-Dia 30
19:30h
-Festival Fí de Curs dels Alumnes de Cant de la
professora Eva Gonzàlbez Gregori, de l’Acadèmia Soulmúsica i Escola de Música
d’Oliva.
Els alumnes faran una audició de totes les obres estudiades durant el curs, i que han preparat
amb molt de treball i il·lusió. Són cançons a duo, solos i fragments de musicals per delectar al
públic assistent.
Els intèrprets són Lucía García, Mario Gascon, Sara Bolo, Ferran Colomar, Aitor
Grimaltos, Andrés Pasqual, José Climent, Yessica Yebenes, Alex Costa,
Antonionescrivà i Ana Valenciano.
‐.‐.‐.‐
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-DIA 4
- ECORUTA a la marjal per a escolars (I). Eixida a peu
pel matí a la Marjal de Borrons, per a l’alumnat de segon cicle (3r i 4t) del CP Sant Antonio
de Pàdua de Xeresa. Amb l’assessorament de l’Associació Corresendes de Xeresa.
-DIA 8
9:00 hores
-ECORUTA a peu a la marjal per a adults. El punt
d’eixida serà al Parc de Les Oliveres. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i roba còmoda. Es
farà explicacions sobre la flora i fauna que tenim a la marjal. Ecoruta assessorada i guiada per
l’Associació CORRESENDES de Xeresa.

FESTIVITAT SANT ANTONI DE PÀDUA
II CONCURS DE DIBUIX I PINTURA
edició 2013
Des de la Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Xeresa
organitza el

II Concurs de Dibuix i Pintura “Paratges Naturals i Urbans de Xeresa”
S’adreça als residents en Xeresa en edat des dels 3 anys endavant. Hi ha
cinc categories :
-nivell 1: en edat igual o majors de 16 anys
-nivell 2: de 12 a 15 anys
-nivell 3: de 8 a 11 anys
-nivell 4: de 6 a 7 anys
-nivell 5: de 4 a 5 anys
Les obres es poden entregar fins el 28 de juny de 2013 a la Casa de
Cultura de Xeresa,
en horari de 16:00 a 19:30 hores.
Per a més informació estan a la vostra disposició les bases en
l'Ajuntament de Xeresa i en la Casa de Cultura.
PREMIS INTERESSANTS!!!

‐.‐.‐.‐
www.xeresa.es
http://www.facebook.com/pages/Ajuntament-de-Xeresa/211737708902656
CanalyoutubedeXeresaenwww.youtube.com/user/XeresaTV

-Dia 12
16:30h
-Portes Obertes i mostra de dibuixos i pintures a la
Casa de la Cultura dels alumnes del Curs de Dibuix i Pintura de Xeresa.
17:00h
-Taller col·lectiu
PINTEM MURALS A LES
ESCOLES VELLES amb l’assessorament dels professors del Curs de Dibuix i Pintura de
Xeresa.
De 20h a 1h
-Atraccions infantils amb tres inflables, un bou i una pista
de mini-karts, i amb quatre monitors, tot amenitzat per l’empresa ANIMA HOOK.
22:00h
-Sopar de pa i porta (sobaquillo) al Passeig Fronton,
picadeta i beguda a càrrec de l’Ajuntament, organitzat per Caterguai.
23:00h
- Ball amb el TRIO FUSIÓN.

-Dia 13

8:00h -Despertà per l’Associació Penya Bota-li Foc de Xeresa.
10:00h -Inauguració de la piscina municipal. ENTRADA GRATUÏTA.

11:00h -Passacarrer per la Banda de la Societat Instructiva Unió Musical
de Xeresa i l’Associació Colla Penya Roja Tabal i Dolçaina de Xeresa.
12:00h -Missa en Honor de Sant Antoni de Pàdua.
18:30h -a la Plaça Tossal actuació de La POP – Petita Orquestra
Peiotaire – LACASACALBA. «La POP, Petita Orquestra Peiotaire, se’n va de viatge. I
vosaltres també. Benvinguts i benvingudes a nostra nau musical, que també és la vostra, si és
que hi ha musinaus d’algú.» Per a grans i menuts.
21:00h -Processó en honor a Sant Antoni de Pàdua per la Banda de la
Societat Instructiva Unió Musical de Xeresa i l’Associació Colla Penya Roja Tabal i
Dolçaina de Xeresa. En acabar- se la processó es dispararà un Castell de focs d’artifici per
la Pirotècnia Borreda.

-Dia 21
-ECORUTA a la marjal per a escolars (II). Eixida en bicicleta a la
Marjal de Borrons, per a l’alumnat de tercer cicle (5é i 6é) del CP Sant Antonio de Pàdua de
Xeresa. Amb l’assessorament de l’Associació Corresendes de Xeresa.
-17:00 a 20:30 -L’AMPA organitza la festa de Fí de Curs al
poliesportiu amb jocs, activitats i tallers infantils amb quatre monitors. També hi haurà equip
de so i piscina gratuïta.
-A les 21:30h es farà el Sopar de Final de Curs al Passeig Frontón. Hi haurà
animació infantil i castells inflables per als xiquets. Només és per als socis de l'AMPA.
-Dia 22
-19:30h
-L’Associació CORRESENDES organitza la V Marxa
nocturna al Pla de la Vella. Eixida des de l'ajuntament, Són 9 Km de distancia, 430m de
desnivell. Sopar al Pla de la Vella sobre les
21,30h (cadascú el que porte). En acabar orxata
i fartons al Ravalet. Cal dur aigua, gorra i roba
còmoda, també llanterna o frontal.

-Dia 14
16:30h - Portes Obertes i mostra de dibuixos i pintures a la Casa de la
Cultura dels alumnes del Curs de Dibuix i Pintura de Xeresa.
17:00h -Taller col·lectiu PINTEM MURALS A LES ESCOLES
VELLES amb l’assessorament dels professors del Curs de Dibuix i Pintura de Xeresa.
19:00h -Festa – Cloenda fí de la temporada de futbol 2012-2013 de
l’ACF XERESA al Poliesportiu Municipal.
-Dia 15
19:30h -1a DANSÀ POPULAR a Xeresa.
L’Associació Grup de Danses El Racó de la Ferradura organitza la
1a Dansà Popular, amb la participació dels grups de danses de
Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Falla de la República
Argentina de Gandia, Ador i Daimús. Faran un total de unes 80
persones ballant, més les que s’afegisquen al carrer. L’itinerari del
passacarrer serà Casa de la
Cultura, passeig Fronton i Parc
de les Eres, després començarà
la dansà a la Font de la Pila,
seguirà per Ramon i Cajal fins la Plaça del Ravalet on
es ballarà el Fandango. Després hi haurà berenar
d’orxata i coques per a tots els participants al passeig
Fronton.
Es típic de la Dansà que participe el poble
durant el passacarrer i la Dansà, i per este motiu han
organitzat una sèrie de classes gratuïtes
de
preparació en dimecres i divendres a partir del passat 29 de maig, a les 19:30h a la Casa
de Cultura. No podeu faltar.

-Dia 29
-de 10:30h a 19:00h a la Pista de Skate de Xeresa (Passeig dels Furs)
presentació de l’URBAN FESTIVAL XERESA '13. Amb les següents activitats:
- Tallers amb especialistes de skate i scooter per a tots
- exhibició de grafitis
- tricking
- 1ª competició Skate
Entrada lliure, amb regals i amb música d'ambient.
PARTICIPA!!!
Confirma la teua asistència a l’ URBAN FESTIVAL
XERESA '13 en el Poliesportiu, a la Casa de la
Cultura o al mòbil 686 622 682, i reserva't una
samarreta de regal.

