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Ara fa tres anys, vàrem apostar per convertir la Fira de Calella i l’Alt 
Maresme en un aparador on mostrar a calellencs i visitants una 
Catalunya, de vegades, poc coneguda.

Amb el títol “Catalunya, les arrels d’un país únic”, ens vàrem 
proposar un recorregut que, durant tres edicions, ens permetés fer 
un viatge pel territori i ens donés l’oportunitat de conèixer millor els 
Pirineus, el primer any, i les Terres de l’Ebre, el segon any.

Enguany aquest monogràfic arriba a la seva culminació amb el títol 
“Érem, som i serem” i, amb la col·laboració del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, es vol implicar de ple en la 
celebració del Tricentenari.

Els darrers dos anys hem tingut ocasió de conèixer una mica més 
Catalunya. Aquest any us proposo gaudir dels actes de la Fira de 
Calella i l’Alt Maresme per reviure els fets de 1714 i conèixer amb 
profunditat la nostra història. 

Tres anys després estic convençuda de l’encert d’aquesta iniciativa 
i segura que serà una oportunitat única per celebrar la persistència 
del nostre poble i reafirmar la nostra identitat en un moment que 
marcarà un abans i un després en la història col·lectiva del nostre 
país.
Montserrat Candini i Puig

SALUTACIÓ DE 
L’ALCALDESSA
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 DIVENDRES, 19 
17.00 h, 
al passeig de Manuel Puigvert, 
obertura al públic de la 34a Fira de 
Calella i l’Alt Maresme. 
* Observació: a primera hora de la 
tarda, l’entrada a la Fira serà gra-
tuïta atès que a les 18.15 h tindrà 
lloc el pregó infantil de Festa Major 
a l’espai central de la Fira.
18.00 h, 
inauguració de la 34a Fira de Calella 
i l’Alt Maresme a càrrec de l’alcal-
dessa de Calella, Il·lma. Sra. Mont-
serrat Candini i Puig, i del comis-
sari dels actes commemoratius del 
Tricentenari de 1714 per part de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Miquel 
Calçada i Olivella. Hissada de la se-
nyera, ball de benvinguda a càrrec 
del grup Xuriach, música i dansa 
antiga, formació resident de la 34a 
Fira de Calella i l’Alt Maresme i can-
vi de guàrdia escenificada amb ‘La 
Coronela’ de la ciutat de Barcelona.

19.00 h, 
a l’escenari central de la Fira, actu-
ació de la Moixiganga de Barcelona. 
En col·laboració amb l’Institut de 
Cultura de Barcelona. 

20.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Combat cos a cos’ a 
càrrec de ClauTIC.

20.30 h, 
a l’escenari central de la Fira, actua-
ció del grup de dansa ‘Cor de Cata-
lunya’ de Manresa. En col·laboració 
amb l’Ajuntament de Manresa.

22.15 h, 
a la capella de Sant Quirze i Santa 
Julita, concert ‘1714. Sons d’entre 
les cendres’ a càrrec de la mezzo-
soprano Anna Alàs i Jové i l’Ensem-
ble Méridien, peces del Barroc tardà 
català interpretades amb instru-
ments històrics. (Preu de l’entrada: 
3 eur. Accés vàlid mostrant el tiquet 
d’entrada a la 34a Fira de Calella i 
l’Alt Maresme)
Amb: 
Anna Alàs i Jové, veu solista
Elisabeth Bataller, violí i direcció 
musical
Maria Gomis, violí
Urko Larrañaga, violoncel
Jordi Reguant, cembalo

 DISSABTE, 20 
11.30 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de xocolata ‘Xocolatada al 1700’, 
vinculat a l’activitat del Born Centre 
Cultural de Barcelona i a càrrec de 
Fragment, Serveis Culturals. Taller 
teòric-pràctic on s’explicarà l’origen 
del cacau, la seva introducció a Eu-
ropa i la popularitat que va assolir 
el costum de prendre xocolata al 
segle XVII i principis del segle XVIII. 
A continuació es realitzarà un taller 
pràctic d’experimentació olfactiva 
i gustativa en el qual s’elaboraran 
piruletes de xocolata i altres llami-
nadures fetes amb xocolata barre-
jant-la amb els ingredients i espèci-
es que s’utilitzaven al 1700. Durada: 
1 hora. Adreçat a tots els públics.

HORARI DE LA FIRA:
Divendres, 19: de 17 a 22 h. 
Dissabte, diumenge i dilluns: d’11 a 14.30 h i de 17 a 22 h. 
Dimarts, 23: d’11 a 14.30 h i de 17 a 21 h.

ENTRADES: 
3 € (vàlida per a tots els dies de la Fira).
Gratuïta per als menors de 12 anys i jubilats.

NOTES: 
Informació actualitzada a www.firadecalella.cat
Estand d’informació de la Fira situat a l’entrada est. 
Recomanem estar al cas dels avisos de megafonia un cop dins del recinte firal.

ORGANITZA: AMB EL SUPORT I L’ORGANITZACIÓ DE:

Ajuntament 
de Talamanca

Ajuntament 
dels Prats de Rei

 GRUP XURIACH ı
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 FALCONS DE BARCELONA ı

12.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Combat cos a cos’ a 
càrrec de ClauTIC.

12.00 h, 
a l’escenari petit de la Fira, acció 
teatralitzada ‘Cervera: el naixement 
de la Universitat’. En col·laboració 
amb l’Ajuntament de Cervera.

12.30 h, 
a l’espai central de la Fira, concert 
de gralles a càrrec de la Colla de 
Geganters i Grallers de Calella.

12.45 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, ta-
ller sobre el conte infantil ‘El ma-
letí malgirbat i la llibreta vella’, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de 
Vic. Aquest conte és el primer sobre 
la Guerra de Successió a Catalunya 
que es publica adreçat específica-
ment a nens i nenes. El llibre, amb 
text d’Anna Obiols i il·lustracions de 
Subi, explica les vivències del frare 
Manuel Soler i el seu ajudant Ber-
nat viscudes durant el conflicte. 

13.00 h, 
a l’escenari petit de la Fira, acció 
teatralitzada ‘Cervera: el naixement 
de la Universitat’. 

13.15 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
‘Màscares del 1700’, vinculat a l’ac-
tivitat del Born Centre Cultural de 
Barcelona i a càrrec de Fragment, 
Serveis Culturals. Taller en el qual 
s’elaboraran màscares i elements 
d’indumentària d’època moderna. 
En acabar, amb tots els comple-

ments posats, es farà un ball de 
l’època, en col·laboració amb la for-
mació resident, Xuriach. Durada: 1 
hora. Adreçat a tots els públics.

13.30 h, 
a l’espai central de la Fira, actuació 
dels Falcons de Barcelona (cons-
trucció de torres humanes). En col-
laboració amb l’Institut de Cultura 
de Barcelona. Els Falcons de Barce-
lona també participaran en la jorna-
da castellera de la Festa Major de 
la Minerva que tindrà lloc el dissab-
te, 20 de setembre, a partir de les 
17.30 h, a la plaça de l’Ajuntament.

14.00 h, 
a l’estand de l’Associació de Comer-
ciants de Calella Centre Comercial, 
sorteig de 2.000 euros en 15 vals de 
compra de la campanya ‘Un comerç 
amb arrels’.

14.00 h, 
a l’escenari petit de la Fira, acció 
teatralitzada ‘Cervera: el naixement 
de la Universitat’. 

17.30 h, 
a l’escenari petit de la Fira, acció 
teatralitzada ‘Cervera: el naixement 
de la Universitat’. 

18.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Combat cos a cos’ a 
càrrec de ClauTIC.

18.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de xocolata ‘Xocolatada al 1700’, 
vinculat a l’activitat del Born Centre 
Cultural de Barcelona i a càrrec de 
Fragment, Serveis Culturals.

 TALLER ‘MÀSCARES DEL 1700’ı

 ‘SONS D’ENTRE LES CENDRES’ ı

 D20    

©BCC / Pere Virgili 
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18.30 h, 
a l’escenari petit de la Fira, acció 
teatralitzada ‘Cervera: el naixement 
de la Universitat’. 
19.30 h, 
Cercavila infantil de dansa i música 
històrica a càrrec del grup Xuriach, 
música i dansa antiga.
19.30 h, 
a l’escenari petit de la Fira, acció 
teatralitzada ‘Cervera: el naixement 
de la Universitat’. 
20.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Combat cos a cos’ a 
càrrec de ClauTIC.
20.30 h, 
a l’escenari central de la Fira, con-
cert a càrrec de la Cobla Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona, dirigida per 
Marcel Sabaté. Obres de Toldrà, Mo-
lina, Feliu, Timón, Ortí, Sabaté, Blay 
i Amargós. En col·laboració amb 
l’Institut de Cultura de Barcelona.
22.00 h, 
per diversos carrers de Calella, cor-
refoc en col·laboració amb els im-
pulsors de la festa de l’Aquelarre de 
Cervera, els diables ‘Carranquers’ 
de Cervera. Per a més detalls sobre 
el recorregut, veure el programa de 
la Festa Major de la Minerva (sorti-
da plaça Lluís Gallart).

 DIUMENGE, 21 
11.30 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
‘Màscares del 1700’, vinculat a l’ac-
tivitat del Born Centre Cultural de 
Barcelona i a càrrec de Fragment, 

Serveis Culturals.
12.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Setge a Barcelona’ a 
càrrec de ClauTIC.
12.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
infantil d’elaboració d’una titella 
de dit de bruixeta ‘L’Aquelarret’, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de 
Cervera. Durada: 30 minuts. 
12.15 h, 
a l’escenari central de la Fira, repre-
sentació de l’espectacle teatralitzat, 
amb música en directe, ‘El setge de 
Lleida 1707’ en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Lleida i el Consor-
ci del Turó de la Seu Vella de Llei-
da. Jean-Baptiste Stuck, violoncel-
lista al servei del Duc d’Orleans, va 
compondre una cantata al·lusiva al 
triomf de Felip d’Orleans davant els 
lleidatans. L’escoltarem gràcies a 
un conjunt singular que mescla la 
música antiga amb la música popu-
lar, seguint referències documentals 
de l’època.
12.45 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de xocolata ‘Xocolatada al 1700’, 
vinculat a l’activitat del Born Centre 
Cultural de Barcelona i a càrrec de 
Fragment, Serveis Culturals.
13.30 h, 
a la zona tematitzada del mono-
gràfic i fins l’espai central de la 
Fira, canvi de guàrdia a càrrec de 
‘La Coronela’ de Barcelona. En col-
laboració amb l’Institut de Cultura 
de Barcelona. 

 AQUELARRE DE CERVERAı

 COBLA SANT JORDI - CIUTAT DE BARCELONA ı

 TALLER DE ROBÒTICA ı
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14.15 h, 
ball dels gegants dels Prats de Rei 
ofert als visitants de la 34a Fira de 
Calella i l’Alt Maresme, davant l’es-
pai tematitzat del setge del mo-
nogràfic i fins l’escenari central. 
Els gegants, l’Ermengol i la Joana, 
s’inspiren en la Guerra de Succes-
sió —el gegant és un soldat ‘mique-
let’— i al·ludeixen a la gran batalla 
de l’any 1711 que va tenir lloc als 
Prats de Rei.
17.00 h, 
a l’estand de Ciutadania de l’Ajun-
tament de Calella, el grup Txarango 
signarà autògrafs en suport a Cale-
lla-Caparan.
17.30 h, 
a l’escenari central de la Fira, ac-
tuació de l’Orfeó Manresà. En col-
laboració amb l’Ajuntament de 
Manresa.
18.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Setge a Barcelona’ a 
càrrec de ClauTIC.
19.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de xocolata ‘Xocolatada al 1700’, 
vinculat a l’activitat del Born Centre 
Cultural de Barcelona i a càrrec de 
Fragment, Serveis Culturals.
19.30 h, 
a l’estand de Foto-Film Calella, lliu-
rament de premis del Trofeu Rafel 
Carpinell de fotografia.
20.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Setge a Barcelona’ a 
càrrec de ClauTIC.

20.00 h, 
a l’escenari central de la Fira, acció 
teatralitzada ‘El Pacte dels Vigatans’ 
en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Vic. La companyia teatral Tona 
78 Talia posa en escena la reunió 
que en secret van mantenir un grup 
de prohoms osonencs a l’ermita de 
Sant Sebastià, on van signar l’ano-
menat ‘Pacte dels Vigatans’ que 
propiciaria el posterior Pacte de Gè-
nova i l’entrada dels catalans a la 
Guerra de Successió, al bàndol aus-
triacista. Fragment de l’obra teatral 
‘El General’ d’Albert Jofre.

20.15 h, 
a l’estand de l’Associació de Comer-
ciants de Calella Centre Comerci-
al, joc i lliurament de premis de la 
campanya ‘Un comerç amb arrels’.

20.45 h, 
a l’escenari central de la 
Fira, presentació de l’espec-
tacle de gran format ‘Nous 
minoès, ayrosas contradan-
ças’ a càrrec del grup Xuriach, 
música i dansa antiga.
Amb: 
Carles Mas: Dansa, castanyoles i 
flabiol i tamborí
Jaime Puente: Dansa i castanyoles
Anna Romaní: Dansa
Soledad Sánchez: Dansa
Joan Codina: Dansa i traverso
Xavier Rota: Dansa i vihuela
Patrícia Garcia: Dansa i pandero
Anaís Falcó: Dansa, violí i glosa
Christian Simelio: Glosa
Marc Riera: Flabiol i tamborí, flauta 
de tres forats i tamborí de cordes, 

 TALAMANCA ı

 GRUP XURIACH ı

ES TRE NA!

 D21    

 BACALLÀ AMB MEL ı
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baixons i fagot barroc
Daniel Carbonell: Xirimies, baixonets 
i oboè barroc
Xavier Banegas: Sacabutx
Francesc Tomàs ‘Panxito’: Guitarres 
barroques
Edwin Garcia: Guitarra Barroca i ti-
orba
Direcció artística: Anna Romaní, Car-
les Mas i Marc Riera

 DILLUNS, 22 
11.30 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
‘1714: el món en guerra’, vinculat 
a l’activitat del Born Centre Cultu-
ral de Barcelona i a càrrec de Frag-
ment, Serveis Culturals. Mitjançant 
un joc de taula s’abordarà la Guer-
ra de Successió i la seva dimensió 
de conflicte mundial, d’una mane-
ra lúdica i amb material de suport 
destinat a explicar el perquè de la 
participació dels diferents països i 
les fases de la guerra fins la signa-
tura del Tractat d’Utrecht. Durada: 1 
hora. Adreçat als alumnes de Batxi-
llerat. Cal inscripció prèvia. 

12.15 h, 
a l’escenari petit de la Fira, es-
pectacle de titelles ‘AMINA: Jaume 
Arnella i Marduix - 1714- 2014. 300 
anys de la nostra història’. Roman-
ços i textos amb referències al 1714. 
La protagonista d’aquesta història, 
Amina, comença un viatge terra en-
dins passant per Miquel Martí i Pol 
i Joana Raspall, fent travessia amb 
Salvador Espriu i Verdaguer fins ar-
ribar al cim d’una muntanya. Allà 

fixa la seva casa però un dia veu la 
seva terra d’origen i l’enyorança la 
fa tornar refent el camí. 

12.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Troba en Moragues’ a 
càrrec de ClauTIC. 

12.30 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
‘1714: el món en guerra’, vinculat 
a l’activitat del Born Centre Cultu-
ral de Barcelona i a càrrec de Frag-
ment, Serveis Culturals.

18.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Troba en Moragues’ a 
càrrec de ClauTIC.

19.00 h, 
a l’escenari petit de la Fira, taller de 
dansa antiga a càrrec de Xuriach, 
formació resident de la 34a Fira de 
Calella i l’Alt Maresme.

20.00 h, 
a l’espai central de la Fira, repre-
sentació en directe del Ball de l’Àli-
ga de la ciutat de Barcelona. En col-
laboració amb l’Institut de Cultura 
de Barcelona.

20.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Troba en Moragues’ a 
càrrec de ClauTIC.

21.00 h, 
a l’escenari central de la Fira, con-
cert ‘La iaia XXL’. La iaia presenta 
la versió XXL del seu nou disc ‘On 
és la màgia?’ (Música Global, 2014), 
una proposta totalment nova que 
neix gràcies a la col·laboració esta-

 BALL DE L’ÀLIGA DE BARCELONA ı 

 ‘AMINA’ ı

 LA IAIA I LA COBLA BISBAL JOVE ı

©Ibai Acevedo
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 PANADA D’ESPINACS ı

blerta amb la cobla Bisbal Jove. En 
total, quinze músics dalt l’escenari 
desgranant el repertori del nou tre-
ball del trio osonenc vestit amb una 
sonoritat espectacular gràcies als 
arranjaments fets per Xavier Molina. 
La iaia són Ernest Crusats (guitar-
ra i veu), Jordi Casadesús (guitar-
ra, baix, teclats, samplers, xilòfon i 
iPad) i Jordi Torrents (bateria i per-
cussions). La iaia ha rebut el premi 
grup revelació segons públic i críti-
ca als Enderrock 2011 i 2012, res-
pectivament, i van ser els guanya-
dors del concurs Sona 9 el 2010.
La cobla Bisbal Jove són: flabiol, 
Marta León; tibles, Arnau Planas i 
Adrià Sánchez; tenores, Àlex Vila i 
Josep Bofill; trompetes, Nil Masfer-
rer i Albert Marigó; trombó, Pau Fei-
xas; fiscorns, Lluís Pons i Joni Ripoll 
i contrabaix, Joan Serinyà.

 DIMARTS, 23 
11.30 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de xocolata ‘Xocolatada al 1700’, 
vinculat a l’activitat del Born Centre 
Cultural de Barcelona i a càrrec de 
Fragment, Serveis Culturals.

12.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Conrea l’hort’ a càrrec 
de ClauTIC.

13.30 h, 
a l’escenari central de la Fira, ac-
tuació del grup de folk Brunzit, en 
col·laboració amb la Fira Mediter-
rània de Manresa. BRUNZIT és la 
unió de dos instruments de corda i 

dos instruments de vent per oferir 
melodies de composició pròpia, i 
arranjaments de peces tradicionals 
emmarcades dins l’àmbit de la Me-
diterrània i més enllà. 
Amb:
Perepau Ximenis, acordió diatònic
Joan Naspleda, flauta travessera i 
animació 
Adrià Garcia, violí 
Daniel Regincós, violoncel

14.00 h, 
a l’estand de l’Associació de Comer-
ciants de Calella Centre Comercial 
es realitzarà el sorteig del joc de les 
preguntes de la campanya ‘Un co-
merç amb arrels’.
18.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Conrea l’hort’ a càrrec 
de ClauTIC.

18.30 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
‘Màscares del 1700’, vinculat a l’ac-
tivitat del Born Centre Cultural de 
Barcelona i a càrrec de Fragment, 
Serveis Culturals.

19.00 h, 
a l’espai central de la Fira, concert 
de cloenda del grup resident, ‘Músi-
cas de aquell temps vell...’, a càrrec 
de Xuriach.

20.00 h, 
a l’espai de tallers de la Fira, taller 
de robòtica ‘Conrea l’hort’ a càrrec 
de ClauTIC.

 BRUNZIT ı

 MIQUELETS ı
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Cada dia, a les 13 h (13.30 h, di-
marts) i a les 19.30 h (19 h, di-
marts), a l’espai central de la Fira, 
tastos organitzats de receptes tra-
dicionals del 1714, en col·laboració 
amb l’Institut Català de la Cuina i 
les Associacions d’Empresaris de 
l’Hosteleria, La cuina del mercat / 
Àgora d’activitats (Calaf) i les Asso-
ciacions d’Empresaris de l’Hostele-
ria, de Comerciants i Botiguers de 
les ciutats convidades a la 34a Fi-
ra, així com la DO Catalunya i la DO 
Costers del Segre.

Les receptes que s’elaboraran són 
(totes seguint el receptari recoma-
nat per l’Institut Català de la Cui-
na): coca de recapte d’escalivada, 
panadons d’espinacs amb panses i 
pinyons, panada de carn i verdures, 
pollastre agredolç, ‘picadillo’, gui-
sat de moltó, bacallà amb mel, peix 
escabetxat, emperador a la graella 
amb salsa de taronja, bunyols de 
cigrons, menjar blanc, caragols a la 
manera tradicionals, etc. 

Tast i venda de productes agroali-
mentaris elaborats a les poblacions 
convidades en l’edició de 2014 de 
la Fira de Calella i l’Alt Maresme 
(Barcelona, Cervera, Vic, Cardona, 
Manresa, Talamanca, Prats de Rei i 
Lleida), a les carpes i estands del 
monogràfic.

Visiteu la recreació dels campa-
ments de l’època del setge en 
col·laboració amb CAT Patrimoni i 
Miquelets de Catalunya. Inclou es-
cenificacions en viu.

Visiteu durant els dies de la Fira 
i fins el gener de 2015, al Museu-
Arxiu Municipal de Calella l’exposi-
ció ‘1714. No quedó ni sombra de lo 
antiguo’ que presenta la Calella del 
segle XVIII. Per aquest motiu, el Mu-
seu-Arxiu dedica monogràficament 
el seu estand a la Guerra de Suc-
cessió. Els horaris del Museu-Arxiu 
(fins a finals de setembre) són de 
dimarts a dissabte, de 18 a 21 h, i 
diumenges i festius, d’11 a 14 h.
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Projecció d’audiovisuals específics 
produïts per les poblacions convi-
dades en l’edició de 2014 de la Fira 
de Calella i l’Alt Maresme a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament Vell. Con-
sulteu els horaris a l’estand d’infor-
mació de la Fira o bé al web www.
firadecalella.cat

A l’espai de tallers del monogràfic:  
_Tallers vinculats a l’activitat del 
Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac (cada dia, consultar 
horaris a l’estand del Parc Natural) 
_Explicació sobre les mines de sal 
de Cardona (consultar horaris a 
l’espai de recreació de les mines de 
sal). Per conèixer el detall de totes 
les activitats del monogràfic, con-
sulteu el web www.firadecalella.cat 
o adreceu-vos a l’estand d’informa-
ció de la Fira

A l’estand del monogràfic ‘Tu i Llei-
da’, sorteig de visites guiades als 
escenaris de la Guerra de Successió, 
amb menú de cuina tradicional i 
assegurança de viatge, així com del 
rellotge oficial del Tricentenari.

A la carpa del Cafè de la Fira, de-
gustació de cafès i demostració de 
baristes a càrrec del calellenc Xavier 
Boschmonart. La recaptació es des-
tinarà a Oncolliga Calella.

A la carpa de l’Associació de volun-
taris i amics de l’Hospital de Calella, 
vermut solidari.

A l’estand de Ciutadania de l’Ajun-
tament de Calella, recollida de ma-
terial esportiu fungible (roba, sa-
batilles, raquetes, xarxes, pilotes, 
etc.).

A la zona Lleurespai, dedicada a 
l’oci dels més petits, hi haurà ac-
tivitats de jocs i tallers a càrrec de 
les següents entitats: Club Tennis 
Calella, Ludoteca, Club d’Atletisme 
Calella i Escola d’Handbol de la Unió 
Esportiva Handbol Calella.

A l’estand del Museu-Arxiu Munici-
pal de Calella Josep Maria Codina i 
Bagué, XVIè Concurs ‘Endevina on 
era…’. El concursant ha d’endevinar 
el lloc de les fotografies que s’hi 
exposen.

   DURANT TOTS ELS DIES DE LA FIRA         





L’AGENDA DE L’ALT MARESME

L’AGENDA CONTINUADA I AMPLIADA A WWW.VADE.CAT | vadecultura@carmeguri.cat

L’agenda cultural de referència des de fa 23 anys

El popular ‘VadeCultura’ imprès ha estat possible gràcies a la 
col·laboració dels anunciants regulars durant tots aquests anys. 

Ells saben que és l’agenda més consultada a la comarca, 
i que si no són vistos aquí, no són vistos en cap més altra. 

Suma’t-hi i col·labora per a la continuïtat de l’agenda impresa.

Us convidem
  

a una copa
 de cava

al nostre estand de la 34a Fira  

de Calella i l’Alt Maresme per fer un 

brindis amb vosaltres i presentar-vos 

un avançament dels  

viatges del 2015,  

així com les noves  

sortides d’un dia.

Sant Josep, 74 | 08370 Calella | Tel. 93 766 59 96 | Irene
www.clubdelviatger.cat | a/e: info@clubdelviatger.cat

una bona companyia és l’èxit de qualsevol viatge

Descomptes  
especials en les  

reserves

2015
VIATGES






