5 DE MAIG
divendres
19.00h

7 DE MAIG

diumenge

Obertura de les tavernes de la Fira

10.00h

Taverna de Joventuts Unides
Actuació de Guillem Anguera, acordió diatònic, i Jaume Martínez, baix
i veu.

De 10.00h a 14.00h

23.00h pati de l’Escola Jaume I
Concert SENIAFEST amb l’actuació dels grups ASPENCAT, BUHOS,
MASCARATS, TOTEM i BEAC.
Entrada: 10€ anticipada / 12€ taquilla.

11.00h

20.00h

6 DE MAIG
dissabte

C/ Carme
XVIII Trobada de Puntaires a la Sénia a càrrec de l’Associació de Dones
Senienques.

Hipòdrom del Pla de Roquillo
Curses de Cavalls i Burros amb l’acompanyament de gaita i tabal de Joventuts Unides. Categories: infantil, aficionats i Pura Sang Anglesos. Donatiu: 2€
Carpa de l’Onada
Vermut de la cuina de la residència d’avis l’Onada.

12.30 a 13.30h

Carpa de l’Ajuntament
MEGA-BAR
A càrrec de: Bar Alex’s, Bar Camp de Futbol (Vila Flash) i Bar Mateus

De 12.30h a 16.00h

10.00h

Obertura de la Fira
Pl. Catalunya
Dansa al carrer a càrrec de l’Associació de Ball

10.00h

11.00h a 13.00h

Obertura de la Fira

C/ Carme

13.30h Carpa de l’Ajuntament
Lliurament dels premis de les Curses de Cavalls i Burros, i del II Concurs de la
Tapa Creativa.

Inflables infantils

14.00h

Carpa de l’Ajuntament
Acte d’inauguració de la 14a Fira Gastronòmica a càrrec de l’Hble. Sr.
Jordi Baiget, conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, entre altres autoritats, amb l’acompanyament dels i les representants de les Festes Majors 2016, cercavila de l’Agrupació Musical
Senienca i del Grup de Dolçainers de Joventuts Unides.

Inflables infantils

12.00h

Carpa de l’Ajuntament
Demostració culinària a càrrec de Vicent Guimerà, xef del restaurant
l’Antic Molí. Recentment ha rebut la seva primera Estrella Michelin i
ha estat nomenat Cuiner de l’Any de Catalunya per la Vanguàrdia i el
Fòrum Gastronòmic.
Patrocina: Restaurant l’Antic Molí

12.30h

13.30h Carpa de l’Ajuntament
Demostració culinària a càrrec del restaurant Colònia Europa de Fredes i d’Atanasi Boix, productor de tòfones de la Tinença de Benifassà,
els quals ens delectaran amb un primer plat, un segon plat i unes
postres cuinats amb tòfona.
Patrocina: Restaurant Colònia Europa de Fredes
15.00h
Carpa de l’Ajuntament
Productes amb sucre alternatives fàcils per fer a casa, a càrrec de Júlia
Mestre (alumna de Basque Culinary Center) i Felissa Dellà (nutricionista
d’ALVIN - Centre de Nutrició).
16.30h
Carpa de l’Ajuntament
Taller “Cuina silvestre”, a càrrec de Vanesa Bustos, cuinera i professora de cuina a l’escola “Valencia Club Cocina”, també col·labora amb
diverses entitats i organismes realitzant cursos).
17.00h a 20.00h

C/ Carme

Inflables infantils

De 18.00h a 19.00h Carpa de l’Onada (pl. Major)
Degustació gastronòmica de la cuina de la residència d’avis l’Onada
18.00h

Cercavila, pel municipi dels grups dolçainers participants a la XXIII
Trobada de Gaiters i Música Popular. Celebració dels 25 anys del Grup
Dolçainer de Joventuts Unides.

Carpa de l’Ajuntament
Demostració culinària a càrrec de Kiko Abella, gerent del restaurant
de Benicarló “La Siskeria”, el qual ens delectarà amb un primer plat, un
segon plat i unes postres cuinats amb carxofa.
Patrocina: Restaurant La Siskeria de Benicaró

18.00h

Carpa de l’Ajuntament
Actuacions dels grups dolçainers.
19.30h

21.00h

Tancament de la Fira
00.00h
pati de l’Escola Jaume I
Revetlla popular de Sant Gregori amb l’orquestra “NUEVA ALASKA”. A
la mitja part es farà públic el resultat de l’elecció de Pubilles, Dames i
Acompanyants per a les Festes Majors 2017

Carpa de l’Ajuntament
Ball de vermut a càrrec de l’Agrupació Musical Senienca.

17.00h a 20.00h

C/ Carme

17.00h Carpa de l’Ajuntament
Pastisseria adaptada a patologies alimentàries, a càrrec de Josep Serra,
pastisser del Restaurant Gut de Barcelona.

Carpa de l’Ajuntament
Show-cooking “La cuina dolça amb productes de la terra”, a càrrec de Vanesa
Bustos, cuinera i professora de cuina a l’escola “Valencia Club Cocina”, també
col·labora amb diverses entitats i organismes realitzant cursos.

18.00h

19.00h
Carpa de l’Ajuntament
Més enllà de les fruites i la pastisseria, a càrrec de Marc Balaguer, jove
pastisser, director de la “Escribà Academy”, guardonat amb el premi “Millor
Jove Pastisser d’Espanya 2015” i novena posició al campionat del món de
pastisseria “Le Mondial Des Arts Sucrés”. Marc ens oferirà, d’una banda, una
degustació de gelat amb una visió poc convencional de la fruita, i de l’altra,
un tast de com la formació i l’esforç intervenen en l’èxit personal dels joves
que es volen dedicar al món de l’hoteleria.
20.00h
Taverna de Joventuts Unides
Actuació del grup Ratafia.

Carpa de l’Ajuntament
Sopar Joves Seniencs (socis i no socis)
Sopar + beguda: 5 € / Servei de barra a preus populars. Per a més informació
consulteu el Facebook Associació Joves Seniencs, o contacteu mitjançant
l’adreça electrònica associaciojovessenia@gmail.com.

20.30h

21.00h

Tancament de la Fira

8 DE MAIG

dilluns
14.00h

Dinar popular amb motiu de la 35a edició de la Diada del Recapte
Inscripcions: del 19 al 28 d’abril (a l’Ajuntament)
Menú: Recapte + Coc de tomata + Fruita + Pastisset + Pa, vi i aigua +
Cremat. Preu: 7€

Organitza: Ajuntament de la Sénia.
Col·laboren: Bar Camp de Futbol, Carns Querol, Crismontsià, K L’Asturiano,
Pizzeria Flash, Restaurant Casa Manolo, Restaurant Font de Sant Pere i Bar
Mateus
L’organització es reserva el dret d’alterar qualsevol dels
actes establerts en cas de trobar-ho oportú.

EXPOSICIONS
Fotografies

cursa
de cavalls

Pl. baixa seu de Joventuts Unides (C/ Major)

25 anys del grup Dolçainer
de Joventuts Unides
Exposició

Amb els 2€ de l’entrada de les curses de
cavalls podràs gaudir d’un descompte d’igual
valor si fas el menú de les Jornades
Gastronòmiques del Recapte, o d’una
tapa + beguda a qualsevol de les
TAVERNES de la fira.

Pl. Major, 15.

Bruixetes amb minerals naturals
Exposició

Pl. Major, 13

Entre tots els encertants a les apostes de les
curses de cavalls se sortejaran 200€ amb vals
de compra a les botigues de la Sénia.

Patchwork, puntes de coixí, manualitats,
pintura i restauració

A càrrec de l’Associació de Dones Senienques.

Exposició

Pl. Major, 13

Estris antics

De l’esquilador a càrrec de José Fuentes

Exposició

Pl. Major, 13

Artesania amb fusta

A càrrec d’Ignacio Cardona

Exposicions

Ajuntament Vell

Com ens vestíem? Indumentària tradicional a la Sénia
Terra de bandolers

Organitzen: Centre d’Estudis Seniencs i Antena del Coneixement de la URV a la Sénia.

més ACTIVITATS
Taller de pintura

Pincelhadas (c/ Major)

Per a nens, a càrrec d’Olga del Río i Lourdes Rodríguez.

Demostració del cadirer

Pl. Major

A càrrec de Secundino Sales

Pop-Up Store

Pl. Major, 32

Vailets Moda

Gastronomia andalusa

Taverna de la Casa Andalucía

Gran assortit de gastronomia andalusa en un ambient de festa
flamenca amenitzat amb música i ball. Per dinar: fideuà (dissabte) i
paella (diumenge); per sopar: barbacoa amb productes de la terra.

UBICACIÓ
de les tavernes

Joventuts Unides: plaça de l’Església
Quintos’17: placeta del Toril

Demostració de postres

Ferreteria Garcia

Per a principiants, a càrrec de Ferreteria Garcia

Endansa’t: carrer Carme ( zona Portalet)
Casa Andalucía: carrer Sant Roc
Motor Club la Sénia: carrer Pallerols

Observa les vistes des del campanar

Club de Futbol: carrer Major

