PROGRAMA D’ACTES: Dissabte 7 de març:
9:30 h. Esmorzar en la carpa del Carrer Major a preus populares servit
per les Capitaníes 2015 que obrirán la barra tot el fi de setmana.
12:00 h. Inauguració Oficial per part de les autoritats de la Fira
d’Atraccions y el fantàstic Mercat Medieval que ocuparán el Carrer
Major amenitzat per la Xaranga L’Atril.
En el Mercat Medieval es podrà trobar una variada representació
d’artesanía (cuir, minerals, ceràmica, plantes medicinales, plata, bisutería
...). Ademés hi hauràn products d’alimentació d’elaboració artesanal
como mermelades, formatges, embotits, etc. Atraccions, passejos en
burro, falconeria, i jocs d’ ingeni. Concurs de dibuixos o conters
medievals. Tallers demostratius y participatius, gratuïts, on s’ensenyen
diferents tècniques y materials de treball. Horari de matí:
11:00 Obertura del Mercat Medieval
11:15 Racó infantil i ludotecal
12:00 Taller de malabars
12:30 Taller de Fabricació de joguines
12:35 Espectacle Bombolles de sabó
12:45 Xanquers
13:00 Taller de feltre
13:10 Mágia
13:30 Malabars
12:30 h. Degustació de vi a càrrec del Rest. Utopía en la carpa del
Consell Moro i Cristià d’ El Verger.
13:30 h. A continuació, y animats per la xaranga, elaboració dels plats
del VI Concurs Gastronòmic patrocinat per Utopia, Distribuciones Fco.
Tomás e Hijos S.L.,Bar Llandero, El Bollit. Totes les Filaes,
Associacions, Comissions, Penyes, Quintaes... poden participar cuinant
el menjar que vullguen. Este serà valorat per un jurat imparcial que també
tindrà en conter la presentació, però sobre tot el sabor del plat el.laborat.
Haurà un únic premi que se entregará en la Gala del Sopar del Mig Any
en la Fca. de Sabó per la nit.

16:00 h. Assajos amb marxes mores i cristianes interpretades por la
“Xaranga L’Atril”.
17:30 Reobertura de la Fira d’Atraccions y del Mercat Medieval
amb este horari de tallers per la vesprà:
17:30 Taller de malabars
18:00 Bombolles de sabó
18:15 Espectacle de màgia infantil
18:30 Taller de orfebreria ( demostratiu)
19:00 Xanquers
19:30 Gran espectacle de focs malabars
22:00 h. Sopar de Gala en la “Fàbrica de Sabó” que inclou:
· Lliurament dels Guardons Jaume I y Al Azraq 2015.
· Presentació y entrega de insignies al Primer Trò 2015 de cada
filà.
· Presentació filaes Abanderades 2015.
· Presentació Capitanies 2015.
· Ball amb l’orquestra Capital90 amb servici de barra.
Diumenge 23 de març:
11:00 h. Obertura del Mercat Medieval (amb el mateix horari de
tallers i espectacles que el dissabte). Fira d’Atraccions i barra de la
carpa del Consell.
14:30 h. Putxro Gegant a càrrec de l’empresa Sabors Casolans per
a tots el que vullguen: Filaes, Penyes, Associacions, Comisions,
Grups d’amics...
20:00 h. Cloenda.
El pagament es realitzarà en la Caixa Rural-Cajamar d’El Verger
antes del día 5 de març indicant el nom de la filá o grup i de quin
menjar es tracta.
El Sopar de Gala val 25 € per persona.
Els tickets del Putxero valen 8 € per persona
El aforo es llimitat.
Organitzen: Consell Moro i Cristià d’El Verger y Capitanías 2015
(Abencerrajes i Pirates de Girona)
Col.laboren: Regiduría de Festes. M.I. Ajuntament d‘El Verger.

