Marató de tapes, vermut i esmorzar
(8 tiquets 14 euros, venda estand de l'Ajuntament)
Els dies 14 i 17 de juny a les 19:30h taller de jota
cantada al Centre d'Intepretació. Cal apuntar-se a
les oficines de l'Ajuntament o bé enviant un correu
electrònic a aj.benifallet@altanet.org

Ajuntament
de Benifallet

Activitats Firebre al recinte firal
del Passeig del Riu
Zona habilitada per aparcament al costat de les
piscines
Concurs de fotografia
Durant FIREBRE fes fotos i etiqueta-les al Facebook,
Twitter i Instagram amb
#Firebre2016
#visit_Benifallet
Premis per a les tres millors fotografies
Exposició de fotografies i dibuixos del pont, dels
xiquets i xiquetes de l'Escola de Benifallet a l’estand
de l’Ajuntament

COVES MERAVELLES
LLAGUT BENIFALLET

Vine a visitar les Coves i viatjar amb el Llagut i
tindràs un tiquet gratis per a la degustació
gastronòmica
Durant FIREBRE es podran contractar les
activitats esportives de l’empresa
BENIEMOCIONS

Ajuntament de Benifallet, C/ Major 1
BENIFALLET

covesmeravelles@gmail.com

Benifallet Terres Ebre
@Benifallet_cat
Visit_benifallet

Ajuntament
de Benifallet

Informació: 977 462 005 / 977 267 800

RIU / JOTA / GASTRONOMIA

LA FIRA DEL RIU

benifallet.cat
benifallet.altanet.org

RIU / JOTA / GASTRONOMIA

LA FIRA DEL RIU

18 i 19 de juny celebrarem l'onzena edició de FIREBRE amb una proposta renovada per
encarrilar el certamen a ser la gran fira del riu de les Terres de l'Ebre. Posem en aquesta
edició en valor el nostre RIU i totes aquelles activitats que se'n deriven en una cita en
què enguany aprofitarem per celebrar com cal els 25 anys de la inauguració del Pont
del Llaguter, motiu d'homenatge al nostre pas de barca i a oficis tan arrelats al nostre
Ebre com el de barquer i llaguter. Benifallet és riu i això és el motiu de la nostra fira, que
la gent en gaudeixi, que el visqui, que el contempli, que l'olori. L'Ebre és vida.

Mercè Pedret i Ramos
Alcaldessa de Benifallet

Fa poc assistia a la presentació del llibre d'Arturo Gaya, “l'Ebre, un riu que fa pujada”. I
quanta raó, com pujada també fa la jota. Per això com l'any passat, però enguany hi
volem tornar a insistir amb l'objectiu de consolidar-ho, fem de la JOTA essència de la
nostra fira i reivindicació del nostre poble, del nostre territori com a terra de cruïlla del
País Valencià, l'Aragó i Catalunya. Amb la jota com estendard que ens vertebra culturalment. A banda de la trobada de jotes que ja és un referent de Firebre, enguany organitzem modestament el Primer Concurs de Jota Cantada de les Terres de l'Ebre, gràcies
també a la implicació de QUICO EL CÈLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES.

Dissabte, 18 de juny

Diumenge, 19 de juny

10.00 h CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS DEL PONT DEL
LLAGUTER

10.30 h obertura del recinte firal
ESMORZAR DE TAPA

Inauguració de l'exposició del Museu Terres de l'Ebre
"Creuar l'Ebre. Dels passos de barca als ponts
penjants del Delta".

De les 11.30 a les 13.30 hores

Celebració dels 25 anys del Pont del Llaguter i
homenatge al Pas de Barca, presidit pels enginyers del
pont i la C-12 Manuel Raventós i Ramon Espinet
Homenatge als oficis del barquer i el llaguter
Col·loqui "25 anys de Pont de Llaguter".

I finalment, la GASTRONOMIA, que és la insígnia de Benifallet. Durant aquests dos dies
heu d'aprofitar l'oportunitat de tastar la millor cuina i els millors productes de les Terres
de l'Ebre. D'una forma amena i divertida i amb diferents actuacions. Us ben asseguro
que no hi ha plaer més gran que prendre's una tapa de FIREBRE al costat del riu Ebre i
fer-ho amb la millor música i companyia.

Lloc: Centre d'Interpretació Tomás Pascual

Hem volgut lligar en aquesta Fira tradició, aventura i modernitat. Una bona dosi de tot
plegat conformen la millor proposta.
Us esperem el 18 i el 19 de juny a Benifallet. Viviu FIREBRE i aprofiteu també aquests dos
dies per allotjar-vos al nostre poble. A banda de la fira, podeu gaudir de les Coves, del
Llagut i de la Via Verda.
Bona FIREBRE !

LA GRAN FESTA DEL RIU. Activitats GRATUÏTES al riu
per a totes les edats
Càiacs, paddle surf, piragües, tren càiac...
Col-labora: BENIEMOCIONS
12.30 h VERMUT ELECTRÒNIC amb DJ AXEL amb què
comença la MARATÓ DE TAPES
15.00 h Actuació MAGNIFICO! tribute IL DIVO

13.00 h INAUGURACIÓ FIREBRE. PASSEIG DEL RIU

17.00 h CAMPIONAT DE BUTIFARRA. Organitza: Amics
de la Butifarra de Benifallet

APERITIU GRATUÏT

17.30 h MAG IÑAKI

A continuació comença la MARATÓ DE TAPES

19.00 h TROBADA DE JOTES
Organitza: Grup de Jotes Benifallet

15.00 h Actuació de SUC D'ANGUILA
I GUARDET LO CANTADOR
18.30 h LA FIREBRE DELS PETITS I PETITES
20.00 h MÚSICA. Organitza: Bar CASAL
22.00 h I CONCURS DE JOTA CANTADA
DE LES TERRES DE L'EBRE. Us podeu inscriure enviant un
correu a aj.benifallet@altanet.org o bé el mateix dia
Amb QUICO EL CÈLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES
Primer premi: 100 euros (categoria absoluta),
25 euros (categoria infantil)
24.00 h Festa QUINTOS/QUINTES, SUMMER FESTIVAL
Preu: 4 euros

De les 20 hores a les 24 hores
MARATÓ DE TAPES I MÚSICA amb DJ AXEL

