
ELS ESPAIS DE LA FIRA

FIRAUTOCOMERÇ ONTINYENT ATRACCIONS ONTIFIRA

ONTIFIRA

Música en directe, gastronomia davall la D.O. Ontinyent, activitats
i jocs per a totes les edats, noves tecnologies i molta diversió.

C1. Atenció Premsa
C2. Punt d’informació
C3. Policia Nacional, Ambulància i Protecció Civil
C4. WC Accesibilitat
C5. WC

SERVEIS

1. Passeig Benarrai (Darrere del CEIP Carmelo Ripoll)
2. PADUANA (Pont de la Paduana)
3. CEAM 1 (Passeig de les Germanies)
4. CEAM 2  (Passeig de les Germanies)
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FIRAUTO 

Setauto Xativa

Talleres La Baronia

Kia Ulsan Motor

Automóviles Borrell

G.P Automoción

Quattro Motorsport

Auto Clariano

Ontinyent Motor

Coche10.es

Fersan

Saissmotor

Sanchis Motos

Mogauto Concesionario Peugeot

Automoviles La Vall

Automar

Auto Styl Ontinyent

Reycar Auto

Auto Sweden Gandia

Nitrocars

Talleres Autodos

COMERÇ

Lantai

Osvi Paradis Natural

Dalu

Thermomix

Burbujas de Papel

Carn & Coses “La Chateta”

Enquadres

La Lola

Mayoral

Nitra

Ontimobil

Opticas Claravision

Susi Lencería

Comerç i Serveis In

Associacio De Serveis i 
Comerços D’ontinyent



 UN POC D’HISTÒRIA

“Per privilegi reial concedit per Alfons el Magnànim el 22 de març de 1418”

Les fires en l’època Moderna eren una concessió reial i tenien una periodicitat anual. A elles acudien 
productors, comerciants i consumidors buscant una transacció avantatjosa. Contribuïen a fixar preus, 
facilitaven els intercanvis i satisfeien les necessitats de consum en èpoques amb major dificultats que 
la nostra per les deficients vies de comunicació.

La característica més essencial de les fires antigues era la gran diversitat de productes oferits. Allí 
s’abastien les economies modestes dels gèneres més bàsics i els poderosos de mercaderies que 
només s’oferien en ocasions concretes. Setmanals en el cas dels mercats (tots els dilluns, per privilegi 
de Martí I “l’Humà” concedit el 18 de desembre de 1405) i anual pel que fa a les fires.

Aquestes concentracions comercials gaudien d’una excel·lent fiscalitat ja que molts productes estaven 
exempts del pagament d’impostos. Celebrar fira i mercat comportava per a la majoria del veïnat uns 
clars avantatges perquè durant aquells temps es contemplava una llibertat de comerç temporal que 
trencava la rigidesa dels monopolis de venda de productes. Uns monopolis que eren subhastats pels 
ajuntaments i que representaven una font important d’ingressos.

La celebració d’una fira es devia sempre a una autorització reial. El monarca estenia un privilegi 
donant-hi suport legal. A València, Jaume I atorgà aquest privilegi l’any 1266. En ell, s’hi establien unes 
condicions jurídiques favorables als que assistiren a ells oferint-los la immunitat legal als acusats de 
qualsevol delicte que haguera comés fora de les fires.

Més important era el tema econòmic, ja que la desgravació fiscal protegia la convocatòria mercantil. 
No disposem del document original de la concessió del privilegi de celebració de la Fira d’Ontinyent 
atorgat el 22 de març de 1418, però sí la seua confirmació en el fur 329 aprovat en les Corts Valen

-

cianes de 1626. De tota manera podem assegurar que les exempcions fiscals eren similar en totes 
elles. A tall d’exemple, reproduïm un fragment d’una crida o pregó que es publicava per tal d’incentivar 
l’assistència durant quinze dies de comerciants i venedors: “dins los quals es franqueix e fa franchs, 

lliures e inmunes y exempts a totes y qualsevol persones de qualsevol estat y condició sia”.

*Alfred Bernabeu, cronista oficial de la Ciutat.

MÚSICA

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE

20.30 h. Suite Rumba  

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE

12.30 h. Timora

18.30 h. Tendur Elèctric 

20.30 h. Hermano Salvaje 

DIUMENGE  21 DE NOVEMBRE

12.30 h. Lulu Y Los Tigretones 

18.30 h. Neus Ferri 

20.30 h. Grupo Eñe 

DILLUNS  22 DE NOVEMBRE

12.30 h. Paloma Grueso Trío

Aparcament Sala Gomis

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE

UNA FIRA INCLUSIVA

Jornada silenciosa per a les persones amb diversitat funcional. Totes les atraccions de FIRA 
permaneixeran sense música ni soroll per a aquelles persones amb Trastorn de l’Espectre Autista.

DIUMENGE 21 I DILLUNS 22 DE NOVEMBRE

Horari: 11.00 h a 14.00 h 

 

Espai dedicat a la música i la gastronomia local. 

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE

12.30 h. Marina Damer 

18.30 h. Mimi Y Los Trileros

20.30 h. Salida 

 

GASTRONOMIA

Aparcament Sala Gomis

RUTA TURÍSTICA "Costums i tradicions d'Ontinyent" 

 

 PROGRAMA D’ACTIVITATS

INAUGURACIÓ LA FIRA 

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE

Inici i recorregut: des de l’aparcament de la Sala Gomis, José Iranzo, avinguda d’Albaida, 

Benicadell i Manuel Sanchis Guarner.

Horari: 19.30 h

Festa, diversió, gastronomia i comerç ompliran el recinte firal per posar en valor un esdeveniment 
centenari. Ens complau convidar-vos a l’acte d’inauguració on es realitzarà una representació històrica 
i la lectura del Privilegi Reial i, a més, comptarà amb la participació de la Trocamba Matanusca i d’un 
espectacle itinerant que tancarà la desfilada amb personatges màgics i molt divertits.

 

Lloc: Casa de la Cultura-Palau dels Barons de Santa Bàrbara, carrer de Maians, 26

Horari: de 10.00 h a 14.00 h / 18.00 a 21.00 h de dilluns a divendres

de 18.00 h a 21.00 h dissabtes

 CULTURA EN TEMPS DE FIRA

10 ANYS AMB NOSTRA MARE

Exposició de fotografies de l'empresa ontinyentina '2 clicks Audiovisual' on s'exposen un ventall de 
fotografies que reflecteixen distints moments de la festa de la Puríssima, com els trasllats viscuts i les 
dates més rellevants.

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE

Horari: 18.00 h

Preu: 12,00 € (general) / 10,00 (descomptes).

Punts de venda: 

- Online: www.caixaontinyent.es

- Taquilla (a partir d’1 hora abans de l’espectacle).

- Casa de la Cultura-Palau dels Barons de Santa Bàrbara,

   carrer de Maians, 26. Tel. 96 291 82 30 

CIA PRODUCCIONES YLLANA - GAG MOVIE

Gag Movie és la història de quatre personatges atrapats en el 
temps i en els confins estrets d'un sol fotograma. La nostra singular 
troupe de cineastes irromp en escena per art de màgia. Empren-
dran un divertidíssim viatge amb els espectadors per alguns dels 
moments més iconogràfics del seté art. Amb humor i enginy, no 
sols ens mostraran en directe com és el cinema, sinó com es fa, 
com es viu i, sobretot, com es gaudeix. En Gag Movie el seté art es 
troba amb el teatre per a formar junts el huité art, o potser el nové, 
o el dècim… qui sap. Però siga com siga el número, és un art divertit 
i vertiginós que passarà per davant dels nostres ulls a més de 300 
fotogrames per segon. 

HORARIS

DIVERSIÓ FIRAUTO

COMERÇGASTRONOMIA

Més de 40 atraccions mecàniques per 
a totes les edats.

Dijous 18 de novembre

Horari: 19.00 h a 03.00 h

Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 

21 de novembre

Horari: 11.00 h a 15.00 h 

i de 16.30 h a 03.00 h

Dilluns 22 de novembre

Horari: 11.00 h a 15.00 h 

i de 16.30 h a 22.00 h

11a edició de la Fira d’automoció amb 
més de 3.500 metres d’exposició

Del divendres 19 al diumenge 21 de 

novembre de 2021, ambdós inclosos.

Lloc: Avinguda Albaida des del 

Centre de Salut, fins a l'encreuament 

de Martínez Valls. C/José Iranzo des 

de l'encreuament del c/Manuel 

Sanchis Guarner, fins a Pius XII.

Horari: De 10.00h a 22.00h

Visita les més de 250 parades de 
productes gastronòmics i d’artesania 
i una zona dedicada al comerç local. 

Del dijous 18 al dilluns 22 de 

novembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Lloc: Avinguda Benicadell (a l’altura 

de la redona del Centre de Salut Av. 

Albaida)

Horari: De 10.30h a 14.00h i 

de 16.30h a 21.00h

Del dijous 18 al dilluns 22 de novembre 

de 2021, ambdós inclosos.

Lloc: Parking de la Sala Gomis 

(Avinguda Manuel Sanchis Guarner, s/n)

Horari: De 12.00h a 00.00h 

L'Ajuntament d'Ontinyent aquest any incorpora 7 concerts emmarcats en el programa ‘DONES EN LA 

MÚSICA', que junt amb la col·laboració d'AHVAL, formen un total d'11 espectacles que podreu gaudir 
en directe al recinte firal.

 ESPORTS

MATINAL ESPORTIVA - ANELL CICLOPEATONAL

DISSABTE 27 DE NOVEMBRE

Lloc:  Parc de Benarrai i velòdrom d'Ontinyent

Horari: 10.00 h 

L'Ajuntament d'Ontinyent, amb la seua aposta pel transport sostenible i pel foment de l'esport,
organitza una volta a peu i en bicicleta per a tots els públics on es farà el recorregut de l'anell 
ciclopeatonal. L'eixida serà des del parc de Benarrai i l'activitat finalitzarà en la renovada instal·lació 
del velòdrom, on hi haurà tallers dels clubs locals per a tots els xiquets i les xiquetes assistents.

PILOTA VALENCIANA

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE

Lloc: Trinquet Municipal d'Ontinyent
Horari: 12.00 h 

 

PARTIDA D'ESCALA I CORDA - Campus Ontinyent UV

 ONTIFIRA

Podreu tastar la millor gastronomia local amb la participació dels restaurants Tendur, Wait i Magic. 

Oferiran aquestes tapes: 
Coca de fira - Coca de ceba i foie - Coca de mini burguer - Coca de sobrasada amb mel i taronja - 
Taula d’embotit d’Ontinyent - Panet de blanc i negre.

 TURISME

Itinerari guiat que ens portarà a conèixer uns dels elements més 
significatius de les nostres festes i tradicions. Visitarem la seu de la 
Colla de campaners on trobarem una mostra etnològica amb mobiliari, 
vestits, utensilis tradicionals i una representació significativa de les 
danses processionals. Després visitarem el Museu dels Gegants i 
Cabets situat al Palau de la Vila i gaudirem d'un assaig dels 4 balls 
tradicionals. En acabar, es servirà una degustació per a totes les 
persones inscrites, de la tradicional "coca de fira" elaborada pel 
restaurant "El Tinell de Calabuig".

Reserva de places: 962916090 o mail ontinyent@turisme.net

Aparcament Sala Gomis

DONES

EN LA MÚSICA


