
 
 Dissabte 8 
 
19.00 h  Al teatre Mònaco, acte de proclamació de la Reina Infantil 2016, Claudia García 

López, i imposició de bandes a les dames infantils i acompanyants: Ana Arroyo Bonet, acompanyada per Noel Blasco Martí; Nadia Jiménez Iserte, Lua Chaler Palomeque i 
Sofía Alós Mora, acompanyada per Iván Salvador Martínez, i Inés Romero Juan amb el seu acompanyant Alejandro Palacios Moliner, 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 9 

 
9.00 h  Al carrer de Sant Miquel, torneig de pilota valenciana. 
19.00 h Al Raval de Sant Josep, Xarxa Teatre presenta El dolçainer de Tales. Espectacle 

familiar.  Divendres 14 
22.00 h  Nit de ronda a la Reina, des de sa casa fins al carrer de La Cossa, 3. En l’acte 

participen les rondalles locals Els Ravalers, Bovalar, Els Moriscos i Els Rondallers.  Dissabte 15 
 

19.00 h  Al teatre Mònaco, acte de proclamació de la Reina de la Fira 2016, Paula Roldán 
Velasco, i la dama de la seua cort d’honor Elisabet Navarro Ramos. Actuarà com a mantenidor José Pejó Vernis 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 als salons Princesa, amenitzat per l’orquestra Adrenalina. 

 Diumenge 16 
13.30 h  A les instal·lacions del Club de Camp, finals de pàdel, tenis i frontenis. A continuació, 

entrega de trofeus. 19.00 h Al teatre Mònaco, lliurament de premis literaris Ateneu Cultural i Mercantil d’Onda.  
Dilluns 17 

19.00 h Al Raval de Sant Josep i el Pla, muntatge de cadafals.  Dimarts 18 
19.00 h Als carrers de Sant Roc i la Safona, muntatge de cadafals. 

  Dimecres 19 
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 «Pintor de taulells», obra de 
Vicente Insa.  

Dijous 20 
Inauguració de les exposicions: 19.00 h A la sala d’actes del Centre d’Ocupació i Cultura: 
XXIIl Exfilnucol 2016, organitzada pel Cercle Filatèlic, Numismàtic i de 
Col·leccionisme Ibn al-Abbar d’Onda. 



Commemoració del 400 aniversari de la mort de William Shakespeare, Miguel de 
Cervantes, Tang Xianzu i el 700 de Ramon Llull. A la sala d’exposicions del Centre d’Ocupació i Cultura: 
La Abstracción. Fons artístics de la Fundació Caixa Castelló. 

20.00 h A les sales d’exposicions de la Caixa Rural Nostra Sra. de l’Esperança (c/ La Vall 
d’Uixó, 2): - Planta baixa, exposició fotogràfica de Pascual Lengua, «Natura a Onda». 

- Tercera planta, pintures ceràmiques de Ximo Safont.  
Divendres 21 

18.00 h Al recinte firal, inauguració oficial de la fira d’atraccions amb la presència de Micky 
i regals per als xiquets i les xiquetes assistents, fins a la fi de les existències, a càrrec de la Reina Infantil i la Cort d’Honor, i obertura de la fira de venda ambulant a l’avinguda de la Serra d’Espadà. 20.30 h A la plaça d’Espanya, inauguració del Casal de la Tapa. 22.30 h Cercavila de xarangues per a arreplegar la Reina de la Fira. 

23.15 h Des del Pla, Crida de la Reina anunciant a tota la població l’inici de les festes. 
Seguidament, Cavalfoc, correfoc de la companyia Scura Splats. 
Es recomana portar roba vaquera, gorra i tenir molta precaució. 

00.15 h A la plaça del Rei en Jaume, Fest-Onda amb els grups: 
Égalitè 
Assekes 
Deliri 

 
Dissabte 22 

08.00 h Encierro-desencierro amb 6 bous de la ramaderia de Fernando Machancoses.   
12.00 h Volteig de campanes, tir de tronadors i obertura del Casal de la Tapa a la plaça 

d’Espanya. 
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 Dama, Reina Infantil i Cort d’Honor, Consell de 
Festes, corporació i penyes acompanyades per més de 35 xarangues i amb el 
tradicional cant de l’himne del Salvador a l’església. 

14.00 h Al carrer de Falcons, actuació de Los Makis, organitzada per la penya Piua. 
 Al carrer de Sant Bernat, actuació de Colmao, organitzada per la penya Confiances. 
16.00 h Al carrer d’Ausiàs March, actuació de l’orquesta Centauro, organitzada per la penya 

Kremats. 
 Al carrer d’Alfonso Pallarés, orquestra Liverpool, organitzada per la penya 

Desorden. 
 Al casal de la Tapa, actuacions de Ronda 7, Los Chichos i Albaicar. 
17.00 h  Al carrer de Ronda, orquestra La Fiesta i La Pelillo, organitza la penya Apalankats. 

Exhibició i prova de dos bous braus de la ramaderia de: 
- Torrestrella, Leído amb el núm. 20, G-1 i pèl blanc. 
- Torrestrella, Chivito amb el núm. 32, G-1 i pèl cendrós clar. 
 A continuació, exhibició d’un bou de Jandilla, Malabarista amb el núm. 105, G-2 i pèl 



negre de la penya Ti-k. 
Durant la vesprada, exhibició de caps de la ramaderia de Fernando Machancoses. 

22.45 h Pel recorregut dels bous, tradicional traca. 
23.00 h Bous embolats. La primera embolada se celebrarà al Raval de Sant Josep a càrrec 

 de les emboladores Con un par o varios i, la segona, al Pla, a càrrec d’emboladors 
La Siesta. 
A continuació, s’embolarà el bou patrocinat per la penya Ti-k al Raval de Sant Josep. 

00.50 h  Al pavelló Víctor Cabedo Carda, concert de La Raíz. 
22.15 h Pugnator, grup guanyador del Certamen Rock en Viu Rellamp d’Onda. 
23.30 h La Ranamanca. 
00.50 h La Raíz. 
02.30 h Auxili. 
04.00 h Mash Masters. 

 
Diumenge 23 

11.30 h A l’església de l’Assumpció, missa solemne en honor del Santíssim Salvador i la 
participació de l’Arxiconfraria dels Sants Patrons de la ciutat d’Alzira. Cantarà el Cor 
Parroquial de l’Assumpció dirigit per María Ortega Álvaro. 

12.00 h Al Centre d’Ocupació i Cultura, obertura de l’oficina temporal de Correus de la 
XXIII Exfilnucol, organitzada pel Centre Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme Ibn 
al-Abbar d’Onda. 

 A la plaça d’Espanya, obertura del Casal de la Tapa. 
17.00 h En el camp La Serratella, CD Onda A - CD Castellón SAD B, amb servei d’honor de 

la Reina de la Fira d’Onda 2016, Paula Roldán Velasco. 
18.00 h  A l’auditori, concert de la Banda Simfònica de la Unió Musical Santa Cecília d’Onda. 

Programa Fira d’Onda, pasdoble...............................................…....... R. Talens 
Nabucco, obertura…..........................……………........ G. Verdi 

La dolorosa, selecció …………………………………..... J. Serrano 
Ja estem en Fira, pasdoble................................................. E. Puertas Homenatge a Joaquim Sorolla, quadres simfònics.............. B. Adam Ferrero      -Pescadores valencianes 

     -Sol de la vesprada La Torre del Oro, preludi simfònic.............................G. Giménez 
 Himne a la vila d’Onda …........................................… J. Bordonau  

Daniel Gómez Asensio, director 
20.00 h Processó general amb l’assistència de la Reina i de la Dama de la Fira i Reina Infantil 

amb la seua Cort d’Honor, Consell de Festes i autoritats. Al Raval de Sant Josep es 
cantarà l’himne del Santíssim Salvador i, a continuació, des del Castell, focs d’artifici 
a càrrec de la pirotècnia Martí. 



23.00 h Al Teatre Mònaco, concert de l’orquestra SAMVO, amb l’actuació de Vicente Seguí. 
23.30 h Al Pavelló Víctor Cabedo, monòlegs amb Enrique San Francisco i Raúl Fervé. Entrada 

gratuïta. 
23.45 h Al carrer d’Alfonso Pallarés, orquestra La Pato, organitzada per la penya Deskicio. 
02.00 h  Al pavelló Víctor Cabedo Carda, festa organitzada per la peña Ipoksia (X aniversari) amb 

els discjòqueis Pitt, Josvi i Andrés Tarazona. 
 
Dilluns 24 

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 els entregaran un regal per part de l’associació DISADI. 
L’eixida es realitzarà des del carrer de Cervantes i recorrerà els carrers Ecce Homo, 
Pla, Raval de Sant Josep, Rei en Jaume, Sant Roc, Sant Miquel, Salvador Barri i 
Sant Bernat, i finalitzarà a la plaça d’Espanya, on s’entregaran els obsequis 
patrocinats per la Caixa Rural Nostra Sra. de l’Esperança. 
A continuació, i a la mateixa plaça, gran festa infantil amb Xarxa Teatre i el seu 
espectacle El senyor Tornavís (XV Festival de Teatre i Animació Infantil). 

12.00 h A la plaça d’Espanya, obertura del Casal de la Tapa. 
13.00 h Al Recinte Multiusos, Paelles. 
16.30 h Al trinquet municipal, pilota valenciana, en la modalitat escala i corda, partida de 

professionals. A continuació, lliurament de trofeus. 
17.00 h Al carrer de Sant Elies, orquestra Roxy, organitzada per la penya Dapalmo. 
17.30 h  Al carrer de l’Historiador Bernardo Mundina, orquesta Alabama, organitzada per la 

penya Sparmats. 
18.30 h A la plaça de l’església, ofrena de flors a la patrona del poble, Nostra Sra. de 

l’Esperança, amb l’assistència de la Reina i la Dama de la Fira 2016, Reina Infantil i 
Cort d’Honor, Consell de Festes, autoritats i la participació de les penyes i de tot el 
poble en general. Eixida des del Pla. 

19.15 h  A la plaça d’Espanya, teatre infantil El geperut de Notre Dame, de la companyia 
Amimic Teatre (XV Festival de Teatre i Animació Infantil). 

19.30 h A l’església de l’Assumpció, missa solemne concelebrada en honor de la Nostra Sra. 
de l’Esperança, patrona de la vila. Cantarà el Cor Parroquial de l’Assumpció. 

21.30 h A l’aparcament Ibn al-Abbar, al costat del pavelló Víctor Cabedo Carda, sopar de Fira 
amb degustació de tombet de bou. 

23.00 h Al pavelló Víctor Cabedo Carda, actuació de l’Onda Big Band, amb la col·laboració 
d’Angy Fernández. 

01.00 h  Al pavelló Víctor Cabedo Carda, festa organitzada per la penya Estasis (V aniversari) amb 
l’actuació de Meganimals discjòqueis. 

 
Dimarts 25 



11.00 h A la pista exterior del pavelló Víctor Cabedo Carda, parc infantil Divertwin (XV 
Festival de Teatre i Animació Infantil). 
Al Centre de Dia, actuació de la rondalla Els Rondallers. 

12.00 h A la plaça d’Espanya, obertura del Casal de la Tapa. 
Entrada i exhibició de vaquetes de la ramaderia de Miguel Parejo de Cabanes. 

14.00 h Al restaurant Palmito, dinar homenatge a les associacions El Molí, Adaponda i 
altres de diversitat funcional, oferit per l’Ajuntament. 

16.30 h A la pista exterior del pavelló Víctor Cabedo Carda, continuació del parc infantil 
Divertwin (XV Festival de Teatre i Animació Infantil). 
Des de les barreres dels carrers de la Concepció i Safona, repartiment de berenar 
als membres dels cadafals, organitzat per l’Associació de Cadafals i Caixons, amb la 
col·laboració del Consell de Festes. 

17.00 h Al pavelló municipal, futbol sala, partit Fira d’Onda 2016. 
 Exhibició de bous braus de les ramaderies següents: 

- Moragón, Mancheguito amb el núm. 13, G-2 i pèl blanc, patrocinat per la penya 
Quebrà. 
- Jandilla, Falacia con el núm. 7, G-2 i pèl rogenc de l’associació Aficionats al Bou de 
Fira d’Onda. 
A continuació, vesprada de vaques de la ramaderia d’Hermanos Benavent. 

18.00 h Al CIM, ball a càrrec de Toni Vissiedo. Entrada gratuïta. 
18.30 h A la plaça d’Espanya, espectacle infantil amb La Glups Band (XV Festival de Teatre i 

Animació Infantil). 
19.30 h A la plaça d’Espanya, espectacle per a tots els públics En venta, de la companyia 

Alotonto (XV Festival de Teatre i Animació Infantil). 
 A l’església de l’Assumpció, missa en honor dels beats Vicente de Paúl Canelles i José 

M. Piquer. Cantarà el Cor Parroquial de l’Assumpció. 
22.30 h Al teatre Mònaco, la companyia Clownic ens presenta Jobs, amb la col·laboració de 

Tricicle. 
23.00 h Embolades de la penya Quebrà i Aficionats al Bou de Fira d’Onda. 
00.30 h Al pavelló Víctor Cabedo Carda, Andriban Beers discjòqueis, organitza la penya 

Kinexia (V aniversari). 
 
Dimecres 26 
10.00 h Tancament infantil des del carrer de Sant Miquel, el Pla i Calatrava fins al Raval de 

Sant Josep i, en finalitzar, classe de toreig pràctica dirigida per toreros i banderillers, 
organitzat per l’associació Aficionats al Bou de Fira d’Onda. 

11.00 h A la plaça d’Espanya, parc infantil Animatrix (XV Festival de Teatre i Animació Infantil). 
12.00 h A la plaça d’Espanya, obertura del Casal de la Tapa. 

Encierro de bous braus de la ramaderia La Palmosilla: 
- Repetidor, amb el núm. 40, G-2 i pèl negre ratllat de blanc. 



- Añorante, amb el núm. 48, G-1 i pèl negre. 
- Nostalgia, amb el núm. 11, G-2 i pèl negre ratllat de blanc. 
- Nacionalista, amb el núm. 74, G-2 i pèl negre mulat. 
- Distante, amb el núm, 16, G-1 i pèl negre mulat. 
- Diligente, amb el núm. 2, G-1 i pèl rogenc bragat meano. 

 A continuació, exhibició de dos bous. 
16.30 h A la plaça d’Espanya, continuació del parc infantil Animatrix (XV Festival de Teatre i 

Animació Infantil). 
17.00 h Exhibició de bous braus: 

- Dos bous de la ramaderia La Palmosilla. 
- Un bou de Celestino Cuadri, Sargento amb el núm. 24, G-1 i pèl negre patrocinat per 
l’Associació Cultural Taurina Pañuelito Verde. 
Durant la vesprada, exhibició de vaques de la ramaderia Hermanos Guillamón. 
A la plaça d’Espanya, Onda Rumbera. II Festival de Rumbes, Sevillanes i Flamenc 
Pop, amb els grups Sentío, Desde Dentro, Ronda 7, Efecto Carajillo, Los Makis i De 
Calle. 

17.30 h  Al teatre Mònaco, primer passe del musical infantil Joan sense por (XV Festival de 
Teatre i Animació Infantil). 

18.30 h  Al carrer de Cervantes, espectacle familiar The Audition, de la companyia Xa Teatre 
(XV Festival de Teatre i Animació Infantil). 

19.30 h Al teatre Mònaco, segon passe del musical infantil Joan sense por (XV Festival de 
Teatre i Animació Infantil). 

20.00 h  Bou embolat de la ramaderia La Palmosilla a la Safona a càrrec d’emboladors 
Ti-K. 

23.00 h Bous embolats de l’Associació Cultural Taurina Pañuelito Verde. A continuació, de la 
ramaderia La Palmosilla, dos bous embolats. El primer, a la Porta del Sol, a càrrec de 
la quadrilla d’emboladors Pirata y Cía. I, el segon, a la Safona, amb embolada a càrrec 
dels emboladors penya Quebrà. 

00.30 h Al pavelló Víctor Cabedo Carda, Andriban Beers discjòqueis, organitza la penya 
Intoxi-k (V aniversari). 

 
Dijous 27 
10.30 h Cercavila de motocultors pels carrers del centre i concentració a la 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 infantil Divertwin (XV Festival de Teatre i Animació 
Infantil). 

12.00 h A la plaça d’Espanya, obertura del Casal de la Tapa. 
12.30 h Cercavila de la 3a edat des del Pla fins al pavelló Víctor Cabedo Carda, amb 

assistència de la Junta de la 3a edat, Reina i Dama de la Fira 2016, Reina Infantil i Cort 



d’Honor i autoritats. 
13.00 h Tancament infantil des dels torils del carrer de Castelló, 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 infantil Divertwin (XV Festival de Teatre 
i Animació Infantil). 

17.00 h Al recinte firal, dia de preus reduïts. 
Al Centre d’Alzheimer, actuació de la rondalla Bovalar. 
Al CIM, ball a càrrec de Toni Vissiedo. Entrada gratuïta. 

17.30 h A la residència de la 3a edat, actuació de les rondalles Els Ravalers i Els Moriscos. 
19.00 h Al Raval de Sant Josep, Amimic Teatre amb l’espectacle Formigues (XV Festival de 

Teatre i Animació Infantil). 
Al teatre Mònaco, Juan Valderrama presenta Bajo el ala del sombrero, espectacle de 
teatre musical, homenatge a Juanito Valderrama en el centenari del seu naixement. 

23.15 h Al carrer de Cervantes, concentració de les penyes per a les disfresses. 
23.30 h Gran cercavila de disfresses amb importants premis. Desfilada pel carrer del Carme, 

Sant Miquel, Safona, Ribesalbes, Montendre i Catalunya fins al pavelló Víctor Cabedo 
Carda. 
A continuació, ball amenitzat per l’orquestra Titanic i, per a finalitzar aquesta gran nit 
de disfresses, David Max (tribut als seus 20 anys com a discjòquei professional). 

 
Divendres 28 
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 (XV Festival de 
Teatre i Animació Infantil). 

11.30 h A la plaça d’Espanya, obertura de la fira alternativa. 
12.00 h A la plaça d’Espanya, obertura del Casal de la Tapa. 

Encierro de bous braus de la ramaderia Madroñiz: 
- Embustero amb núm. 88, G-2 i pèl negre. 
- Espléndido amb núm. 80, G-2 i pèl negre. 
- Arrojado amb núm. 83, G-2 i pèl negre mulat. 
- Llorón amb núm. 87, G-2 i pèl negre bragat corregut esguitat. 
- Generoso amb núm. 91, G-2 i pèl negre. 
I de José García Guillén, Pajarero amb núm. 39, G-1 i pèl clapat, organitzat por 
l’Associació Cultural Taurina Guarismo 2. 

 A continuació, exhibició de dos bous. 
16.30 h A la pista exterior del pavelló Víctor Cabedo, continuació del parc multiaventura (XV 



Festival de Teatre i Animació Infantil). 
17.00 h Des del recinte taurí, solta del colom, 56é Trofeu Magnífic Ajuntament d’Onda de 

Coloms Esportius. El concurs es disputarà en les modalitats juvenil i adult. 
A continuació de la solta de coloms, exhibició de la resta de bous de Madroñiz i 
de la ramaderia Mijares. 

18.00 h  Al carrer del Molí, grup flamenc Sentío, organitzat per la penya Elipsis. 
 Al carrer de Sant Joaquim, Kolesteruel, organitzat per la penya Redeua. 
 Al carrer de Ronda, Karaoke Rock Band, organitzat per la penya Cerdos Locos. 
19.00 h Al pavelló Víctor Cabedo, teatre familiar La Boîte de Bonheur, de la companyia 

Purpurina Circus. (XV Festival de Teatre i Animació Infantil). 
Al carrer de Cervantes, FIT 2016, organitzat per la penya Tombats. 

 Embolades dels bous patrocinats per l’Associació Cultural Taurina Guarismo 2. 
20.00 h Al Centre d’Ocupació i Cultura, lliurament de premis a les millors disfresses i pernils 

a totes les penyes participants. 
20.30 h Al Centre d’Ocupació i Cultura, lliurament de trofeus del Campionat de 

Columbicultura. 
22.30 h Al teatre Mònaco, comèdia musical El amor está en el aire... y aquí no hay quien respire!, 

protagonitzada per Bibiana Fernández i Manuel Bandera, i dirigida per Félix Sabroso. 
23.30 h Al pavelló Víctor Cabedo Carda, concert d’Antonio José, amb la gira Senti2. 

Resta d’embolades dels bous patrocinats per l’Associació Cultural Taurina 
Guarismo 2. 

00.00 h  Al carrer del Monsenyor Fernando Ferris, orquestra Modena, organitzada per la 
penya In-k. 

03.00 h  Al pavelló Víctor Cabedo Carda, festa organitzada per la penya Colo-K (XV aniversari) 
festival DJ Tu Padre sessió New Axis e Insomnio. 

 
Dissabte 29 
11.00 h A la plaça d’Espanya, començarà l’activitat de la fira alternativa. 
12.00 h A la plaça d’Espanya, obertura del Casal de la Tapa. 

Encierro de bous braus de la ramaderia Palha: 
- Gatito amb el núm. 381, G-2 i pèl negre. 
- Barberito amb el núm. 438, G-2 i pèl negre mulat ratllat de blanc. 
- Zamarito amb el núm. 437, G-2 i pèl negre. 
- Tapado amb el núm. 619, G-2 i pèl castany. 
- Raposa amb el núm. 422, G-2 i pèl negre. 
- Gadiço amb el núm. 237, G-1 i pèl negre. 
A continuació, exhibició de dos bous de Palha. 

16.00 h Campionat Fira d’Onda de Bolos Serranos. 
17.00 h Al carrer de Ronda, orquestra Marengo, organitzada per la penya Lokura. 
 Al carrer d’Alzira, orquestra La Máscara, organitzada per la penya Entas-k. 



Exhibició de la resta de bous de Palha i de la ramaderia La Señora. 
19.00 h A la plaça d’Espanya, cercavila i dansa oriental. 
20.00 h A la plaça d’Espanya, cercavila i dansa oriental. 
22.30 h Entrada de carretons embolats per a xiquets i xiquetes. 
23.00 h Al carrer de Gómez Ferrer, orquestra Modena, organitzada per la penya Epilepsia. 
 Al carrer del Metge Ricardo Gil, Iron Maños, organitzat per la penya Margalló. 

Bous embolats de Palha. La primera embolada, a la Safona a càrrec de SAE-40; al 
Raval de Sant Josep, a càrrec de Consultora i, al Pla, a càrrec d’emboladors Sobrelazo. 

23.00 h  A l’avinguda del Montí, orquestra La Pelillo, organitzada per la penya Desbordats. 
 Al pavelló Víctor Cabedo Carda, ONDATRONIC. 

 
Diumenge 30 
09.00 h A l’avinguda de la Serra d’Espadà, concentració i inscripció dels participants en la XV 

Volta Turística 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 l’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 de Sant Roc. El Cor 

de la Unió Musical Santa Cecília interpretarà els cants litúrgics. 
12.00 h A la plaça d’Espanya, obertura del Casal de la Tapa. 
13.00 h Al Pla, exhibició de vehicles antics. Organitza l’Antic Vespa Club d’Onda. 
14.00 h A la plaça del Raval de Sant Josep, mascletà a càrrec de la pirotècnia Martí. 
17.00 h Al teatre Mònaco, XXVII Mostra de Folklore Tradicional. Amb la participació del grup de 

danses Les Passeres de Betxí, Repicó de Manises, La Sotà de Benicarló i el Grup 
Folklòric d’Onda. 

18.00 h Al Raval de Sant Josep, presentació de les agrupacions participants en la Trobada de 
Gegants i Cabuts, lliurament d’obsequis i ball. 
A continuació, desfilada. 

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 Dama 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 d’artifici a càrrec de la pirotècnia Martí. 


