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11.00 h.
Taller “A la zapatilla por detrás...”
Dirigit als alumnes del Cra Celumbres.
Impartit per José Juan Martínez i Marina Eva Scarpati.
Lloc: en l’Escola de Cinctorres.

Paral·lelament, es realitzarà una demostració per diferents persones dels municipis
de la comarca, de cóm es cusen tradicional i artesanalment les espardenyes.

13.00 h.
A dinar. Per això un entrepà cal portar.
Lloc: en el pavelló de Cinctorres.

15.00 h.
Ambtacte, ens contarà el conte “Malabarilandia”.
Dirigit als alumnes del Cra Celumbres.
Lloc: en el pavelló de Cinctorres.

16.30 h.
Berenar amb els alumnes del CRA Celumbres en el pavelló de Cinctorres.

17.00 h.
Taller El Tirapeu “Alpargatas artesanales”.
Dirigit als alumnes del Cra Celumbres.
Impartit per Laura García Berna i Pedrito Alonso Pérez.
Lloc: en el pavelló de Cinctorres.

20.00 h.
Pregó de Benvinguda

Començament de la ruta del tapeig pels bars del municipi:
Bar de Dalt > Bar del Poli (“El Xiringuito”) > El Faixero > Bar de Baix.
On hauran sorpreses i anirem acompanyats per músics del poble.

Inauguració de l’exposició “Zapatiestos”.
Sobre l’espardenya ja que ha sigut i és un treball tradicional i artesanal de la comarca.

Instal·lada en l’escorxador de Cinctorres i creada per distints artistes.
Coordinació i muntatge a càrrec de José Juan Martínez i Marina Eva Scarpati.
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10.00 h.
Taller d’escriptura “Reescribiendo a Caperucita”.
Dirigit a pares i mares.
Impartit per Susana Risoto Patón.
Lloc: en l’Escola de Cinctorres.

divendres 6 de març
10.30 h.
Recorregut per diferents racons del poble on anirem acompanyats i coneixent a diferents caputxetes de colors,
“La caputxeta Roja, Verda, Groga, Blava i Blanca”, i esmorzarem amb cada una d’elles els menjars de colors que ens preparen.

El recorregut comença en la Plaça de l’Església ens espera la iaia de Caputxeta Roja.
I parar atenció amb el llop!. Dirigit per Alicia Casanova Belda.

13.00 h.
La Caputxeta Groga convida a dinar als xiquets un arròs groc [paella],
mentre els majors preparem el soterrament de la sardina, acompanyats per La Xaranga de Cinctorres.

Al mateix temps, els pares de les caputxetes de colors i el llop, ens prepararan unes paelles populars,
cada una del color de les caputxetes. Anirem tots convidats a dinar al pavelló de festes de Cinctorres.

15.30 h.
Café teatre. Ambtacte i la màquina del temps.
Dirigit a tots els públics.
Lloc: en el pavelló de Cinctorres.

16.30 h.
Llorenç Giménez.
Escriptor y contacontes, narrarà contes valencians per a menunts i grans. 
Dirigit als alumnes del Cra Celumbres.
Lloc: en l’escorxador de Cinctorres.

17.30 h.
Berenar Popular en els porxos de l’Ajuntament.

17.45 h.
Jugar i dansar per a baixar el berenar. Colorín Colorado i Lluna.

21.00 h.
Cada un haurà de portar-se un entrepà si vol sopar, a més devem anar vestits per a l’ocasió.
Caldrà anar vestit del personatge d’un conte popular.
Amb la disfressa posada soparem i a continuació començarà el ball.

23.00 h.
Donarà començament el ball amerat per la música de contes populars i de les cançons infantils de sempre.
A més hi haurà animacions i sorpreses.
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