DISSABTE 16 DE DESEMBRE DE 2017
XXII EDICIÓ “SUERA: UN POBLE AL CARRER”

16:30 h.- Volteig general de campanes..
16:45 h.- Ban de l’agutzil anunciant la festa.
17:00 h.- Obertura dels llocs de la Mostra. La festa arranque amb els seus preparatius i
aquest any els volem fer també partícips, podran veure com es prepare la festa, visitar
aquelles exposicions que ja estiguin muntades, alguns personatges ja estaran també pels
carrers del nostre poble amb les seues actuacions i escenes costumistes.
17:15 h.- Els “Aguinaldos”.
17:45 h.- Escenificació de l’escola i jocs infantils (Lloc: Fossaret, pati de l’Ajuntament).
18:00 h.- Biblioteca de majors. Els nostres majors ens explicaran les seues vivències.
19:00 h.- PEP “BOTIFARRA” TRIO.
A continuació, sopar popular.

AJUNTAMENT
SUERA

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE DE 2017
XXII EDICIÓ “SUERA: UN POBLE AL CARRER”
11:00 h.- Volteig general de campanes.
11:30 h.- Ban de l’agutzil anunciant que la festa segueix.
Pregó de l’Alcalde cridant a la festa i obertura dels llocs de la Mostra.
Despertar de l’Aurora.
11:30 h. Al portell, partida de pilota a mà.
12:00 h.- Inici de les actuacions dels diferents personatges i representacions d’escenes
costumistes:
El sereno, l’esmolador, l’arener, el peller, el ferrer, dones venent llet, anant al forn
a coure, tornant del riu amb la bugada, agranant els carrers, xiquetes i xiquets
jugant al coix coix, a saltar la corda i d’altres, elaboració de formatge, homes
picant l’espart per fer corda, fent canyissos i cistelles, xiquetes venent herba,…
12:15 h.- Escenificació de l’escola i jocs infantils (Lloc: Fossaret, pati de l’Ajuntament).
12:30 h. Pesem les garrofes (Lloc: Fusteria d’Elies, C/ Nou).
12:45 h.- Anem al molí a trepitjar el raïm (elaboració al molí del tio Ernesto).
13:00 h.- El sereno i les pedretes (Lloc: Placeta del Planillo i plaça l’Església).
13:15 h.- Tracte de la burra (Lloc: Plaça Major).
13:30 h.- Desfilada de la Confraria del Santíssim Crist de la Clemència fins l’ermita on es
cantaran els gojos al Crist i es repartiran els congrets.
14:00 h.- Tots a dinar (saló de la Font Seca, bars, hotel, tavernes...).
16:30 h.- Tocs tradicionals de campanes. Seguidament, visita guiada al campanar.
16:45 h.- Visita guiada a l’església.
17:00 h.- A l’arc de l’Encontre, situat a la Plaça Major, solta de coloms.
17:15 h.- Els “Aguinaldos”.
17:30 h. Desfilada de tots el personatges, esquellà i xocolate.

