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HORARIS:
Divendres 21, dissabte 22 i diumenge 23: 
d’11 a 14:30 h i de 17 a 23:30 h.
Dilluns 24: 
d’11 a 14:30 h i de 17 a 21 h.
ENTRADES:
3 € (vàlida per a tots els dies). Gratuïta per
als menors de 12 anys i jubilats.
NOTES:
Informació actualitzada a
www.firadecalella.cat
Carpa d’informació de la Fira situada a
prop de l’entrada principal. Recomanem
estar al cas dels avisos de megafonia un
cop dins del recinte firal.

© de les fotografies vinculades als espectacles,
els propis autors.

SALUTACIÓ

Montserrat Candini i Puig
ALCALDESSA DE
CALELLA

Treballar la terra, mimar-la... Veure-hi créixer els ceps, de fulles
verdes i grosses. Recollir-ne els fruits amb estima i guardar-lo
en cellers, mesos i anys, per gaudir-ne a taula com a testimoni
d’excepció de moments únics compartits amb els qui estimem.
Les coses que es fan amb amor sempre surten bé. Així és com, ara fa
64 anys, va néixer el Consell Regulador de la Denominació d’Origen
Alella. Més de mig segle cuidant la terra amb amor, obtenint-ne uns
vins nascuts entre el sol i la brisa mediterrània i les obagues interiors
del Vallès Oriental.
Calella té l’orgull de formar part de la DO Alella, juntament amb 27
municipis del Maresme que contribueixen a enfortir una marca de
qualitat reconeguda, pol d’atracció enoturística que, aquests dies,
hem volgut que sigui l’eix central de la Fira de Calella i l’Alt Maresme,
per gaudir-ne, per aprendre a estimar-la i per fer un brindis per la
terra, per la nostra terra, per allò que ens fa únics a ulls del món.
Brindem perquè “el nostre món, és el món”.
Benvinguts a la Fira de Calella i l’Alt Maresme.
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ACTIVITATS PRÈVIES a la Fira
Divendres, 14 de setembre
de 17 a 21 h al Mercat Municipal

‘MERCATS AMB DO ALELLA’.
L’activitat central de ‘Mercats amb DO Alella’ és el maridatge de cuina
i vins dins el mercat. Cada parada proposa un o més tastets per acompanyar d’un vi de la DO. ‘Mercats amb DO Alella’ és una iniciativa impulsada pel Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella per
dinamitzar els mercats municipals amb accions de promoció i a través
d’una marca global. ‘Mercats amb DO Alella’ és una marca associada als
valors de qualitat i proximitat, de pertinença geogràfica. El vi com a producte enogastronòmic propi de la dieta mediterrània, la vinya i l’activitat
agrícola com a paisatge identitari i font de biodiversitat, conformen els
eixos vertebradors del programa de promoció.

Dilluns, 17 de setembre
a les 19 h al Pati del Museu-Arxiu municipal

JORNADA ‘ELS VINS DE LA DO ALELLA’, adreçada a
professionals del món de la restauració.

Dimecres, 19 de setembre

a les 19 h a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça
PRESENTACIÓ DE LA ‘GUIA D’ENOTURISME DE CATALUNYA’,
a càrrec del seu autor, Lluís Tolosa.

DiJOUs, 20 de setembre
a les 19 h a La Quadra

‘VI DE FESTA – FES-TE DEL VI. UN TAST DIFERENT A LA QUADRA’.
La Quadra, una sala de festes amb més de 55 anys d’història, ha ofert
vins de maneres molt diverses. Per això, amb aquest tast de vins, es vol
fer un recorregut per les diferents maneres de servir el vi i, a la vegada,
oferir una breu degustació de vins d’Alella servits de manera festiva.
Perquè a La Quadra el vi és coneixement i cultura, però també diversió.
Cal fer reserva prèvia trucant a la llibreria La Llopa (93 766 16 34).

DIVENDRES,
21 DE SETEMBRE
11:00 h,

al passeig de Manuel Puigvert,
OBERTURA AL PÚBLIC de la 38a
Fira de Calella i l’Alt Maresme.

11:00 a 13:00 h,
als estands de Robòtica i Vi (monogràfic), TALLER DE ROBÒTICA
‘DESCOBREIX QUÈ ÉS LA PANSA BLANCA DE LA DO ALELLA A
TRAVÉS DELS ROBOTS DE LEGO’,
a càrrec de CLAU-TIC.

11:00 a 13:00 h,
al recinte firal, GIMCANA PER A
LES ESCOLES.

11:30 h,
al costat de l’escenari central de la
Fira, TALLER DE CIRC, a càrrec de
la CIA. ESTAMPADES.

12:30 h,
INAUGURACIÓ de la 38a Fira de
Calella i l’Alt Maresme a càrrec de
l’Alcaldessa de Calella, l’Il·lma. Sra.
MONTSERRAT CANDINI I PUIG, i
del secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Sr. JOAQUIM
FERRER I TAMAYO. Hissada de la
senyera i parlament d’autoritats.
Amb l’actuació de LA CLAVELLINERA, Jotes del Priorat.
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13:00 h,
a l’envelat petit del monogràfic,
PINTURA AMB VI en directe, a càrrec de MARTA ARAÑÓ, artista en
la tècnica de la pintura amb vi.
A través de la pintura en directe amb vi els visitants descobriran com, en poc temps i amb una
tècnica diferent de la realitzada en
l’estudi de pintura, pot realitzar-se
una obra d’art. Podrà observar-se
com cada tipus de raïm, cada vi,
cada terreny, dona una tonalitat
atrevida i diferent en cada cas,
oferint com a resultat una obra
única i original.

19:00 h,
a l’escenari central de la fira, ESPECTACLE de l’Associació La Clavellinera ‘LOS COLORS DE LA JOTA’ (D.O. Priorat: dansa i música en
directe).

19:00 h,
a l’estand de la Ludoteca, TALLER
INFANTIL DE FIMO AMB PLASTILINA.

19:30 h,
al costat de l’escenari central de la
Fira, TALLER DE CIRC, a càrrec de
la CIA. ESTAMPADES.

19:30 h,
a la zona de la Ludoteca, LECTURA DE CONTES ‘LA CAPUTXETA
AFRICANA’ i ‘L’AVENTURA DE RAFARA’, a càrrec del CONSELL MUNICIPAL DE LA SOLIDARITAT DE
CALELLA.
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xaRIM aresté D21/22.00 h

TUTUTS! D22/12.30 h

DO Alella

19:45 h,
als estands de Robòtica i Vi (monogràfic), TALLER DE DISSENY I IMPRESSIÓ 3D ‘CREA LA TEVA PRÒPIA AMPOLLA DE VI (DISSENY 3D I
ETIQUETA)’, a càrrec de CLAU-TIC.

20:00 h,
a l’envelat petit del monogràfic,
PRESENTACIÓ DE LES NOVETATS
DE LA 8a EDICIÓ DEL MOST FESTIVAL (FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA DEL VI I EL CAVA) que
se celebrarà del 8 al 18 de novembre de 2018 al Penedès i al Priorat.

22:00 h,
a l’escenari central de la Fira, ACTUACIÓ DE XARIM ARESTÉ.
Xarim Aresté és una de les cares
més conegudes dels nostres escenaris i, paradoxalment, manté intacte el seu enigma. Ha tocat amb
els artistes més respectats (de Josele Santiago a Maika Makovski o
Pascal Comelade), però amb els
seus discos en solitari li han plogut els premis: ‘La rosada’ va ser
distingit amb l’Altaveu, el Cerverí
i l’Enderrock al millor disc de poprock de l’any; i recentment ‘Polinèsies’ s’ha endut el Premio MIN al
millor disc en català de 2017. ‘Polinèsies’ tracta la relació que hi ha
entre el tot i cada una de les parts.
De tot allò que hi ha de nosaltres
en els demés i viceversa. Parla de
l’aïllament que implica la individualitat i, a la vegada, de com estem
connectats els uns als altres. Una
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excel·lent col·lecció que consolida
Xarim Aresté com un virtuós de les
paraules, com un poeta de la guitarra.

Durant tot el dia,
els infants i joves de 6 a 12 anys
podran participar al CONCURS DE
DIBUIX DE LA FIRA DE CALELLA
I L’ALT MARESME a l’estand de la
Ludoteca.

DISSABTE,
22 DE SETEMBRE
11:30 h,

a l’envelat petit del monogràfic, TALLER DE PINTURA AMB VI
AMB RECICLATGE DE TAPS DE
SURO PER A NENS I NENES DE
6 A 14 ANYS, a càrrec de MARTA
ARAÑÓ, artista en la tècnica de la
pintura amb vi.

11:30 h,
al costat de l’escenari central de la
Fira, TALLER DE CIRC, a càrrec de
la CIA. ESTAMPADES.

12:00 h,
a l’estand de la Ludoteca, TALLER
INFANTIL DE PINTURA.

12:30 h,
a l’escenari central de la Fira, ACTUACIÓ DE LA COBLA BISBAL JOVE ‘TUTUTS!’ (espectacle familiar).
Us convidem a descobrir mil i una
històries que s’amaguen darre-
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taller de pintura D22/18.45 h

EL RAÏM INQUIET D22/17.30 h

DO Alella

ra d’una cobla. Una aventura per
a nens i nenes de 0 a 99 anys on,
amb grans dosis d’humor i amb la
participació del públic, la Cobla Bisbal Jove i l’actor David Planas ens
aproparan als instruments de la
cobla. Conjuntament interpretaran
un repertori ben variat que de ben
segur ens sorprendrà i ens farà aixecar del seient. Heu de pensar que
amb una cobla es pot tocar gairebé de tot: música infantil, jazz, rock,
tradicional... Us hi apunteu?

13:00 h,
als estands de Robòtica i Vi (monogràfic), TALLER DE ROBÒTICA
‘DESCOBREIX QUÈ ÉS LA PANSA BLANCA DE LA DO ALELLA
A TRAVÉS DELS ROBOTS DE LEGO’, a càrrec de CLAU-TIC.

13:45 h,
a l’estand de l’Associació de Comerciants Calella Centre Comercial, SORTEIG DE LA CAMPANYA
‘LA NOSTRA TERRA, ELS NOSTRES VINS’, 1.500,00 € repartits
en 11 vals de compra de diferents
imports.

17:30 h,
a l’estand de l’Associació positiva
de salut mental del delta de la Tordera, CONFECCIÓ D’UNA TITELLA
DE MÀ, a imatge dels personatges
del conte ‘LA LLUM DE L’ESTEL’.

17:30 h,
a l’envelat petit del monogràfic,
CONTE INFANTIL ‘EL RAÏM IN-
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QUIET: HISTÒRIA D’UN GOTIM
QUE VOLIA SER VI’.
El Raïm Inquiet, d’Elisenda Guiu, és
la història del gotim que volia ser vi.
Amb aquest conte, petits i grans
aprendran com es fa el vi a partir de l’aventura de l’inquiet protagonista, que viurà un intens viatge
des que neix al cep fins que arriba
a l’ampolla. No us perdeu un dels
relats més aplaudits de la literatura vinícola! A càrrec de l’actriu Cristina Peralta.

18:00 h,
a l’envelat petit del monogràfic,
BEURE A GALET I AMB PORRÓ,
a càrrec de SALVADOR GARCIAARBÓS, periodista i crític gastronòmic.

18:45 h,
a l’envelat petit del monogràfic,
TALLER DE PINTURA AMB VI PER
A JOVES DE MÉS DE 14 ANYS
I ADULTS, a càrrec de MARTA
ARAÑÓ, artista en la tècnica de la
pintura amb vi.

19:00 h,
al costat de l’escenari central de
la Fira, TALLER DE CIRC, a càrrec
de la CIA. ESTAMPADES.

19:30 h,
a l’escenari central de la Fira,
ACTUACIÓ DE KRREGADES DE
ROMANÇOS amb la proposta
‘VIATJANT PER PONENT – KRREGADES 3.0’.

EL NOSTRE MÓN ÉS EL MÓN #firadecalella18

KRREGADES DE ROMANÇOS D22/19.30 h

A VORE D22/22.30 h

DO Alella

Krregades de Romanços nasqué a
les terres de Ponent l’any 2010. Des
de llavors, i sempre convençudes
de la bellesa i la força que s’amaga darrere l’aparent senzillesa de
la cançó tradicional, les Krregades
busquen i canten melodies recollides a Ponent que hagin quedat
en l’oblit, melodies que connecten amb els orígens i que evoquen
temps passats, i les ressituen en el
present. El grup extreu el repertori
de dues grans obres de referències:
per un costat, l’‘Obra del cançoner
popular de Catalunya’, i per l’altre,
la col·lecció ‘A peu dels camins del
cançoner’, d’Artur Blasco. A més, i
com no podia ser d’altra manera,
de tots aquells cançoners que recullen el corpus musical de les terres de Ponent. Les Krregades harmonitzen les cançons i les canten,
doncs, a veu, acompanyant-les
amb alguns instruments de percussió de mà (panderetes, panderos quadrats i rodons, sonalls, etc.),
així com del violí i l’acordió diatònic.
‘Viatjant per Ponent’ proposa tretze
cançons que representen cadascuna de les tretze comarques lleidatanes i que porten l’espectador des
de la Val d’Aran al Pla de Lleida, a
través d’històries que mostren els
costums i les tradicions d’un passat
llunyà però que, encara avui, agrada de conèixer. Romanços d’amor i
de desamor, cançons picaresques,
cançons de pandero, cançons de
bressol o de sega..., tot un homenatge als homes i les dones que
van ajudar a la construcció del nos-
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tre país i que cantaven de manera espontània, ja fos al tros, rentant roba o al voltant de la llar de
foc. ‘Viatjant per Ponent’ és un cant
a la terra, una oportunitat d’escoltar música inèdita i la possibilitat
d’aprendre encara més sobre les
tradicions catalanes de l’antigor.

19:45 h,
als estands de Robòtica i Vi (monogràfic), TALLER DE DISSENY I
IMPRESSIÓ 3D ‘CREA LA TEVA
PRÒPIA AMPOLLA DE VI (DISSENY 3D I ETIQUETA)’, a càrrec
de CLAU-TIC.

20:00 h,
a l’envelat petit del monogràfic,
TAST DE VINS DE LA DO COSTERS DEL SEGRE.

21:00 h,
a l’espai de la Ludoteca, CONCURS DE PREGUNTES ‘QUÈ CONEIXES DE LA FIRA DE CALELLA
I L’ALT MARESME?’.

22:30 h,
a l’escenari central de la Fira, ACTUACIÓ ‘A VORE’ (dansa i música
en directe: coproducció de la Fira
Mediterrània de Manresa, L’Auditori de Barcelona i el Mercat de les
Flors).
‘A vore’ és un projecte de mestissatge temporal i ‘tradificció’ sobre la cultura popular de les Terres
de l’Ebre. És una recerca musical i
dansística que treballa a partir del
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TALLER DE PINTURA D23/11.00 h

ESCLAT GOSPEL SINGERS D23/13.15 h

DO Alella

document i l’expressivitat tradicional, els ritmes, les danses, les paraules de les comarques del Baix
Ebre (Montsià i Baix Maestrat) i les
fa dialogar amb la música d’Astrio
i la dansa performativa de Sònia
Gómez. En aquest espectacle es
fa palesa la possible convivència
de la música i la dansa tradicional
amb la dansa i la música contemporànies. Direcció a càrrec de Sònia Gómez i Ramón Balagué.

Durant tot el dia,
els infants i joves de 6 a 12 anys
podran participar al CONCURS
DE DIBUIX DE LA FIRA DE CALELLA I L’ALT MARESME a l’estand
de la Ludoteca.

DIUMENGE,
23 DE SETEMBRE
11:00 h,

a l’envelat petit del monogràfic, TALLER DE PINTURA AMB VI
AMB RECICLATGE DE TAPS DE
SURO PER A NENS I NENES DE
6 A 14 ANYS, a càrrec de MARTA
ARAÑÓ, artista en la tècnica de la
pintura amb vi.

11:30 h,
a l’estand de la Ludoteca, TALLER
INFANTIL DE FLORS.

11:30 h,
a l’envelat petit del monogràfic,
TALLER DE GOSPEL, a càrrec de
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RAMON ESCALÉ, director dels
Barcelona Gospel Messengers i
d’Esclat Gospel Singers.

12:00 h,
a l’estand de la Ludoteca, lliurament de premis del CONCURS DE
DIBUIX DE LA FIRA DE CALELLA I
L’ALT MARESME.

12:15 h,
a l’envelat petit del monogràfic,
LLIURAMENT DE PREMIS DE LA
CAMPANYA ‘CREIEM EN CALELLA’ DEL BANC DE SABADELL.

12:30 h,
a la zona de la Ludoteca, LECTURA DE CONTES ‘EL VELL COCODRIL’ i ‘L’ELEFANT QUE VA PERDRE L’ULL’, a càrrec del CONSELL
MUNICIPAL DE LA SOLIDARITAT
DE CALELLA.

13:00 h,
als estands de Robòtica i Vi (monogràfic), TALLER DE ROBÒTICA
‘DESCOBREIX QUÈ ÉS LA PANSA BLANCA DE LA DO ALELLA A
TRAVÉS DELS ROBOTS DE LEGO’,
a càrrec de CLAU-TIC.

13:00 h,
a l’envelat petit del monogràfic,
TAST DE VINS a càrrec del sommelier JOAN LLUÍS GÓMEZ.

13:15 h,
a l’escenari central de la fira, ACTUACIÓ D’ESCLAT GOSPEL SINGERS, ‘FROM THE HEART OF
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els colors del mar D23/19.00 h

ENFILA SA D23/22.45 h

DO Alella

AFRICA’ dirigit per Ramon Escalé.
Des de la seva formació a l’any
2000, Esclat Gospel Singers ha
muntat set espectacles diferents:
‘Gospel & Spirituals’, ‘The Gospel
Machine’, ‘From Roots to Heaven’,
‘That Old Spiritual’ i els musicals
originals ‘Plaça Reial’ i ‘Stromboli’.
Després d’haver anat a les arrels
del Gospel i la música negra en els
dos darrers treballs, ‘From Roots
to Heaven’ (Gospel d’arrel africana) i ‘That Old Spiritual’ (Spirituals),
ara es presenta el darrer muntatge ‘The New Gospel Machine’, on
es donen la mà el gospel contemporani, que ha evolucionat de la
mà de grans noms com Kirk Franklin, Joshua’s Troop, James Moore
i molts d’altres, i la tradició més
clàssica del Gospel. Però és amb
el seu darrer espectacle on la barreja d’Esclat Cospel Singers amb
els arranjaments i la contundència
rítmica de la secció instrumental
que dona globalitat al so de ‘From
the Heart of Africa’. Mesclar totes
aquestes sonoritats d’origen africà
amb la seva evolució posterior als
Estats Units i al Carib fan d’aquesta fusió una novetat agosarada
i pràcticament inèdita. Esperem
que ho gaudiu tant com nosaltres!

17:30 h,
a l’estand de l’Associació positiva de salut mental del delta de la
Tordera, CONFECCIÓ D’UN CLAUER EN FORMA D’AVARCA MENORQUINA.
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18:00 h,
al costat de l’escenari central de la
fira, TALLER DE CIRC, a càrrec de
la CIA. ESTAMPADES.

18:00 h,
a l’estand de Foto-Film Calella,
LLIURAMENT DE PREMIS del Trofeu Rafel Carpinell de fotografia.

18:30 h,
a l’envelat petit del monogràfic,
TALLER DE PINTURA AMB VI PER
A JOVES DE MÉS DE 14 ANYS
I ADULTS, a càrrec de MARTA
ARAÑÓ, artista en la tècnica de la
pintura amb vi.

19:00 h,
a l’escenari central de la fira, ESPECTACLE ‘VEUS, ELS COLORS
DEL MAR’, d’EDUARD INIESTA.
Amb GEMMA HUMET i el COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ.
La Mediterrània, aquesta mar que
ens enamora, és un món de molts
colors. Un dia hi vam llançar la nostra xarxa i entre peixos i algues
marines, vam trobar músiques i
cançons meravelloses. Onades
que ens acaricien l’ànima. Captivats per la seva bellesa, vam somniar ‘Els colors del mar’.
Eduard Iniesta i Piti Español expliquen com van escriure aquesta
obra amb un llapis a la mà i sempre amb la ingràvida i atenta mirada del mar; una obra feta de melodies tradicionals de la Mediterrània
i d’obres originals del compositor
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TEATRE D24/13.15 h

TONI ALBÀ D24/19.30 h

DO Alella

i el lletrista. Es tracta, doncs, d’un
espectacle de colors que prendrà
vida a través de les veus blanques
de Veus - Cor Infantil Amics de la
Unió, acompanyades en aquesta ocasió per una de les veus més
celebrades del moment, la cantant
Gemma Humet.

19:45 h,
als estands de Robòtica i Vi (monogràfic), TALLER DE DISSENY I
IMPRESSIÓ 3D ‘CREA LA TEVA
PRÒPIA AMPOLLA DE VI (DISSENY 3D I ETIQUETA)’, a càrrec de
CLAU-TIC.

20:00 h,
a l’estand de l’Associació de Comerciants Calella Centre Comercial, JOC DEL SORTEIG I LLIURAMENT DE PREMIS de la campanya
‘LA NOSTRA TERRA, ELS NOSTRES VINS’.

llen i hi teixeixen les seves històries de vida. Dues històries que són
ben diferents per a cada una de les
protagonistes. Un homenatge a totes les dones que en els moments
difícils no van trencar el fil de la seva vida.

DILLUNS,
24 DE SETEMBRE
11:30 h,

a l’estand de la Ludoteca, TALLER
INFANTIL AMB MATERIAL RECICLAT.

11:30 h,
al costat de l’escenari central de la
fira, TALLER DE CIRC, a càrrec de
la CIA. ESTAMPADES.

12:00 h,

a l’envelat petit del monogràfic,
TAST DE VINS DE LA DO ALELLA
a càrrec del sommelier ARNAU
MARCO.

als estands de Robòtica i Vi (monogràfic), TALLER DE ROBÒTICA
‘DESCOBREIX QUÈ ÉS LA PANSA BLANCA DE LA DO ALELLA A
TRAVÉS DELS ROBOTS DE LEGO’,
a càrrec de CLAU-TIC.

22:45 h,

12:00 h,

20:00 h,

al costat de l’escenari central de
la fira, ESPECTACLE DE CARRER
‘ENFILA S.A.’ de la CIA. ESTAMPADES (dansa aèria).
Enfila S.A. és la història de dues dones dels anys cinquanta que
treballen en una fàbrica tèxtil. Entre fils i bobines, i amb el soroll de
les màquines, hi creixen, hi treba-
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davant del Monument a la Sardana, AUDICIÓ DE SARDANES, a
càrrec de la COBLA MONTGRINS.

13:15 h,
a l’escenari central de la Fira, TEATRE AMB DO: ‘MAI NO CONVIDIS
UN SOMMELIER A PRENDRE UNA
COCA-COLA’.
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Durant tots els dies a la Fira
DEGUSTACIONS GASTRONÒMIQUES vinculades al món del vi, a
les carpes centrals. (DO Alella i DO
Costers del Segre - El Celler del
Roser de Lleida-).
A la carpa de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital de Calella (AVAH), VERMUT SOLIDARI.
A l’espai de la Ludoteca, activitats
i tallers infantils diversos:
- De 11:00 h a 14:00 h i de 17:00 a
21:00 h, ROCÒDROM D’ESCALADA. Activitat adreçada a infants a
partir de 1,20 m d’alçada.
- De 17:00 a 18:00 h, PINTA-CARES als infants.
- JOCS TRADICIONALS GEGANTS:
Mikados, 3 en ratlla, dames, tàngrams, xarranca, daus gegants,
escacs, dòmino, etc.

- JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA.
A la zona del Lleurespai, hi haurà ACTIVITATS DE JOC I TALLERS
a càrrec de les entitats següents:
Club Tennis Calella, Club TennisTaula Calella, Escola d’Handbol de
la Unió Esportiva Handbol Calella,
Colla de Geganters/es i Grallers/es
de Calella i Club Bàsquet Calella.
A les carpes de Foto-Film Calella,
EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES
GUANYADORES del Trofeu Rafel
Carpinell i exposició fotogràfica
sobre les tradicions catalanes.
A l’estand del Museu-Arxiu Municipal de Calella Josep Maria Codina
i Bagué, XXè CONCURS ‘ENDEVINA ON ERA...’. El concursant ha
d’endevinar el lloc de les fotografies que s’hi exposen.

Per conèixer el detall de totes les activitats del monogràfic, consulteu al web www.
firadecalella.cat o adreceu-vos al Punt d’Informació de la Fira.

us ofereix informació
tant de la Festa Major de la Minerva com de la
37a Fira de Calella i l’Alt Maresme A:
107.9 FM / radiocalella.cat / calellatv.cat

En una sala de tast es troben dues amigues d’infància: una és una
reconeguda sommelier i l’altra una
actriu de poca fortuna que es vol
iniciar en l’art de tastar. En una intensa sessió, el vi els farà aflorar
records del passat que no sempre
seran fàcils d’empassar. Autora de
l’obra: Elisenda Guiu. Actrius: Marta Codina i Lara Díez.

17:30 h,
a l’estand de l’Associació positiva
de salut mental del delta de la Tordera, CONFECCIÓ D’UN PETIT ESTEL JAPONÈS ‘KOINOBORI’.

18:30 h,
a l’envelat petit del monogràfic,
XERRADA ‘ELS COLORS DEL VI’ I
PRÀCTICA DE PINTURA AMB VI, a
càrrec de MARTA ARAÑÓ, artista
en la tècnica de la pintura amb vi.

19:30 h,
a l’escenari central de la fira, ACTUACIÓ de TONI ALBÀ: ‘AUDIÈNCIA I-REAL’.
Advertència: qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència. ‘Hi havia una vegada un
rei...’. Així comencen molts contes i
llegendes populars que continuen
fascinant les ments més innocents
de la nostra societat. Aquestes
ments imaginen mons meravellosos que li són totalment inaccessibles. Per això volen saber-ne tots
els detalls i en aquest intent de conèixer com funcionen, poder imi-
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tar-los en les seves maneres per
ser com ells... o això creuen. Imaginem un estat modern on el cap
d’estat és un monarca que un dia
ha de presidir un acte oficial, una
AUDIÈNCIA (IRREAL en el nostre
cas), davant un públic integrat per
tota la premsa nacional i internacional. Aquest personatge fa una insòlita roda de premsa on el públicpremsa pot preguntar el què vol
saber... Bé, el que volen saber els
milions de ments innocents que llegeixen i miren la tele per ‘devorar’
un món que els fascina...

19:00 h,
a l’estand del Consell Municipal de
la Solidaritat de Calella, SORTEIG
D’UN LOT DE LLIBRES INFANTILS.

19:30 h,
a l’estand del Consell Municipal de
la Solidaritat de Calella, SORTEIG
D’UNA CISTELLA AMB PRODUCTES DE COMERÇ JUST.

19:45 h,
a la zona de tallers del monogràfic,
TALLER DE DISSENY I IMPRESSIÓ
3D ‘CREA LA TEVA PRÒPIA AMPOLLA DE VI (DISSENY 3D I ETIQUETA)’, a càrrec de CLAU-TIC.
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DETALL D’ACTIVITATS
BEURE A GALET I AMB PORRÓ
El periodista i crític gastronòmic
Salvador Garcia-Arbós ens parlarà
del vi a taula, des de la litúrgia més
sagrada fins a la sobretaula més
profana. Beure a galet i amb porró
tracta de com compartim, com ens
comportem i com tractem el vi en les
diferents fases dels àpats familiars
i informals. Més enllà de la sacralitzada copa i de l’esnobisme coper
existeixes formes ancestrals de compartir el vi, sigui en un confortable
àpat, a bosc, a l’obra o conduint: el
porró, el galet, etc. Porró i galet són
per compartir i estalviar, ja que en
general es beu menys. Els titius són
per riure. El sucamulla o, segons d’on
sigueu, xucamulla, és una forma de
reciclatge, com el pa amb vi i sucre.
CONCURS DE DIBUIX DE LA FIRA
DE CALELLA I L’ALT MARESME
Adreçat a nens i nenes de 6 a 12
anys. L’objectiu d’aquest concurs és
estimular la creativitat del públic infantil a l’hora de dibuixar. Els dibuixos s’han d’inspirar en la Fira de Calella i l’Alt Maresme. Els participants
hauran de fer la seva il·lustració en
un full blanc i s’exposaran a l’estand
de la Ludoteca. El diumenge, dia 23
de setembre, es farà l’acte de lliurament de premis al mateix estand de
la Ludoteca.
CONCURS DE PREGUNTES ‘QUÈ
CONEIXES DE LA FIRA DE CALELLA
I L’ALT MARESME?’
A partir d’una aplicació mòbil gratuïta, es farà un concurs de preguntes
on el públic juvenil i adult en seran
els concursants. Els participants
es podran agrupar en equips de 4

persones i es tractarà de respondre
una sèrie de preguntes relacionades
amb els coneixements que tenen de
la Fira de Calella i l’Alt Maresme mitjançant el mòbil. El grup guanyador,
és a dir, el que obtingui millor puntuació, serà premiat amb una tassa
personalitzada de la 38a Fira de Calella i l’Alt Maresme per a cada component de l’equip. Per poder participar, cada equip ha de disposar d’un
mòbil amb connexió a Internet. Es
recomana inscriure’s prèviament a
l’activitat. Places limitades.
TALLER INFANTIL DE FIMO AMB
PLASTILINA
Adreçat a nens i nenes de 6 a 12
anys. A partir d’una tècnica original i
senzilla, els participants podran modelar la plastilina i fer grans creacions. Es recomana inscriure’s prèviament a l’activitat. Places limitades.
TALLER INFANTIL DE PINTURA
Adreçat a nens i nenes de 4 a 8
anys, on s’explicaran diferents tècniques de pintura: pintar amb paletes, fer dibuixos amagats, pintura
bufada, i tot un seguit d’activitats
creatives i originals perquè els infants puguin viure l’art. Es recomana
inscriure’s prèviament a l’activitat.
Places limitades.
TALLER INFANTIL DE FLORS
Adreçats a nens i nenes de més de
6 anys. A partir d’una tècnica senzilla, s’ensenyarà als participants a
crear flors amb paper de seda. Cada
participant es podran emportar les
seves pròpies flors. Es recomana
inscriure’s prèviament a l’activitat.
Places limitades.

DETALL D’ACTIVITATS
TALLER INFANTIL AMB MATERIAL
RECICLAT
Adreçat a nens i nenes de 6 a 12
anys, en què s’ensenyarà a fer petites manualitats amb material de rebuig. Es recomana inscriure’s prèviament a l’activitat. Places limitades.
JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA
Sèrie de tallers dirigits a crear un
vincle intergeneracional mitjançant
el joc de taula. Avis, àvies, pares,
mares, nens i nenes estaran davant
de jocs nous per tal que descobreixin
plegats i al mateix temps les possibilitats de jugar i divertir-se amb
persones d’edats molts diverses. Es
recomana inscriure’s prèviament a
l’activitat. Places limitades.
TALLER DE DISSENY I IMPRESSIÓ
3D ‘CREA LA TEVA PRÒPIA AMPOLLA DE VI (DISSENY 3D I ETIQUETA)’
En el taller de disseny i impressió 3D
dissenyarem la nostra pròpia ampolla de vi que podran recollir a l’Acadèmia Clau-TIC durant l’octubre i a
través del CANVA crearan la marca
del seu propi vi (faran el logotip) i
faran una etiqueta per l’ampolla que
després es podrà imprimir.
TALLER DE ROBÒTICA ‘DESCOBREIX QUÈ ÉS LA PANSA BLANCA
DE LA DO ALELLA A TRAVÉS DELS
ROBOTS DE LEGO’
En aquest taller de robòtica simularem alguns dels processos relacionats amb el món del vi i que donen
des que es recull el raïm fins que el vi
arriba a la taula.
TALLER DE PINTURA AMB VI PER
A JOVES DE MÉS DE 15 ANYS I
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ADULTS I TALLER DE PINTURA AMB
RECICLATGE DE TAPS DE SURO PER
A NENS I NENES DE 6 A 14 ANYS
L’objectiu d’aquests tallers és descobrir en el vi una forma d’expressió
diferent, a través de la qual endinsar-se en el coneixement d’un producte molt present i important a
Catalunya. Conèixer la nostra cultura del vi a través de l’art, ens durà
a endinsar-nos en una nova forma d’entendre-la. Treballar amb el
vi i els elements de la vinya, creant
petites obres d’expressió plàstica,
permetrà reforçar aquesta matèria
i aprofundir, al mateix temps, en una
part molt important de la nostra cultura: el conreu de la vinya i els productes que se n’extreu. A través dels
continguts dels tallers, els assistents
descobriran les diferents varietats
de sòl, de raïm, tipus de vi i els seus
colors. La influència del sol, la pluja i la temperatura en el creixement
de la vinya i les característiques que
d’aquestes elements n’obté el producte final, el raïm.
XERRADA ‘ELS COLORS DEL VI’ I
PRÀCTICA DE PINTURA AMB VI
Ens introduirem en el paisatge i
l’entorn de la DO, per amabilitat de
l’INCAVI amb una curta projecció audiovisual. Des de la vessant de l’art,
analitzarem, comentarem i es farà el
tas de 2/3 vins alhora que cada assistent crearà el seu propi ‘Pantone’
de colors i experimentarà la sensació de pintar amb vi. En l’activitat es
convidarà i es farà participar a un
celler, per tal de fer una explicació
més tècnica i acurada de les característiques dels seus vins.
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Brinda amb
nosaltres!

T’esperem amb
una copa de cava
al nostre estand
de la 38a FIRA
DE CALELLA
i l’Alt Maresme.

Hi descobriràs
l’avançament
dels viatges
2019
(Descomptes
especials en
les reserves)
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