41a Fira
de Calella

i l'Alt Maresme
Del 22 al 25 de setembre de 2022
Passeig de Manuel Puigvert

agenda
www.firadecalella.cat | @firadecalella | #firadecalella22

Organitza

Amb el suport i la col·laboració de

HORARIS:
Dijous 22:
de 17.00 a 22.00 h
Divendres 23 i dissabte 24:
d’11.00 a 14.30 h i de 17.00 a 22.00 h
Diumenge 25:
d’11.00 a 14.30 h i de 17.00 a 21.00 h
ENTRADES:
3 € (vàlida per a tots els dies).
Entrada gratuïta per a menors de 12 anys i jubilats/des
Compra d’entrades a www.firadecalella.cat
i a la mateixa Fira

Marc Buch i Rigola
Alcalde de Calella

Q

uan sentim allò de “Uno de enero, dos de
febrero, tres de marzo, cuatro de abril...”
és pràcticament impossible no afegir-noshi i seguir cantant fins al “siete de julio San
Fermín”. I si “a Pamplona hemos de ir” però no hi heu
anat mai, aquesta vegada Pamplona ve a Calella.
Pamplona i tot Navarra, una terra amb molt per
descobrir més enllà dels tradicionals San Fermines
i que, aquest any, convertirà el recinte de la Fira en
l’escenari on podrem conèixer la història, la cultura
i la gastronomia d’aquest petit “regne”.
Després de superar la seva quarantena edició,
la Fira de Calella i l’Alt Maresme enfila el camí cap
al mig segle de vida amb l’empenta de qui arriba
a la maduresa amb les mateixes ganes de fer coses
que un adolescent. Les novetats que cada any
aporten els territoris convidats, conviuen en perfecta
harmonia amb les cites ja tradicionals que, alhora,
estableixen una sensacional sinergia amb la Festa
Major de la Minerva que la fan encara més gran.
Ens veiem a la Fira!

Lucia Sánchez
Regidora de Fires

D

esprés de dos anys molt complicats, la
Fira de Calella i l’Alt Maresme arriba amb
més intensitat i força que mai, i volem que
tothom la pugui gaudir. En la seva 41a edició
rebrem Navarra com a territori convidat per compartir
amb tots nosaltres la seva cultura, artesania i
gastronomia.
Un munt d’activitats ens acompanyaran tots els dies
amb moltes novetats, tallers per a totes les edats,
música, espectacles i atraccions; una Fira per a totes
i per a tots. Ens retrobarem amb la nostra artesania,
els productes més pròxims i les nostres tradicions de
sempre que conviuran amb una Fira més sostenible
que mai, apostant per la protecció del medi ambient,
l’economia circular, la lluita contra el canvi climàtic i
la sostenibilitat amb tallers, conferències i estands
comercials i professionals dedicats al sector.
Agrair l’esforç de totes les persones i entitats que
faran possible que aquest any la Fira sigui inoblidable,
i recordeu lluir el mocador solidari durant la Fira en
benefici de la Fundació Miquel Valls per la lluita contra
l’ELA.
Desitjo que gaudim tots plegats d’aquesta 41a Fira,
que tornarà a omplir de gent, de música, de color i de
festa la ciutat de Calella.

EL
MOCADOR
SOLIDARI
Emporta’t el mocador
commemoratiu de la 41a Fira
de Calella i l’Alt Maresme amb
motiu de la visita de Navarra,
territori convidat aquest 2022
i símbol d’aquesta regió.
Aquest mocador és solidari
i té un preu de 4 €.
La recaptació íntegra de la
venda dels mocadors anirà
destinada a la Fundació Miquel
Valls, que treballa per millorar la
qualitat de vida de les persones
afectades d’ELA a Catalunya.
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17.00 h,
al passeig de Manuel Puigvert,
obertura al públic de la 41a Fira de Calella i l’Alt
Maresme.
17.30 - 18.30 h,
a l’escenari de la Fira,
acte d’inauguració de la 41a Fira de Calella i l’Alt
Maresme. A continuació, hi haurà un concert de
jotas i otxote a càrrec de la Casa de los Navarros de
Barcelona.
18.00 - 21.00 h,
a la carpa del Lleurespai,
taller “Cuida la casa com cuides el teu cos” per
sensibilitzar i educar els infants sobre la rehabilitació
dels edificis de manera creativa i didàctica. A càrrec
del Col·legi d’Aparelladors CAATEEB, amb el suport del
Consell Comarcal del Maresme.
19.00 - 20.30 h,
a l’estand de robòtica educativa,
taller de construcció amb Minecraft. Haureu de
construir a través de Minecraft el famós Castell d’Olite
(Navarra) de forma col·laborativa. Per a infants de 8 a
14 anys.
19.00 - 20.30 h,
a l’espai difusió,
taller “Kilikis, cabezudos y otras criaturas”
(tradicions de Navarra) a càrrec de Tea en la azotea,
artesana tèxtil i historiadora de l’art.

DIJous
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19.30 - 20.30 h,
a l’escenari de la Fira,
concert didàctic de Hutsun Txalaparta Taldea. Grup
musical format per txalapartis que ensenyen i difonen
aquest instrument combinant diferents tipus de
fusta i altres materials, com ferros i pedres afinades
cromàticament.
DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE

DIVENDRES
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11.30 - 13.00 h,
a l’espai difusió,
taller “Pájaros en la cabeza” (natura de Navarra),
a càrrec de Tea en la azotea, artesana tèxtil i
historiadora de l’art.
11.30 - 12.30 h,
a la carpa del Lleurespai,
taller de Hama.
12.00 - 13.30 h,
a l’estand de robòtica educativa,
taller de robòtica amb Dash and Dot sobre diferents
indrets turístics de Navarra. Per a infants de 8 a 12
anys.
12.30 - 13.30 h,
a l’escenari de la Fira,
Visca la xerinola!, a càrrec de Rikus animació infantil.
Concert participatiu familiar per a tots els públics.

DIVENDRES
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17.30 - 18.30 h,
a la carpa del Lleurespai,
taller “Fem una txapela”.
18.00 - 18.45 h,
a l’espai difusió,
taller familiar de Txalaparta, un instrument musical
i un joc que crea un ritme únic, un antic costum
navarrès que va estar a punt de desaparèixer, a càrrec
de Hutsun Txalaparta.
18.00 - 19.00 h,
a l’escenari de la Fira,
cantada d’havaneres i rom cremat, a càrrec dels
Faroners de Calella. En acabar, al plató de RCTV,
taula rodona sobre les havaneres i els mitjans de
comunicació i difusió, a càrrec de l’Associació Foment
de l’Havanera de Calella.
18.45 - 19.30 h,
a la carpa del Lleurespai,
mini taller d’agricultura urbana. “Cultivem els
millors tomàquets del món”. Amb el suport de la
Conselleria de Medi Ambient i Canvi Climàtic del
Consell Comarcal del Maresme.
19.00 - 20.30 h,
a l’estand de robòtica educativa,
taller de creació de videojocs. Endinsa’t al món de les
festes de San Fermín de Pamplona i corre davant d’un
brau superant tots els obstacles. Per a infants de 10 a
16 anys.

DIVENDRES
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19.30 - 21.30 h,
a l’espai difusió,
taller de ceràmica “Personatges mitològics de
Navarra”, a càrrec de Yolanda González, ceramista.
20.30 - 22.00 h,
a l’escenari de la Fira,
concert de Lemon y Tal. Un grup pop-folk fresc
i directe format per un duo, Beatriz Tubía i Gorka
García.
DISSABTE, 24 DE SETEMBRE

DISSABTE
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11.30 - 12.30 h,
a la carpa del Lleurespai,
taller de complements al Photocall.
11.30 - 12.30 h,
a l’escenari de la Fira,
demostració de dansa tradicional navarresa, a
càrrec de Tafallako Dantza Taldea.
11.30 - 13.30 h,
a l’espai difusió,
taller de ceràmica “Personatges mitològics de
Navarra”, a càrrec de Yolanda González, ceramista.
12.00 - 13.30 h,
a l’estand de robòtica educativa,
taller de robòtica amb Dash and Dot sobre diferents
indrets turístics de Navarra. Per a infants de 8 a 12 anys.

DISSABTE
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13.00 - 14.30 h,
a la carpa del Lleurespai,
taller “Cuida la casa com cuides el teu cos”, per
sensibilitzar i educar els infants sobre la rehabilitació
dels edificis de manera creativa i didàctica. A càrrec
del Col·legi d’Aparelladors CAATEB, amb el suport del
Consell Comarcal del Maresme.
13.00 - 14.30 h,
a l’escenari de la Fira,
concert de Mrs. Jones Swing Quartet. Quartet de
veu format per una caixa, un contrabaix, una guitarra i
un violí, per no parar de ballar swing!
17.30 - 19.00 h,
a la carpa del Lleurespai,
taller “Cuida la casa com cuides el teu cos”, per
sensibilitzar i educar els infants sobre la rehabilitació
dels edificis de manera creativa i didàctica. A càrrec
del Col·legi d’Aparelladors CAATEEB, amb el suport del
Consell Comarcal del Maresme.
17.30 - 19.00 h,
a l’espai difusió,
taller “Kilikis, cabezudos y otras criaturas”
(tradicions de Navarra), a càrrec de Tea en la azotea,
artesana tèxtil i historiadora de l’art.
19.00 - 20.30 h,
a l’estand de robòtica educativa,
taller de creació de videojocs. Endinsa’t al món de les
festes de San Fermín i corre davant d’un brau superant tots els obstacles. Per a infants de 10 a 16 anys.

DISSABTE
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19.30 - 20.30 h,
a la carpa del Lleurespai,
taller “El toro titella”.
20.00 - 21.30 h,
a l’escenari de la Fira,
concert amb Mielotxin Folk Taldea, amb la
participació de Tafallako Dantza Taldea i Hutsun
Txalaparta. Concert de música popular navarresa que
recorre el territori de nord a sud, amb cançons que
reflecteixen la riquesa i varietat cultural des d’una
proposta moderna en la línia de la world music actual.
DIUMENGE, 25 DE SETEMBRE

DIuMENGE
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11.30 - 12.30 h,
a la carpa del Lleurespai,
taller de cuina “Fem muffins”.
11.30 - 13.00 h,
a l’escenari de la Fira,
audició de sardanes a càrrec de la cobla Montgrins.
12.00 - 13.30 h,
a l’estand de robòtica educativa,
taller de robòtica amb Dash and Dot sobre diferents
indrets turístics de Navarra. Per a infants de 8 a 12
anys.
12.00 - 13.30 h,
a l’espai difusió,
taller “Pájaros en la cabeza” (Natura de Navarra),
a càrrec de Tea en la azotea, artesana tèxtil i
historiadora de l’art.
12.30 - 13.30 h,
a la carpa del Lleurespai,
activitat de realitat virtual, a càrrec de Metaversia
Calella, amb el suport de l’Espai Jove.
13.30 - 14.30 h,
a l’escenari de la Fira,
exposició de vestits regionals i demostració
d’instruments tradicionals navarresos, a càrrec de
Mielotxin Folk Taldea i Tafallako Dantza Taldea.

DIuMENGE
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17.30 - 18.30 h,
a la carpa del Lleurespai,
taller de reciclatge d’ampolles interactives.
19.00 - 20.30 h,
a l’estand de robòtica educativa,
taller de construcció amb Minecraft. Haureu de
construir a través de Minecraft el famós Castell d’Olite
(Navarra) de forma col·laborativa. Per a infants de 8 a
14 anys.
19.30 - 20.30 h,
a l’escenari central de la Fira,
concert del Cor de Joves i Cor d’Adults, a càrrec de
l’Aula de Música Can Llobet de Calella. Homenatge als
30 anys de la Marató de TV3.
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PLATÓ DE RÀDIO CALELLA TV
retransmissió i entrevistes en directe
amb personalitats i col·laboradors de la Fira
23è Concurs “Endevina on és...”,
a l’estand del Museu-Arxiu Municipal de Calella
Josep Maria Codina i Bagué.
Exposició Any Maria Cardona.
Reportatge fotogràfic de Foto-Film Calella dedicat
a l’any del centenari de la poetessa calellenca Maria
Cardona (1922-1972).
TAVERNA NAVARRESA
Venda i tast de productes gastronòmics artesans,
qualificats amb el segell Reyno Gourmet,
a càrrec de la cooperativa Napar Bideak.

A
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DURANT TOTS EL
S DIE
S

Servei de bar i vermut solidari a càrrec
de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital
Sant Jaume de Calella (AVAH).

D

S
T
O
T
T
N
A
UR

ES
I
D
S
EL

Al
Lleur
espai

CIRCUIT SCALEXTRIC
Muntatge d’un circuit Slot gegant amb 35 cotxes
diferents, 20 metres de corda, 4 pistes i màxim
realisme per gaudir-ne amb amics i família.
LUDOTECA NADONS
Espai de joc per a la primera infància. Per a nadons
de 0 a 3 anys, amb ambients sensorials, creatius i de
psicomotricitat.
ESPAI NADONS
Servei per a famílies amb lactants, amb microones,
nevera, trones i canviadors amb material higiènic.
FAMILY CIRC
Activitats per gaudir en família i descobrir les
diferents disciplines del circ, on aprendre a manipular
carioques, masses, cèrcols... i fer-se un munt de
fotografies.
TOBOGANS GEGANTS
Capbussa’t dins el cap del gegant i llisca pel tobogan!
Quan acabis, crea un titella commemoratiu dels 20
anys d’en Quirze i la Minerva.
MINI TENNIS
Pista de tennis reduïda per practicar i aprendre
aquest esport, a càrrec del Club Tennis Calella.
...

DURANT TOTS
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA FOTO-FILM
Exposició dels treballs fotogràfics presentats amb
motiu del 31è Trofeu Rafael Carpinell i del Concurs
Torretes de Fotografia.
TALLERS CREATIUS
Diferents tallers i tècniques creatives es realitzaran a
l’estand de l’Associació Calella Artesana.
Tallers i jocs tradicionals de Cau a l’estand de
l’Agrupament Escolta Montnegre.
JOCS DE TAULA
Vine a jugar al dòmino, al Rummikub i als escacs
a l’estand de l’Associació Gent Gran de l’Esplai de
Calella.
Activitats d’exterior a càrrec de l’Associació Dones
de Calella. Reiki, taitxí, ioga i pilates.
SORTEIG DELS ‘TXUPIPREMIS’
Diumenge 25, a les 13.30 h,
a càrrec de l’Associació
Calella Centre Comercial.

Per conèixer el detall
de totes les activitats de la Fira,
consulteu el web
www.firadecalella.cat
o adreceu-vos
al Punt d’Informació de la Fira
@firadecalella
#firadecalella22

A reveure!
Laster arte!
¡Hasta pronto!

