Spain).
S'interpretaran les cançons inoblidables de Serrat, José Luis Perales, Raphael...

23.45 h

Al carrer d’Alfonso Pallarés amb Bonaire, ball amb l’orquestra La Pato,
organitzat per la penya Deskicio.

02.00 h

Al pavelló Víctor Cabedo Carda, festa penya TRAS-K

Dilluns 22

11.00 h

Cercavila infantil amb la participació de la Reina Infantil i la seua Cort d'honor,
col·legis, la Banda Jove de la Unió Musical Santa Cecília i associacions. A tots
els participants se'ls entregarà un regal per part de l'associació DISADI.
La cercavila eixirà del carrer Cervantes i recorrerà els carrers Ecce Homo, plaça
del Pla, Raval de Sant Josep, Rei en Jaume, Sant Roc, Sant Miquel, Salvador
Barri i Sant Bernat, i finalitzarà en la plaça d'Espanya, on es lliuraran els
obsequis patrocinats per la Caixa Rural Nostra Senyora de l’Esperança.
A continuació, i en la mateixa plaça, gran festa infantil amb Scura Splats i el seu
espectacle La mar de B (XVII Festival de Teatre i Animació Infantil).

13.00 h

A l'aparcament Ibn al-Abbar, al costat del pavelló Víctor Cabedo Carda, paelles.
Amb ha reserva de taules i cadires, obsequi d'arròs i oli per a les penyes
participants; amb la col·laboració de Taula supermercats.

16.00 h

A l'aparcament Ibn al-Abbar, al costat del pavelló Víctor Cabedo Carda, gran
Orquestra New Limite.
Al carrer Mestre Giner, grup Albaicar, organitzat per la penya For-k.

17.00 h

A la plaça Maria Cases, Remember, organitzat per la penya Ti-k.
Al carrer Alzira, Djs Ts, organitzat per la penya Nirolexia.

18.00 h

A la plaça de l'església, ofrena de flors a la patrona del poble, Nostra Senyora
de l'Esperança, amb l'assistència de la Reina i Dames de la Fira 2018, Reina
Infantil i Cort d'honor, Junta de Festes, autoritats i la participació de reines i
dames anteriors, de les penyes i de tot el poble en general. Eixida des de la
plaça del Pla.

19.30 h

A l'església de l'Assumpció, missa solemne concelebrada en honor a Nostra
Senyora de l'Esperança, patrona de la vila. Cantarà el Cor Parroquial de
l'Assumpció dirigit per María Ortega Álvaro.

23.00 h

Al pavelló poliesportiu Víctor Cabedo Carda, gran concert de Tennessee &
Onda Big Band.

02.00 h

Al pavelló Víctor Cabedo Carda, Dj Lowe, organitzat per la penya Necroloxis

Dimarts 23
11.00 h

A la plaça d'Espanya, parc infantil Animatrix (XVII Festival de Teatre i
Animació Infantil).

12.00 h

Entrada i exhibició de vaques de la ramaderia de Miguel Parejo.

13.00 h

Exhibició d'un bou brau de la ramaderia Adolfo Martín, de nom Carpintero,
G3, núm.45, i pèl càrdeno bragat meano. Patrocinat per Aficionats al bou de
Fira d’Onda.

14.00 h

Al restaurant Palmito, dinar homenatge a les associacions El Molí,
Adaponda i unes altres de diversitat funcional, oferida per l'Ajuntament.

16.30 h

A la plaça d'Espanya, continuació del parc infantil Animatrix (XVII Festival de
Teatre i Animació Infantil).

Des de les barreres dels carrers Concepció i la Safona, repartiment de
berenar als membres dels cadafals, organitzat per l'Associació de Cadafals i
Caixons.
17.00 h

Exhibició de dos bous braus de les ramaderies següents:
- Las Ramblas, Escaso, amb el núm. 20, G-3 i pèl negre mulat. Patrocinat per la
penya TI-K
- Luis Díaz Terrón, Botarate, amb el núm. 19, G-012 i pèl negre. Patrocinat per
la penya Recorte.
A continuació, vesprada de vaques de la ramaderia El Mijares.
Al Teatre Mònaco, primera sessió del musical infantil Merlín, la leyenda (XVII
Festival de Teatre i Animació Infantil).
Al carrer de Monsenyor Fernando Ferris, Pablo Villalba Dj, organitzat per la
penya Sinexis.

18.00 h

Al CIM, ball a càrrec de Toni Vissiedo. Entrada gratuïta.
Al carrer d’Ausias March, La Meligrana, organitzat per la penya Recorte.

19.00 h

Al Pavelló Municipal: presentació de l'equip FS At. Onda i partit entre FS At.
Onda i CFS Bisontes Castellón.; Organitza Club FS At. Onda.
Al Teatre Mònaco, segona sessió del musical infantil Merlín, la leyenda (XVII
Festival de Teatre i Animació Infantil).

19.30 h

A la plaça d'Espanya, Tasca del Tord, actuació de Jotajaibers pop/rock
A l'església de l'Assumpció, missa en honor als beats Vicente de Paúl Canelles
i José Mª Piquer. Cantarà el Cor Parroquial de l'Assumpció dirigit per María
Ortega Álvaro.

21.30 h

Al pàrquing Ibn al-Abbar, al costat del pavelló Víctor Cabedo Carda, Sopar de
Fira amb degustació de tombet de bou.

22.30 h

Al recinte del sopar, mascletà.

00.00 h

Bous embolats de la penya TI-K, penya Recorte i Aficionats al Bou de Fira
d’Onda.

02.00 h

Al pavelló Víctor Cabedo Carda, Fiesta 10 FM, organitzada per la penya
Sinexis.

Dimecres 24
11.00 h

A la pista exterior del pavelló Víctor Cabedo Carda, parc infantil Divertwin
(XVII Festival de Teatre i Animació Infantil).

12.00 h

Encierro de bous braus de la ramaderia El Pilar:
- Tontillo, amb el núm. 120, G-3, pèl rogenc i ull de perdiu.
- Dudeto, amb el núm. 50, G-3 i pèl negre meano.
- Mirabajo, amb el núm. 77, G-2 i pèl negre xorrat.
- Deslumbrero, amb el núm.74, G-3 i pèl negre xorrat.

- Portador, amb el núm. 14,G-5 i negre xorrat.
- Renacuero, amb el núm. 130, G-4, pèl rogenc i ull de perdiu.
A continuació, exhibició de dos bous.
16.30 h

A la pista exterior del pavelló Víctor Cabedo Carda, continuació del parc infantil
Divertwin (XVII Festival de Teatre i Animació Infantil).

17.00 h

Exhibició de bous braus:
- Exhibició de dos bous de la ramaderia El Pilar.
- Un bou de Victorino Martín Andrés, Veranero, amb el núm. 132, G- 4 i pèl
càrdeno bragat meano, patrocinat per la A. C. T. Pañuelito Verde.
A continuació, bous de la ramaderia El Pilar.
Durant la vesprada, exhibició de vaques de la ramaderia Hnos.Guillamón i
Hnos. Cabello.
A la plaça d'Espanya, Onda Rumbera. IV Festival de Rumbes, Sevillanes i
Flamenc Pop, amb els grups Efecto Carajillo, De Calle, Ronda 7, Atuvera, Los
Makis, Dealma, Sentío y Desde Dentro, amb la col·laboració de la Tasca del
Tord.

19.00 h

Al carrer de Cervantes, concert infantil, la Glüps in concert, (XVII Festival de
Teatre i Animació Infantil).

20.00 h

Bou embolat de la ramaderia El Pilar en el nou recinte del Raval de Sant
Josep, a càrrec dels emboladors TI-K.

23.00 h

Bous embolats de l'Associació Cultural Taurina Pañuelito Verde. A continuació,
dos bous embolats de la ramaderia El Pilar: el primer, a la Safona, a càrrec dels
emboladors Sobrelazo, i el segon, a la Porta del Sol, a càrrec dels emboladors
Pirata i Cia.
Al Teatre Mònaco, teatre, Wichita Co presenta A España no la va a conocer ni
la madre que la parió, on es barreja la cerca d'identitat, el qüestionament dels
ideals, les relacions familiars i una divertida crítica al posmodernisme, amb text
de Lucía Carballal i Víctor Sánchez Rodríguez; interpretada per Carlos Amador,
Antonio Escámez, Gloria Román, Lara Salvador i Silvia Valero, sota la direcció
de Víctor Sánchez.

02.00 h

Al pavelló Víctor Cabedo Carda, festa Djs.

Dijous 25
10.30 h

Cercavila de motocultors pels carrers del centre i concentració en plaça del
Raval de Sant Josep, a càrrec de l'associació Amics del Motoret.

11.00 h

A la plaça del Pla, exhibició eqüestre.
Al parc de la Panderola, parc Sargantana Aventura: rocòdrom, slackline, tir
amb arc, llit elàstic i gimcana. (XVII Festival de Teatre i Animació Infantil).

11.30 h

Carrera autos locos organitzada per la A.C.T. penya Recorte, amb recorregut
des de l’avinguda Anselmo Coyne, parc de la ceràmica per a finalitzar al carrer
Paterna.

12.30 h

Cercavila de la 3a edat des del Pla fins al pavelló Víctor Cabedo Carda, amb
l'assistència de la Junta de la 3 a edat, Reina i Dames de la Fira, Reina Infantil i
Cort d'honor i autoritats.

13.00 h

Encierro infantil des dels torils del carrer Castelló, per la Safona, Sant Miquel,
el Pla i Calatrava fins al Raval de Sant Josep; i concurs de retalladors amb
carretons.
Al pavelló Víctor Cabedo Carda, dinar homenatge a la 3a edat amb l'actuació
de Toni Vissiedo.

16.30 h

Al parc de la Panderola, continuació del parc Sargantana Aventura: rocòdrom,
slackline, tir amb arc, llit elàstic i gimcana. (XVII Festival de Teatre i Animació
Infantil).

17.00 h

Al recinte firal, totes les atraccions a 1 €.
Al Centre d'Alzheimer, actuació de la rondalla Els Moriscos.
Al CIM, ball a càrrec de Toni Vissiedo. Entrada gratuïta.

17.30 h

A la residència de la 3a edat, actuació de la rondalla Els Ravalers.

19.00 h

A la plaça d'Espanya, teatre infantil, la companyia Artea Teatre presenta
l’Explorateur, 4 màquines autopropulsades i els seus conductors. Tot això en
clau de clown, malabars i acrobàcies (XVII Festival de Teatre i Animació
Infantil).
Al Teatre Mònaco, el musical Tatuaje homenatge a Concha Piquer: la vida de
Concha Piquer a través de les seues cançons, les seues vivències i els seus
èxits.

22.30 h

Al carrer de Cervantes, concentració de penyes per a les disfresses.

23.00 h

Gran cercavila de disfresses amb premis importants. Desfilada pel carrer del
Carme, Sant Miquel, la Safona, Ribesalbes, Montendre i Catalunya fins al
pavelló Víctor Cabedo Carda.
A continuació, ball amenitzat per l'orquestra Wonder i per a finalitzar la gran nit
de disfresses Dj. Josvi.

Divendres 26
11.00 h

A la pista exterior del pavelló Víctor Cabedo, parc multiaventura amb carpa de
paintball, pista americana, inflables, futbolí humà i circuit de Segway (XVII
Festival de Teatre i Animació Infantil).

11.30 h

A la plaça d'Espanya, obertura de la fira alternativa.

12.00 h

Encierro de bous braus de la ramaderia Palha.
- Carrapeteiro, amb el núm.135, G-4 i pèl negre.
- Gobernador, amb el núm.204, G-4 i pèl negre.
- Gatito, amb núm.700, G-3 i pèl negre.

- Madrileño, amb el núm.737, G-3 i pèl negre.
- Camarito, amb el núm. 571, G-2 i pèl negre.
- Pilhino, amb el núm. 254, G-3 i pèl rogenc.
Patrocionat per la A. C. T. Guarisme 2.
A continuació, exhibició de dos bous.
16.00 h

Al carrer Verge del Carme, Emilio Pianista, organitzat per la penya Koki Meloki.

16.30 h

A la pista exterior del pavelló Víctor Cabedo, continuació del parc
multiaventura (XVII Festival de Teatre i Animació Infantil).

17.00 h

Des del recinte taurí, solta del colom, 58é Trofeu Magnífic Ajuntament d'Onda
de Coloms Esportius. Organitzat pel Club de Columbicultura La Ondense.
El concurs es disputarà en les modalitats juvenil i adult.
A continuació de la solta de coloms, exhibició de la resta de bous de Palha i de
la ramaderia Hnos. Guillamón i Hnos. Cabello.
Al carrer de Miquel Ximeno, Dj Adry Bass, organitzat per la penya Necroloxis.
Al carrer d’Alfonso Pallarés, actuació de Pecados Cardinales i Morbir,
organitzat per la penya Desorden.

19.00 h

A la plaça d'Espanya, Sonata Circus, òpera, cant, instruments estranys, clown,
de la companyia La Troupe Malabó. Un espectacle per a totes i tots,
simplement.
Al carrer de Cervantes, FIT Tombats, organitzat per la penya Tombats.

19.30 h

Embolades dels bous patrocinats per l'Associació Cultural Taurina Guarismo 2.

20.00 h

A la Casa de la Cultura, lectura de la decisió del jurat a les millors disfresses i
lliurament de pernils a totes les penyes participants.

20.30 h

A la Casa de la Cultura, lliurament de trofeus del Campionat de
Columbicultura.

22.30 h

A la plaça del Montí, Desbordats Rock , organitzat per la penya Desbordats.

23.00 h

Al Teatre Mònaco, teatre, Separeu-vos junts, obra de Gemma Miralles amb
Natalia Nadal, Gemma Miralles, Vicent Pastor, Marta Chiner i Jordi Ballester,
sota la direcció de Pepe Miralles. A través de la comèdia i amb pinzellades de
musical veurem com Julia, una xiqueta de 10 anys, busca solucions ocurrents i
divertides perquè els seus pares arriben a acords i normalitzen la seua situació
després de la separació.
A l'avinguda de Catalunya, Duo Esther i Fernando, organitzat per Amics del
Ball d’Onda.
Al pavelló Víctor Cabedo Carda, concert LOCOS POR LA MÚSICA, amb
Nacha Pop, Seguretat Social, Revólver i Obk.

23.30

Embolades dels bous patrocinats per l'Associació Cultural Taurina Guarismo 2.

23.55

Al carrer Ros d’Orsins, orquestra Mòdena, organitzada per la penya In-K.

Dissabte 27
11.00 h

A la plaça d'Espanya, començarà l'activitat de la fira alternativa.

12.00 h

Encierro de bous braus de la ramaderia d'Adolfo Martín Andrés:
- Aviador, amb el núm. 72, G-4 i pèl càrdeno bragat meano.
- Jardinero, amb el núm. 12, G-4 i pèl negre entrepelós.
- Monerias, amb el núm. 29, G-4 i pèl negre entrepelós.
- Aviador, amb el núm. 31, G-4 i pèl càrdeno bragat meano.
- Carpintero, amb el núm. 04, G-4 i pèl càrdeno bragat meano.
- Baratillo, amb el núm. 63, G- 2 i pèl càrdeno bragat meano.
A la plaça d'Espanya, dansa oriental, a càrrec de Ivana Michlig.
A continuació, exhibició de dos bous braus un d’Adolfo Martín Andrés i altre
de la ramaderia d'Alejandro García, de nom Chaquetudo, núm. 29, G-0 i pèl
rogenc bragat. Patrocinat per la A.C.T. La Montera.

17.00 h

Exhibició dels bous de la ramaderia Adolfo Martín Andrés i de les ramaderies
Hnos. Guillamón i Hnos. Cabello.
Al carrer Isidoro Peris, Macrodiscomòvil Gaser, organitzat per la penya Ekt.
Al carrer Sant Isidre, Tardeo Wattasi, organitzat per la penya Wattasi.
Al carrer Vila-real, Dj, Raul, David Max, Los Benito i Toxina, organitzat per la
penya Rectifi-k i Kmd.
Al carrer del Pare Ten, Festa Remember, organitzada per la penya Atropina.
Al carrer Recinte, Los Azekias, organitzat per la penya Kandonsensas.

17.30 h

Al carrer Sant Bernat, Desde Dentro, organitzat per la penya Xera.

18.00 h

Al pàrquing Paraíso, Kasparow, organitzat per la penya Xusma.
Al carrer Ronda, IV Potorrock, organitzat per la penya MDO.
Al carrer Historiador Bernardo Mundina, Gustavo Paradise, organitzat per la
penya Poker.

20.00 h

Bou embolat de la ramaderia d'Adolfo Martín Andrés, a la Safona, a càrrec dels
emboladors Quebrá.

22.30 h

Entrada de carretons embolats per a xiquets i xiquetes.

23.00 h

Bous embolats d'Adolfo Martín Andrés; el primer al Raval, a càrrec dels
emboladors Consultora, i el segon al Pla, a càrrec dels emboladors Con un par
o varios.
A continuació, embolada del bou patrocinat per la A.C.T. La Montera.
Al carrer Riu Millars, Orquestra Mòdena, organitzat per la penya Epilepsia.

23.00 h

Al pavelló Víctor Cabedo Carda, concert de Rosendo “Gira de despedida: Mi
tiempo, Señorías...” i El Último Ke Zierre.

Diumenge 28
9.00 h

A l'avinguda Serra d’Espadà, concentració i inscripció dels participants en la
XVII Volta Turística i cultural al parc natural de la Serra d’Espadà.

10.00 h

Eixida de vehicles antics amb volta pels principals carrers de la ciutat.
Organitza Antic Vespa Club d'Onda.

11.00 h

A la plaça d'Espanya, obertura de la fira alternativa.

11.30 h

A l'església de l'Assumpció, missa solemne concelebrada en honor a sant Roc,
patró de la vila. El Cor de la Unió Musical Santa Cecília interpretarà els cants
litúrgics.

13.00 h

A la plaça del Pla, exhibició de vehicles antics. Organitza Antic Vespa Club
d'Onda.

14.00 h

A la plaça del Raval de Sant Josep, mascletà.

16.00 h

Al carrer de Cervantes, plantà de Gegants i Cabuts de la Trobada de Gegants i
Cabuts, Associació Cultural El Torrelló d'Almassora acompanyats per la Colla
de Dolçainers i Tabalers Les Goles, Gegants d'Alcalá de Xivert/Alcossebre,
Gegants i Cabuts de Benicàssim, Cabuts de Tales acompanyats per l’Escola de
Dolçainers i Tabaleters de Tales, Associació Cabuts d'Artana acompanyats per
Dolçainers i Tabaleters d’Artana, Colla Cabuts El Llidoner d'Ador i el Grup de
Danses Daimús de València, Colla de Gegants de l'Alcora i la Colla Gegants i
Cabuts d’Onda acompanyats per la Colla Dolçainers i Tabaleters d’Artesa.

17.00 h

Al Teatre Mònaco, XXIX Mostra de Folklore Tradicional. Amb la participació
dels grups de danses A. C. El Torrellò, acompayats per la Colla de dolçainers i
tabaleters Les Goles, A. C. Atzavara Grup de Ball, Agrupació Folklòrica de
Montcada i el Grup Folklòric d'Onda.
En el camp municipal de la Serratella, CD Onda-Club de futbol La Vall, regional
preferent amb servei d'honor de la Reina de la Fira d’Onda 2018.

19.15 h

Desfilada de carrosses amb les agrupacions de gegants i cabuts, els grups
participants en la mostra de balls, barris de la població, Reina i Dames de la
Fira, Reina Infantil amb la seua Cort d'honor i la Banda de la Unió Musical
Santa Cecília d'Onda.
A continuació, traca final de festes i castell de focs artificials a càrrec de la
pirotècnia Tomás de Benicarló.

