XXXIV Setmana Cultural
Del 3 al 9 d'agost de 2018
Divendres 3
22:30 h- Al Fossaret, pati de l'Ajuntament,
presentació de la XXXIV Setmana Cultural.
Iniciarem la Setmana amb el llibre Les llàgrimes
d’Orfeu, premi Octubre 2017, de Vicent Pallarès.
Presente a l’autor Carme Manuel. Refrescarem la
nit amb un gotet d'orxata per als assistents.

Dissabte 4
8:30 h- Des de la plaça, iniciarem la XXXIV Pujada a
la Campana (prova no competitiva).
10:30 h- Els que hem pujat a la Campana
esmorzarem per continuar amb la neteja del
paratge de Castro.
19:30 h- A la Casa de les mestres, inauguració de
l’exposició de pintura d’Ana Badenes.
22:00 h- Festival organitzat per l’Associació artística
i juvenil de Sueras en col·laboració de “Iniciativa
solidaria Pintando el camino de Rosa”.

Diumenge 5
11:30 h- Inici del SOM, Suera Obert Museu, amb
Taller de jocs tradicionals a la plaça. Subvencionat
per la Diputació de Castelló.
12:00 h- Fira del llibre a les places.
13:00 h- Juan Gaspar Nebot “JUNE” ens presentarà
a la plaça els seus llibres “Comienzos” i
“Confesiones en la madrugada”.
19:00 h- Continuem amb la Fira del llibre a les
places.
19:30 h- Visita de l’exposició de pintura de Pepe
Mora a l’hotel Verdià, on l’autor ens explicarà la
seua obra i pintarà en directe.
21:30 h- Sopar de pa i porta a les places i a
continuació projecció a la fresca. Agraïm a les
penyes que es porten les seues pròpies taules.

Dilluns 6
19:30 h- A la plaça, XIV Campionat Mundial de
Llançament de Cigrons al Cànter. Acompanyarem la
competició amb cacaus, tramussos i vi fresquet.
22:30 h- Nit del fanalet de meló, acompanyats pel
tabal i la dolçaina. El Centre Cultural aportarà el ciri
i el cordell. La resta s'haurà de portar de casa.

Dimarts 7
19:00 – 21:00 h- Vesprada solidària. Al Centre
Cultural arreplegarem menjar, productes de neteja
i higiene personal que després entregarem a
serveis socials del poble i a l'ONG Quisqueya
d'Onda.
19:30 h- Inici de la cadena solidària.

20:00 23:00 h- III Mercat de venda i intercanvi de
tota mena de productes de segona mà, artesanals
o d’elaboració casera. També contarem en aquesta
ocasió, en productes a favor de “Manos Unidas”. Si
vols ser comerciant en aquest particular mercat
local has d’inscriure’t a l’Ajuntament abans del 6
d’agost.

Dimecres 8
19:00 Fira casolana a les places.
19:15 h- Activitats per a xiquets a les places.
21:30 h- A les places, Sopar a la Fresca i XIII
Concurs de Truita de Creïlla.
Agraïm a les penyes que es porten les seues
pròpies taules. Seguidament, actuació de
l’Agrupació coral del poble “Cantem amb il·lusió”.

Dijous 9

XXXIV SETMANA
CULTURAL

Col·laboren:

19:30 h- Activitats per a xiquets a les places.
20:00 h- Al Fossaret xarrada: “La família com agent
preventiu. Les noves tecnologies”, impartida per
Lidón Nebot, psicòloga de la Mancomunitat Espadà
Millars.
22:30 h- A la plaça concert a la fresca de la Banda
Unió Musical Santa Cecília de Suera.

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE TOTES AQUELLES
PERSONES QUE FAN POSSIBLE AQUESTA SETMANA
CULTURAL A SUERA

Del 3 al 9 d'agost
de 2018
AJUNTAMENT DE
SUERA

PAPELERIA SALVADOR
AGRUPACIÓ CORAL CANTEM AMB IL·LUSIÓ

Organitza:

HOTEL RESTAURANT VERDIÀ
DOLÇAINERS I TABALETERS DE SUERA
ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA I JUVENIL DE SUERAS
COMISSIÓ DE FESTES

Que no et conten res, anima’t a
participar-hi!

