
11.00 Recepció d'autoritats en la plaça Dr. Ferrándiz 
amenitzada per “Els Valerios”, per a inauguració de X Fira 
Gastronòmica “ Gota de vida”.

12.00 Concurs d’All i Oli (inscripcions a l'estand de l'ajun-
tament) l'organització proporcionarà els ingredients.

13.00  1r Tast maridatge (1 hora apróx.)

14.00 a 20.00 Els Valerios actuaran per tota la fira amenit-
zant el dia amb la seua música.

18.00  Actuació Arkano. En la plaça Dr. Ferrándiz tindrem 
al gran artista alacantí Arkano, del qual podrem gaudir 
d'un freestyle i tindre una sessió de fotografia amb ell per 
a tots els seus fans

19.00 2n Tast maridatge (1 hora apróx.)

20.00 3r Tast maridatge (1 hora apróx.)

21.00 Concert “Cuéntame un blues”. Música en directe 
d'un gran grup il·licità per a posar fi al primer dia de fira.

09.00 Ruta senderista “Ou d'Orxeta”. Gaudeix de les 
millors vistes i paratges de la nostra població, acabant 
amb la visita de l'obra”ou gegant”, del gran artista belga 
Enzo Caen.
Preu: 5 euros. Inclou tiquet de copa + 3 degustacions en la 
Plaça del Vi. Inscripcions: Caixaltea ES23 3045 2659 9427 
3220 0024 o a l'ajuntament. (Fins el dia 1 de desembre)

11.30 a 14.00 Exhibició de Bolillos. Oferida per l'Associació 
de Boixeteres d'Orxeta (plaça Dr. Ferrándiz)

12.30 Concurs de vi del terreny( inscripcions i lliurament en 
l'estand de l'ajuntament). 
Tertúlia: ”Com fer el vi”. Abans de nomenar guanyadors es 
farà una xicoteta demostració de com fer el vi, oberta al 
debat de partcipants perquè ens compten la seua expe-
riència.

13.00 1r Tast maridatge (1 hora apróx.)

16.00 Partida de pilota valenciana, al carrer Major. Gaudi-
rem d'una magnífica partida del nostre esport autòcton.

18.00 Xiquet-xou, en la plaça Dr. Ferrándiz podrem disfru-
tar d'un gran espectacle infantil de jocs, ball, música i 
màgia.

19.00 2n Tast maridatge (1 hora apróx.)

DISSABTE 4 DE DESEMBRE

DIUMENGE 5 DE DESEMBRE

20.00 3r Tast maridatge (1 hora apróx.)

20.30 Concert Babylon. Gran actuació musical d'aquest 
grup de les nostres terres per a posar fi al segon dia de fira.
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12.00 Exhibició Muixeranga Marina Baixa, acompanyat 
de xirimita “Els Valerios”. Cercaviles des de parc el 
barranquet fins a plaça Dr. Ferrándiz on podrem gaudir de 
danses i figures humanes.

14.00 Lliurament premis concurs Tik-Tok.

17.00 Traca Fi de X Fira Gastronòmica “Gota de vida” 2021

09.00 Ruta senderista “Ou d'Orxeta”. Gaudeix de les 
millors vistes i paratges de la nostra població, acabant 
amb la visita de l'obra”ou gegant”, del gran artista belga 
Enzo Caen.
Preu: 5 euros. Inclou tiquet de copa + 3 degustacions en la 
Plaça del Vi. Inscripcions: Caixaltea ES23 3045 2659 9427 
3220 0024 o a l'ajuntament. (Fins el dia 1 de desembre)

11.30 a 14.00 Exhibició de Bolillos. Oferida per l'Associació 
de Boixeteres d'Orxeta (plaça Dr. Ferrándiz)

12.30 Concurs de vi del terreny( inscripcions i lliurament en 
l'estand de l'ajuntament). 
Tertúlia: ”Com fer el vi”. Abans de nomenar guanyadors es 
farà una xicoteta demostració de com fer el vi, oberta al 
debat de partcipants perquè ens compten la seua expe-
riència.

13.00 1r Tast maridatge (1 hora apróx.)

16.00 Partida de pilota valenciana, al carrer Major. Gaudi-
rem d'una magnífica partida del nostre esport autòcton.

18.00 Xiquet-xou, en la plaça Dr. Ferrándiz podrem disfru-
tar d'un gran espectacle infantil de jocs, ball, música i 
màgia.

19.00 2n Tast maridatge (1 hora apróx.)

DILLUNS 6 DE DESEMBRE

Plaça del Vi. Tast dels vins de la nostra província. 
S'instaŀlaran a la plaça una barra on es podran degustar 
els millors vins de la zona. A més dels productes típics en 
les zones del voltant. Des del dissabte a les 11h. fins dilluns 
a les 17h.

Zona de jocs i Realitat Virtual al parc del barranquet des 
del dissabte a les 11h. fins el dilluns a les 17h.

Cates-maridatge Serà  indispensable adquirir la copa en 
la Plaça del Vi i les inscripicons es duran a terme en les 
xarxes socials i en l'estand de l'ajuntament. Es realitzaran 
en el Casal del fester. (màx. 30 persones) 5 eur. x pers

Concurs de Tik-Tok. Durant tots els dies de la fira 
atreveix-te a gravar un vídeo per a tik tok i puja'l en les 
teues xarxes. El vídeo haurà d’estar realitzat a l’entorn de 
la fira.Envia vídeo i enllaç al nostre mail ajuntament@orxe-
ta.es i podràs guanyar un magnífic regal que s'anunciarà 
en les nostres xarxes dies abans de la fira. Els vídeos s'hau-
ran de pujar i enviar abans de les 11.00 del dilluns 6 de 
desembre.

Exposició obra Enzo Caen. L'artista creador de l'ou gegant 
d'Orxeta, exposarà una mostra de la seua obra en el saló 
de plens de l'ajuntament i durant l'horari de la fira estarà 
realitzant una obra en directe, sobre el nostre poble i la 
fira, perquè es puga admirar el seu treball.

Horari de fira des de les 11h. fins les 21h., de dissabte i 
diumenge. Dilluns de 11h. a 17h.

20.00 3r Tast maridatge (1 hora apróx.)

20.30 Concert Babylon. Gran actuació musical d'aquest 
grup de les nostres terres per a posar fi al segon dia de fira.

Facebook
Feria

Facebook
Ayuntamiento

Twitter
Ayuntamiento

Gota de Vida es un feria dedicada a los vinos de 
Alicante en la cual podrás disfrutar de los productos 
gatronómicos y de artesanía en los diferentes estands. 
Nuestro pueblo se viste para la ocasión engalanando 
nuestras calles pudiendo disfrutar de exibiciones de 
cetrería, catas de vino, muixeranga, concursos, acti-
vidades para los más pequeños y música en directo. 
Ven a disfrutar del vino en el corazón del valle.

Podrás encontrar más información en www.orxeta.es

X FIRA GASTRONÒMICA

4, 5, 6 DESEMBRE
Dedicada al vi, productes artesanals y 

turisme d’interior

ESDEVENIMENTS DURANT TOTS ELS DIES


