
RAURE / 6ª fira d'oficis tracidionals
GINESTAR 26/27/28 SETEMBRE 2014

DIVENDRES 26
16:00-20:00 TALLEr de PEDRA EN SEC, sota les

ordres del mestre marger Gatano
Blanch Gironès.

DISSABTE 27
09:00-14:00 TALLEr de PEDRA EN SEC

17:00-20:00 1ªJORNADA DE TRACCIÓ ANIMAL A LA 
VINYA,  A CÀRREC de FERNANDO 
MAURI. 
(al costat molí d'en Suñer)

DIUMENGE 28
09:00-12:00 TALLEr de PEDRA EN SEC

09:30 Cercavila pels carrers del poble 
amb la banda de música 'la 
ginesta' de ginestar.

10:00 Rebuda d'autoritats a l'ajuntament

10:15 Inaguració 1ªFase de instalacions 
de serveis al centre de dia

10:30 INAGURACIÓ DE LA 6ª FIRA RAURE A 
CÀRREC de Joan Piñol i Mora, 
Diputat Provincial i Alcalde de 
Móra d’Ebre.
(carrer ample)

10:45 OBERTURA DE la 8ª trobada de 
puntaires

12:00-13:30 Conferència “Tornar a decidir què 
mengem : pagesia i consum” A 
CÀRREC de ESTHER VIVAS, 
periodista, activista i membre del 
consell científic d'ATTAC
(església vella)

13:30-15:00 Xerrada 'Bye Bye Sulfites' i TAST de
vins naturals A CÀRREC de  
laureano Serres
(CELLER SUÑER – carrer st. antoni)

16:00-17:00 DEMOSTRACIó de TRACCIÓ ANIMAL,  A
CÀRREC de FERNANDO MAURI.

17:00-19:00 xerrada sobre el món de les 
campanes - jornada de portes 
obertes al campanar amb toc de 
campanes A CÀRREC de Jesús 
Martínez Casanelles, campaner 
de la catedral de tarragona.
(església st. martí)

17:30 degustació de vins de casa.
(carrer st..antoni)

18:00 BALLADA DE JOTES AMB LA BANDA DE 
MÚSICA 'la ginesta'  i els balladors
i balladores de ginestar.
(pla de l'església)

18:30 Competició de cursa de sacs
(carrer borró)

DURANT TOT EL DIUMENGE 28...

- Exposició "La Fatarella: l'univers de la 
pedra en sec" – fundació el solà 
(església vella)

- exposició de Eines del camp i material 
Etnogràfic AL carrer st..antoni

- viatges amb carro pel poble, a càrrec de 
fernando mauri.

- cercavila dels Pirates de l'ebre (grallers 
dEL TERRITORI)

- demostracions d'oficis antics

- taller de ceràmica per al més petits

- servei de bar i barbacoa
* l'horari de les activitats pot variar sense avís previ
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