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Fira de Calella

Benvingudes i benvinguts, ja tornem a tenir la
nostra estimada Fira de Calella, la 33a edició,
on podrem tornar a gaudir d’aquest esdeveniment
tan emblemàtic per a la nostra ciutat i per a tots
els Calellencs.
Aquest any l’ Ebre desemboca a la Fira de
Calella, i seguint amb el gran monogràfic
de “Catalunya, les arrels d’un país únic”,
hem acostat la mirada a les Terres de l’Ebre
perquè els visitants puguem aprofundir en les
característiques d’un territori poc conegut, però
que integra propostes tan atractives com la
natura, la història, el turisme, la gastronomia
i la cultura. Totes elles esdevindran el principal

reclam per endinsar-nos en un passeig que ens
portarà a un àmbit geogràfic , que entre d’altres
característiques, ha estat declarat Reserva de la
Biosfera.
La Fira de Calella esdevé una porta de la nostra
ciutat oberta a altres pobles del nostre país, i
representa un aparador de tot allò que fem al
nostre país. Alhora, es converteixi en un lloc de
trobada , d’intercanvi de cultures, en definitiva,
de coneixença mútua.
Aquest any hem inclòs alguna novetat a la Fira,
organitzant activitats més enllà del recinte firal,
per apropar la Fira una mica més als calellencs i
alhora tenir l’oportunitat d’unir Ciutat i Fira.
Vull agrair, molt especialment, la col·laboració
directa de l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre, l’assessorament
de la Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Cultural, així com donar
les gràcies a tota la gent de les Terres de l’Ebre
que s’han implicat per a que la Fira sigui un èxit.
Sense ells hagués estat impossible l’organització
d’aquest monogràfic.
Gaudiu, estic convençuda que seran moments de
felicitat.
Us esperem a la Fira!
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+info aquí

DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE
A les 17.30 h, a l’estand del Consell
Municipal de la Solidaritat, taller de jocs del
món.
A les 18.30 h, a la Plaça de Catalunya,
actuació de l’Agrupació Musical Senienca
en col·laboració amb Comediants, en el
marc del pregó infantil de festa Major
Durant el matí, a les escoles bressol de
Calella, taller de jota a càrrec del grup de
jotes de Benifallet.
A les 11.00 h, al passeig de Manuel
Puigvert, obertura al públic de la 33a Fira
de Calella i l’Alt Maresme.

A partir de les 20.00 h, a l’escenari de
l’espai central de la fira, actuació de
l’Agrupació Musical Senienca. A les
21.00 h, en el marc de la seva actuació,
col·laboració de Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries, grup musical resident a la Fira
2013.

A les 11.30 h, a la zona central de la fira,
jornada professional per a restauradors
vinculada al monogràfic “Terres de l’Ebre”
de la 33a Fira de Calella i l’Alt Maresme. Per
a més informació i inscripcions, adreceuvos a l’àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Calella.
A les 13.00 h, Inauguració de la 33a
Fira de Calella i l’Alt Maresme a càrrec
de l’alcaldessa de Calella, Il·lma. Sra.
Montserrat Candini i Puig, i el conseller de
la Presidència del Govern de la Generalitat
de Catalunya, Hble. Sr. Francesc Homs i
Molist. Hissada de la senyera i actuació a
càrrec de Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries.
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DISSABTE, 21 DE SETEMBRE
A les 11.00 h, a l’estand del Consell
Municipal de la Solidaritat, explicació i
degustació del Cafè Calella de comerç just,
a càrrec de Fundació 3r Món Mataró.

A les 18.00 h, a l’estand de l’Àrea de
Política Social, acte d’homenatge al Sr.
Francesc Grau i Viader i celebració dels 10
anys del Centre de Formació Permanent.

A les 11.30 h, a la zona de la platja, cursa
de cavalls i burros (tradició provinent de La
Sénia)

A les 19.oo h, a l’estand de Pastisseria
Sauleda xerrada “Alimentació per a
celíacs”, a càrrec de Pastisseria Sauleda i
MILOLA

A les 13.00 h, a l’escenari de l’espai central
de la fira, actuació de la banda musical La
Lira Ampostina.
A les 14.00 h, a l’estand de l’Associació de
Comerciants de Calella Centre Comercial,
sorteig de vals de compra per valor de
2.600,00 € de la campanya Arròs a l’engròs.
A les 17.30 h, a l’escenari de l’espai
central de la fira, actuació de la banda de
música de Ginestar amb el seu grup de
recuperació de danses tradicionals.

A les 20.30 h,
a l’escenari de
l’espai central de
la fira, estrena de
l’últim espectacle
de Quico el Célio,
el Noi i el Mut de
Ferreries, ‘La Jota
+ bella’. Amb la
col·laboració de
la cobla Reus
Jove i l’esbart
Reus Dansa.
Direcció musical i
instrumentacions:
Jesús Ventura. Direcció dansa: Ricard Roig.
Estrena absoluta.
Es tracta d’un espectacle d’arrel tradicional
a partir de les músiques del grup tortosí
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries,
fusionat amb el so de la cobla Reus Jove
i les coreografies de Joan M. Miquel, Jordi
Rubio i Ricard Roig, interpretades per
l’esbart Reus Dansa.
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Us desitja Bona Festa
Major i Fira!!

Oﬁcina Calella
C/Esglesia,215

DIUMENGE, 22 DE SETEMBRE
A les 19.30 h, cercavila pel carrer Església
(inici a la Plaça de l’Ajuntament) del grup
Lo Guardet, lo cantador i la seua rondalla
amb la col·laboració del grup de dansa
Paracota.

A les 12.00 h, a l’escenari de l’espai central
de la fira, actuació de la Societat Musical
La Unió Filharmònica d’Amposta (més
coneguda com La Fila d’Amposta).
A les 13.30 h,
al voltant del
Monument a la
Sardana, actuació
castellera de
Los Xics Caleros,
la primera colla
castellera de les
Terres de l’Ebre.

A les 19.30 h, a l’estand de Foto-Film
Calella, lliurament de premis del Trofeu
Rafel Carpinell de fotografia.
A les 20.30 h, a l’estand de l’Associació de
Comerciants de Calella Centre Comercial
es realitzarà el joc i lliurament de premis
de la campanya Arròs a l’engròs.
A les 20.30 h, a l’escenari de l’espai central
de la fira, actuació del grup Lo Guardet,
lo cantador i la seua rondalla juntament
amb el grup de dansa Paracota i la
col·laboració de Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries.

A les 14.15 h, a
l’escenari de l’espai
central de la fira,
rondalla a càrrec de Quico el Célio, el Noi i
el Mut de Ferreries.
A les 18.00 h, cercavila pels carrers del
centre comercial de Calella a càrrec de La
Fila d’Amposta.
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- Refrigeració comercial
- Maquinària hostaleria
- Càlcul i muntatges
d’extraccions de fum
- Aire acondicionat/Servei tècnic

TÈCNIQUES EN REFRIGERACIÓ I HOSTALERIA

Decofret és una empresa dedicada al professional de
l’hosteleria.
Elaborem projectes de decoració i creació de nous
establiments així com assesorament tècnic en la compra
d’equipaments.
Després de més de 20 anys d’experiència en el sector, ara
més que mai volem seguir treballant i comptant amb la
confiança dels nostres clients i amics.
Per això disposem d’un equip tècnic per a la instal·lació,
manteniment i reparació de tot tipus de maquinària
d’hosteleria i restauració.

C/ Sant Jaume, 448 CALELLA (Barcelona) · Tel. 93 766 00 74
info@decofret.com · www.decofret.com

DILLUNS, 23 DE SETEMBRE
A les 11.30 h, a
l’espai ‘Bestiari’ de
la Fira, sortida de la
gimcana i actuació
Com sonen les
Terres de l’Ebre?,
a càrrec de Xavi
Lozano, amb la
col·laboració de
Factoria Mascaró.

A les 17.30 h, a l’estand del Consell
Municipal de la Solidaritat, taller de jocs del
món.
A les 19.30 h, a l’escenari de l’espai central
de la fira, espectacle La Via Crucis, a càrrec
de Factoria Mascaró: presentat al festival
Strenes de Girona l’abril de 2013.

A les 12.45 h, mostra de danses del
renaixement davant el Campament
de Quincalles (provinent de la Fira del
Renaixement de Tortosa que se celebra
des de 1996 i està declarada Festa
d’Interès Turístic Nacional, Festa Local
d’Interès Turístic i la Placa d’Honor del
Turisme de Catalunya)
A les 20.00 h, a l’estand del Consell
Municipal de la Solidaritat, sorteig i
lliurament d’una cistella amb productes de
comerç just.

A les 14.15 h, a l’escenari de l’espai central
de la fira, ballada de jotes a càrrec de
Factoria Mascaró amb la col·laboració de
Ferran Martínez.
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amb tots vosaltres per la Festa Major

C/Turisme 22-40
08370 Calella

Dilluns - Dissabte: 9:30 - 13:30, 17:30 - 21:30
Diumenge: 9:30 - 14:00

Tel. 616 56 98 05

Tel. 93 766 42 24

C/ Industria, 56
Calella - BCN

Passatge Mercè
Rodoreda, 3 local 6
08370 Calella
Tel. 93 769 55 48
E-mail: eli@higiaterapies.com
www.higiaterapies.com

Et desitja una molt bona Festa Major!

Durant tots els dies a la Fira
A les 13.00 h (13.30 h dilluns) i a les
19.00h, a l’Espai Cuina de l’espai central de
la fira, demostració culinària i degustació
posterior de receptes tradicionals, en
col·laboració amb l’Associació d’Empresaris
d’Hostaleria de les Terres de l’Ebre i el
Consell Regulador DO Terra Alta. Conegueu
la qualitat dels productes d’aquest
territori així com les receptes més
emblemàtiques elaborades pels cuiners
més prestigiosos de les Terres de l’Ebre1 :
• Divendres al migdia,
La tonyina en estat pur
a càrrec del xef Josep
Margalef, president del
Club de la Gastronomia de
L’Ametlla de Mar
• Divendres al vespre, Arròs
amb ànec a càrrec de Lluís
de l’Encanyissada, de la Cuina del Montsià
• Dissabte al migdia, Aprèn a cuinar la
clotxa a càrrec del col·lectiu de cuina de la
Ribera d’Ebre
• Dissabte al vespre,
nova demostració
amb la tonyina com a
base a càrrec del Club
Gastronomia de L’Ametlla
de Mar
• Diumenge al migdia, Caldereta de corder
a càrrec del col·lectiu de cuina de la Terra
Alta

• Diumenge al vespre, Baldana i pastisset
a càrrec de l’Associació Plat
i Got de Tortosa (Cuina del
Baix Ebre)
• Dilluns al migdia, Peix,
marisc i
arrossos
a càrrec del col·lectiu de
cuina de Sant Carles de la
Ràpita
• Dilluns al vespre, El peix
de llotja de L’Ametlla a càrrec del Club
Gastronomia de L’Ametlla de Mar
Espai Bestiari per conèixer les races
autòctones de les Terres de l’Ebre, com
la cabra blanca de
Rasquera o els ànecs
del Delta de l’Ebre.
Campament de
Quincalles de la Fira
del Renaixement de
Tortosa – declarada Festa d’Interès Turístic
Nacional i Festa Local d’Interès Turístic de
Catalunya – Coneix com es vivia al segle
XVI: receptes originals, ungüents, etc.

Lo Mercat a la Plaça d’Amposta a
partir d’elements històrico-culturals de
començament del segle XIX. Inclou
escenificacions en viu.
Consulteu les receptes que
s’elaboraran diàriament al web
de la Fira www.firadecalella.cat

1
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Tast i venda de productes agroalimentaris
elaborats a les Terres de l’Ebre (arròs,
vi, mel, oli, confitures, marisc, etc.), a les
carpes i estands del monogràfic.
A l’espai de tallers del monogràfic:
• Tallers infantils de jotes de Benifallet
(divendres a les 12.30 h)

• Tallers infantils de jotes de Benifallet
(divendres a les 17.30 h)
• Taller d’elaboració
d’espelmes a càrrec de
Mel Muria d’El Perelló
(dissabte, diumenge i
dilluns, a les 12.00 h i a
les 18.00 h)

• Activitat Posa’t
l’escafandre a càrrec
de Mel Muria d’El
Perelló (cada dia, a les
13.00h, 14.00h, 19.00h i
20.00h)
• Taller de destil·lació d’aiguardent
(dissabte, diumenge i dilluns a les 13.45 h)
• Taller d’elaboració de vestits de paper
per a la mainada (dissabte i diumenge, a
les 18.30 h, i dilluns, a les 12.30 h)

• Taller Joc de la Cigonya (tots els dies, a
les 13.00 h)
• Activitat vinculada a la pesca i navegació
del Delta de l’Ebre Tira la xarxa (tots els
dies, a les 12.45 h i a les 19.45 h)
• Taller de sega i recol·lecció de l’arròs (tots
els dies, a les 12.30h, a les 17.30h i a les
20.00h)
• Taller artesanal de pauma (divendres,
dissabte i diumenge, a les 19.30 h i dilluns
a les 17.30 h)
• Taller d’elaboració del càntir a càrrec
de l’artesà canterer de Miravet, Sr. Josep
Papaseït (divendres, dissabte i diumenge a
les 19.00 h, i dilluns, a les 18.00 h)
• Taller d’elaboració de confitures a càrrec
d’Hort Arsís de Gandesa (tots els dies, a les
13.00 h)
Altres espais:
• Tallers de jota cantada i vers improvisat
amb Artur Gaya (dissabte a les 12.30 h, als
estands de la Casa de la Jota)

• Taller de jota ballada a càrrec d’Ester
Baiges (diumenge a les 12.30 h als
estands de la Casa de la Jota)
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• Tallers de manualitats i retallables (tots
els dies, a l’estand de la Reserva Natural de
Sebes, consulteu horaris)

• Tallers de jotes de Benifallet a les llars
d’infants de Calella (divendres al matí)
• Activitat vinculada als Parcs Naturals del
Delta de l’Ebre (tots els dies, als estands
dels Parcs Naturals del Delta de l’Ebre,
consulteu horaris)
A la carpa del Cafè de la Fira, degustació
de cafès i demostració de baristes a càrrec
del calellenc Xavier Boschmonart, campió
de Catalunya de Baristes. La recaptació es

16

destinarà a Creu Roja de l’Alt Maresme.
A la carpa de l’Associació de voluntaris
i amics de l’Hospital de Calella, vermut
solidari.
A la zona Lleurespai, dedicada a l’oci dels
més petits, hi haurà activitats de jocs i
tallers a càrrec de les següents entitats:
Club Tennis Calella, Ludoteca, robòtica
educativa, Club d’Atletisme Calella i Escola
d’Handbol de la Unió Esportiva Handbol
Calella.
A l’estand del Museu-Arxiu Municipal
de Calella Josep Maria Codina i Bagué, i
durant tots els dies de la Fira, XIVè Concurs
‘Endevina on era…’. El concursant ha
d’endevinar el lloc de les fotografies que
s’hi exposen.
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