30 i 31
de maig

Gandia és una ciutat amb una forta personalitat, que ha sabut
cuidar les seues tradicions i avançar-se sempre al seu temps.
Gandia és una ciutat moderna, dotada d’espais urbans
atractius i naturals, amb una gran oferta cultural, gastronòmica
i d’oci de primer nivell.
La V Fira del Major s’emmarca com una més de les activitats
d’eixa oferta d’oci, perquè ofereix tota una sèrie d’activitats:
des de dansa, música, esport, exposicions, activitats
saludables i, enguany, un show cooking amb degustació del
nostre plat més emblemàtic -la fideuà de Gandia- i, el que
és més important, la participació dels nostres usuaris dels
centres de convivència, que ompliran el jardí de la Marquesa
amb la seua vitalitat i bon fer.

5a Fira
Dels Majors

Gràcies a tots per participar-hi; també a les empreses,
farmàcies i persones que fan possible que aquesta Fira ja
siga un referent dins de la programació cultural de la ciutat.
Us hi esperem.

Liduvina Gil Climent
Tinenta d’Alcalde
Departament Salut i Polítiques Saludables

30 DE MAIG

31 DE MAIG

ESTANDS INFORMATIUS
Els estands estaran oberts en horari de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
A càrrec de diverses empreses i col·lectius de la ciutat

10.00h

ACTE DE BENVINGUDA
A càrrec de l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant Ripoll, i la regidora 		
de Salut i Polítiques saludables, Liduvina Gil Climent
Entrega del Premi Valors Actius en la Gent Gran

10.15h

MASTER CLASS GIMNÀSTICA
A càrrec de Fanny Marco, professora de gimnàstica dels centres
municipals de convivència per a persones majors

10.00h

MASTER CLASS DE BALL COREOGRAFIA
A càrrec de Ximena Portillo, professora de ball dels centres municipals 		
de convivència per a persones majors

MASTER CLASS GIMNÀSTICA
A càrrec de Gemma Terrades i Júlia Costa, professores de gimnàstica
al CEAM Gandia

11.00h

MASTER CLASS DE ZUMBA
A càrrec de Rocío Martí, professora de zumba dels centres municipals
de convivència per a persones majors

12.00h

MASTER CLASS DE BALL EN LÍNIA
A càrrec dels grups de voluntariat dels centres municipals de 		
convivència per a persones majors

17.30h
18.30h

EXHIBICIÓ DE FUNKY, BALLET I ESPANYOL
A càrrec de les alumnes de l’Acadèmia de Ball d’Àngela 		
Bertomeu

		

17.45h

EXHIBICIÓ DE SEVILLANES
A càrrec dels grups de sevillanes dels centres municipals de 		
convivència de Corea i Roís de Corella

20 DE MAIG
		

18.30h

EXHIBICIÓ DE SEVILLANES
A càrrec del quadre Flamenc “Las Trianeras”

11.00h

12.00h

17.30h

18.00h

SHOWCOOKING FIDEUA GANDIA*
L’Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia cuinarà una fideuà  
i després, oferirà degustació als assistents de les activitats realitzades 		
al matí.
*Els tiquets per a la degustació es repartiran, de 9.45 a 11.00h, a totes 		
aquelles persones que realitzen les activitats programades al matí
EXHIBICIÓ DE DANSES VALENCIANES
A càrrec dels Grups de Danses Valencianes dels centres municipals de 		
convivència de Corea i Roís de Corella
EXHIBICIÓ DE BALL EN LÍNIA
A càrrec dels grups de voluntariat dels centres municipals de convivència
Corea i Roís de Corella

18.30h

ESPECTACLE DE MÀGIA
A càrrec del Club d’Il·lusionisme de Gandia

19.00h

ACTUACIÓ DE LA CORAL I RONDALLA DEL CEAM
A càrrec dels alumnes de la Coral i del CEAM de Gandia, dirigits per 		
Salvador Sendra

19.45h

ACTUACIÓ MUSICAL DEL CONJUNT PARKINSON-MUSIC

10.00h
12.00h

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

PINTURA AL CARRER “PINTAR 			
NATURALMENT”
A càrrec dels alumnes dels cursos de pintura i socarrats dels 		
centres, sota la direcció de Daniel Garcia, professor de dibuix-		
pintura i socarrats dels centres municipals de convivència per a 		
persones majors

11 DE MAIG
		
		
		
11 DE MAIG
		
		
17 DE MAIG
		
		
		
		
18 DE MAIG

25 DE MAIG
		
		

19.00h

EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
A càrrec de les alumnes del Club de Gimnàstica Rítmica Vida Gandia,
sota la direcció d’Alicia Salcedo

1 DE JUNY
		

19.30h

EXHIBICIÓ DE DANSA ORIENTAL
A càrrec del Grup de Dansa Oriental del Centre Municipal de 		
Convivènciat

15 DE JUNY
		

Inauguració EXPOSICIÓ DE PINTURA i SOCARRATS
“ELS COLORS DE LA MÚSICA I LA DANSA”
-A càrrec dels alumnes dels centres municipals de convivència
per a persones majors, sota la direcció de Daniel Garcia, al
Claustre de la Biblioteca Central Municipal. A les 18.30h
L’exposició es podrà visitar en l’horari de la Biblioteca Central
Municipal, de l’11 de maig al 8 de juny
ACTUACIÓ-EXHIBICIÓ SEVILLANES
A càrrec dels alumnes de sevillanes del Centre Municipal de
Convivència de Corea
A les 11.00h. Residència Maria Inmaculada
EXCURSIÓ ILLA DE TABARCA
Visita guiada a l’illa de Tabarca, amb dinar inclòs, i visita al 		
Palmeral d’Elx.
Per a participar-hi, cal apuntar-se als centres de convivència.
A les 9.00h
Centres municipals de convivència per a persones majors
TEATRE
Al final, ¿ha dicho que sí?, d’Ángel Serrano Laguna
A càrrec dels alumnes de teatre del Centre Municipal de 		
Convivència de Roís de Corella, sota la direcció de Beatriz 		
Sánchez, al Centre Municipal de Convivència de Roís de Corella.
A les 18.00h
ACTUACIÓ-EXHIBICIÓ BALL EN LÍNIA
A càrrec dels alumnes de Ball en Línia del Centre Municipal de
Convivència de Corea. A les 11.00h. Plaça Jardinet
FESTIVAL DE LES ARTS
A càrrec dels alumnes de sevillanes, dansa del ventre, danses
valencianes, ball en línia, ball de coreografia i ball de saló
del Centre Municipal de Convivència de Roís de Corella. A les
17.30h. Centre Municipal de Convivència de Roís de Corella
DINAR DE FI DE CURS
Dinar de Germanor dels usuaris del Centre Municipal de 		
Convivència de Roís de Corella, amb l’actuació en directe del
Duo Sensaciones
DINAR DE FI DE CURS
Dinar de Germanor dels usuaris del Centre Municipal de 		
Convivència de Corea, amb música en directe

