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36a FIRA DE CALELLA
I L’ALT MARESME

TURISME I IDENTITAT



HORARIS:
Dijous 22:  
 d’11 a 14:30 h i de 17 a 22 h. 
Divendres 23 i dissabte 24:   
d’11 a 14:30 h i de 17 a 24 h.
Diumenge 25:   
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.
L’entrada també és vàlida per entrar al 
Museu del Turisme durant els dies de 
celebració de la Fira.
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.

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ DE:

© de les imatges pictòriques, Rubenshuis 
d’Anvers. © de les fotografies vinculades a les 
exposicions, els propis autors
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La globalització, amb les seves virtuts i els seus defectes, 
ha vingut per quedar-se. Les fronteres es desdibuixen a 
mesura que la revolució tecnològica ens endinsa en noves 
formes de comunicació que canvien la manera de relacionar-
nos. S’imposen noves formes d’entendre l’economia que influeixen 
decisivament en els àmbits socials, polítics i culturals fins a fer-nos 
partícips d’un tot a nivell planetari.

Sense renunciar a les seves arrels, la identitat dels pobles ja no està 
delimitada per les fronteres clàssiques i ens interrelacionem entre 
nacions tractant-nos de tu a tu. Per dir-ho ras i curt: el nostre món 
és el món. Aquest serà el títol a l’entorn del qual s’articularà la 36a 
edició de la Fira de Calella i l’Alt Maresme, un monogràfic plantejat 
en l’edició anterior i que ens ocuparà durant quatre anys.

En aquesta edició, volem centrar-nos en la manera en com el 
turisme ha influït en la definició de nostra identitat. Ens deixarem 
captivar per Anvers, Dublín i Praga, tres ciutats que conformen 
els tres eixos temàtics del monogràfic, fent un recorregut per 
la seva cultura, la seva gastronomia i les seves tradicions més 
emblemàtiques. 

Estic segura que els atractius que ens aportaran cadascun 
d’aquests tres petits bocins de món, juntament amb els elements 
propis de cada edició de La Fira, amb una secció d’artesania 
renovada, la consolidació del model “fira festival” i l’espai literari que 
ens donarà la benvinguda al recinte firal, ens permetran gaudir, com 
mai, d’una nova edició de la Fira de Calella i l’Alt Maresme.

Us convido a visitar-la, tot esperant poder-vos-hi saludar 
personalment.

SALUTACIÓ
ALCALDESSA DE 

CALELLA

Montserrat Candini i Puig



ACTIVITATS PRÈVIES A lA FIRA
CiCle: Anvers, Dublín i PrAgA. itinerAris literAris

A la llibreria La Llopa, del 5 al 25 de setembre es dedicaran tres grans 
aparadors a Anvers, Dublín i Praga, ciutats convidades a la Fira. Relaci-
onat amb els aparadors es proposarà un joc obert a tothom, amb premi 
per als guanyadors.

dImECRES, 14
a les 19.00 h 
a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, ConferènCiA ‘ulysses, 
JoyCe i Dublín’ a càrrec de Joaquim Mallafrè. 

Professor jubilat a la Universitat Rovira i Virgili. Considerat un dels mi-
llors traductors de Joyce al català. Vicepresident de la Secció Filològica 
de l’Institut d’Estudis Catalans. Creu de Sant Jordi per la seva labor pe-
dagògica i traductora.

dISSABTE, 17
a les 19.00 h 
a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, ConferènCiA ‘bèlgiCA’.

dImARTS 20
a les 19.00 h 
a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, ConferènCiA ‘PrAgA’ a 
càrrec de Monica Zgustova, traductora, escriptora i periodista. 

Tot i que va néixer a Praga, Monika Zgustova resideix des dels anys vui-
tanta a Catalunya. Col·labora amb El País i The Nation, entre altres dia-
ris, nacionals i internacionals, i és autora de més de seixanta traduccions, 
del txec i del rus, de Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek, Václav Havel, Milan 
Kundera, Anna Ajmátova i Marina Tsvetáieva entre d’altres. Per elles ha 
rebut el premi Ciutat de Barcelona i el premi Ángel Crespo. 
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dIJOUS,  
22 dE SETEmBRE
11.00 h, 
al passeig de Manuel Puigvert, 
obertura al públic de la 36a Fi-
ra de Calella i l’alt Maresme. 

durant tot el matí, 
activitats i tallers dirigits al públic 
escolar de Calella i rodalia:

• A la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, tallers ‘teatre ne-
gre de Praga’ i ‘bombons d’anvers’, 
a càrrec de giraevents. adreçats a 
escolars de 3 a 6 anys.

• A l’escenari central de la Fira, es-
PeCtaCle de MúsiCa i Contes 
‘Flauta i veu, de plaça en plaça’ a 
càrrec de Patrícia Mcgill i Joan 
izquierdo. dues sessions. adreçat 
a escolars de 5è i 6è de primària.

• A la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, tallers de ‘robòti-
ca a anvers’ i ‘Creació de videojocs 
sobre dublín’ a càrrec de ClautiC. 
adreçats a escolars de primària i 
eso.

• A l’escenari petit de la Fira, pro-
jecte univers d’Històries d’europa 
al Món, a càrrec d’anna Jarque 
(Càtedra unesCo de sostenibili-
tat) sobre la temàtica ‘turisMe i 
identitat’. adreçat a alumnes de 
Cicles Formatius i batxillerat.

• A la carpa expositiva, ‘Quan Sta-

lin va marxar de Praga. la caiguda 
del Comunisme a Praga’, visita 
guiada a l’exposició fotogràfi-
ca sobre la revolució de vellut de 
Praga de l’any 1989, a càrrec del 
seu autor, Pavel Hroch. adreçada 
a alumnes de Cicles Formatius i 
batxillerat.

12.00 h, 
inauguraCió de la 36a Fira de 
Calella i l’alt Maresme a càrrec de 
l’alcaldessa de Calella, l’il·lma. sra. 
Montserrat Candini i Puig, i d’ama-
deu altafaj, representant perma-
nent de la generalitat davant la 
unió europea. Hissada de la se-
nyera i parlament d’autoritats. a 
l’escenari central de la Fira, breu 
actuació a càrrec d’una represen-
tació de Covenant irish dancers, 
dansa tradicional irlandesa.

18.00 h, 
a la carpa expositiva, ‘Quan Sta-
lin va marxar de Praga. la caigu-
da del Comunisme a Praga’, visita 
guiada a l’exposició fotogràfica 
sobre la revolució de vellut de Pra-
ga de l’any 1989, a càrrec del seu 
autor, Pavel Hroch.

19.30 h, 
a l’escenari central de la Fira, tar-
da de Folk. amb Manu sabaté, 
gralla i clarinets; anna Ferrer, veu; 
adrià grandia, viola de roda; Ma-
gí Canyelles, tenora; Ciscu Cardo-
na, guitarra, bernat torras i Joel 
sánchez, percussions. Presentació 
de l’àlbum ‘ruralisme il·lustrat’.



Praga

ZvonECEk  D25/18.30 h
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20.00 h, 
a l’escenari petit de la Fira, taller 
‘Creació de videojocs sobre dublín’, 
a càrrec de ClautiC. inscripcions: a 
l’estand de ClautiC, a la zona del 
monogràfic. en aquest taller, els 
nois i noies d’11 a 17 anys apren-
dran a programar i dissenyar grà-
ficament el seu propi videojoc rela-
cionat amb dublín i irlanda.

20.30 h, 
a l’escenari central, mostra audi-
ovisual vinculada a la ciutat de 
Praga. es projectarà una selecció 
de curts d’animació de l’acadèmia 
de Cinema de Praga (FaMu), ce-
dits pel Centro Checo de Madrid.

dIVENdRES,  
23 dE SETEmBRE
11.00 h, 
a l’estand del Consell Municipal de 
la solidaritat, narració del conte 
de la rafara, Conte aFriCà on 
la protagonista descobrirà la for-
ça de l’amistat i on els bons sen-
timents acaben guanyant els mals 
sentiments. 

11.00 h, 
a l’estand de l’aMPa la Minerva, 
pintada de cares i manualitats di-
verses. 

des de les 11.30 h i fins les 13.30 h, 
a l’estand del Museu del turisme, 
trobades intergeneracionals so-

bre ‘turisMe i identitat’, a càr-
rec d’anna Jarque, de la Càtedra 
unesCo.

11.30 h, 
a la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, taller handmade 
‘llum-diamant’, vinculat al mono-
gràfic d’anvers, a càrrec de Marta 
barberà, de 2nd funniest thing.

12.00 h, 
a l’espai literari del monogràfic: 
anvers. la Ciutat i els lli-
bres. lectura en veu alta de la 
llegenda d’antwerp i fragments 
dels autors Chantal Maillard, Jo-
sep Pla i stefan Zweig. textos se-
leccionats per llibreria la llopa.

12.15 h, 
davant del monument a la sar-
dana, audiCió de sardanes a 
càrrec de la cobla Maravella.

13.30 h, 
a la carpa expositiva ‘Quan Stalin 
va marxar de Praga. la caiguda 
del Comunisme a Praga’, visita 
guiada a l’exposició fotogràfi-
ca sobre la revolució de vellut de 
Praga de l’any 1989, a càrrec del 
seu autor, Pavel Hroch.

13.30 h, 
a la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, taller ‘robòtica a 
anvers’, a càrrec de ClautiC. ins-
cripcions: a l’estand de ClautiC, a 
la zona del monogràfic. en aquest 
taller, els nois i noies de 6 a 10 
anys aprendran a programar els 



TALLER DAnSA TRADICIonAL IRLAnDESA  D23/18 h

InvERnALIA  D23/19.30 h

ESCoLA DE MÚSICA CAn LLoBET  D23/13.30 h
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moviments dels robots dash&dot 
mentre coneixen els diferents mo-
numents d’interès de la ciutat 
d’anvers.

13.30 h, 
a l’escenari central, aCtuaCió dels 
aluMnes i ProFessors de l’es-
Cola de MúsiCa Can llobet, 
amb motiu del seu 20è aniversari.

17.30 h, 
a l’escenari petit de la Fira, ta-
ller HandMade ‘Collaret amb 
diamants geomètrics’, vinculat al 
monogràfic d’anvers, a càrrec de 
Marta barberà, de 2nd funniest 
thing.

17.30 h, 
a la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, taller ‘barrets de 
nans irlandesos - leprechauns’, 
vinculat al monogràfic de dublín, a 
càrrec de giraevents.

18.00 h, 
a l’escenari petit de la Fira, taller 
de dansa tradiCional irlan-
desa a càrrec de Claddagh ring 
dancers. en col·laboració amb l’as-
sociació Catalunya Celta.

18.00 h, 
a la carpa expositiva ‘Quan Sta-
lin va marxar de Praga. la caigu-
da del Comunisme a Praga’, visita 
guiada a l’exposició fotogràfica 
sobre la revolució de vellut de Pra-
ga de l’any 1989, a càrrec del seu 
autor, Pavel Hroch.

18.00 h, 
a l’estand de l’aMPa la Minerva, 
pintada de cares i manualitats di-
verses. 

19.30 h, 
a l’escenari central de la Fira, actu-
ació del gruP invernalia (irisH 
Folk MusiC) i tancament del ta-
ller de dansa tradicional irlandesa 
a càrrec de Claddagh ring dan-
cers. en col·laboració amb l’associ-
ació Catalunya Celta.

20.00 h, 
a l’estand de l’associació de Co-
merciants de Calella Centre Co-
mercial, sorteig de 2.000 € repar-
tits en 12 premis: 1 de 500 €, 1 de 
300 €, 2 de 200 € i 8 de 100 €, i 
1 tablet amb funda-teclat que se-
rà sortejat amb els participants del 
joc de les preguntes. el lema de la 
campanya serà ‘turisme de postal’.

20.30 h, 
a la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, taller ‘Creació de 
videojocs sobre dublín’, a càrrec de 
ClautiC.

20.30 h, 
a la carpa de l’associació de cerve-
sa belga a Catalunya, tast de les 
Cerveses seefbier i bootjesbier 
de la cerveseria antwerpse brouw 
Compagnie, a càrrec de Henk Cor-
tier de lambicus / espai Cerveser. 
durada: 30 minuts. Places limita-
des: màxim 25 persones. inscripci-
ons: a la carpa de l’associació. 

ESCoLA DE MÚSICA CAn LLoBET  D23/13.30 h



TRIBUT A JAn FABRE D23/22.15 h

CIRC CATALAno-BELGA D23/23.00 h

Anvers
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A partir de les 21.30 h, 
a l’espai central de la Fira, Nit te-
màtica dedicada a Anvers.

21.30 h, 
record-homenatge a la figura de 
JAcQueS Brel, a la pantalla cen-
tral de la Fira (selecció de Jordi He-
ras).

22.15 h, 
tribut a Jan Fabre (anvers, 
1968), director de teatre, d’òpera, 
coreògraf i artista visual. a càrrec 
de la ballarina de dansa Con-
teMPorània raquel gualtero 
(direcció artística), de l’actor i col-
laborador directe de Fabre Pie-
TrO QuADrINO i del DJ rODrI-
go raMMsY. Performance creada 
amb motiu de la Fira de Calella. 

23.00 h, 
aCtuaCió de la CoMPanYia de 
CirC PakiPaYa, aMb l’esPeC-
taCle ‘sHake, sHake, sHake’. 
aquesta companyia catalano-bel-
ga mescla els porters acrobàtics, 
el quadrant aeri i el masteler xi-
nès, en alçada. amb ‘shake, shake, 
shake’, la companyia va obtenir el 
premi del jurat al millor especta-
cle del Festival Miramiro de bèlgi-
ca. també ha rebut el premi Clap 
(Festival Mueca, tenerife), Mirabi-
lia (Festival Mirabilia, Fossano, ità-
lia) i el premi especial del públic de 
Zirkòlika (barcelona). Humor, com-
plicitat, risc i emoció. un espectacle 
a ritme de música disco. amb noe-
mí díaz i adrià Mascarell.

dISSABTE,  
24 dE SETEmBRE
11.00 h, 
a l’estand de l’associació de dones 
de Calella, classe de ioga a càrrec 
d’esther tomàs Carrasco. Màxim: 
15 persones (cal inscriure’s a l’es-
tand de l’associació). s’ha de por-
tar roba còmoda i tovallola.

11.00 h, 
a l’estand de l’aMPa la Minerva, 
pintada de cares i manualitats. 

des de les 11.30 h i fins les 13.30 h, 
a l’estand del Museu del turisme, tro-
bades intergeneracionals sobre ‘tu-
risMe i identitat’, a càrrec d’anna 
Jarque, de la Càtedra unesCo.

11.30 h, 
a l’escenari petit de la Fira, taller 
HandMade ‘arracades de trèvol’, 
vinculat al monogràfic de dublín, a 
càrrec de Mariale Montero, de la-
lala toys. 

11.30 h, 
a la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, taller handmade 
‘scrapbooking: arxivador de pos-
tals’, vinculat al monogràfic dublín, 
anvers i Praga, a càrrec d’alícia 
artigas, de Collage de memòries.

12.00 h, 
a l’espai literari del monogràfic: 
dublín. la Ciutat i els llibres. 
lectura en veu alta de fragments 
dels autors James Joyce, liam 

CIRC CATALAno-BELGA D23/23.00 h



IRISH CoRnER D24/22 h 

Dublín
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o’Flaherty i edna o’brien. textos 
seleccionats per llibreria la llopa.

13.00 h, 
a l’escenari petit de la Fira, taller 
de dibuixos Manga inspirats en 
elements tradicionals irlandesos 
a càrrec de Cristina garriga. Col-
labora: associació Catalunya Celta.

13.30 h, 
a la carpa expositiva ‘Quan Sta-
lin va marxar de Praga. la caigu-
da del Comunisme a Praga’, visita 
guiada a l’exposició fotogràfica 
sobre la revolució de vellut de Pra-
ga de l’any 1989, a càrrec del seu 
autor, Pavel Hroch.

13.30 h, 
a la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, taller ‘robòtica a 
anvers’, a càrrec de ClautiC.

13.30 h, 
a l’escenari central de la Fira, ac-
tuació del grup de dansa irlandesa 
Covenant irisH danCers. Col-
labora: associació Catalunya Celta.

17.30 h, 
a l’escenari petit de la Fira, taller 
de dansa irlandesa a càrrec 
de Covenant irish dancers. Col-
labora: associació Catalunya Celta.

18.00 h, 
a la carpa expositiva ‘Quan Stalin 
va marxar de Praga. la caiguda del 
Comunisme a Praga’, visita gui-
ada a l’exposició fotogràfica sobre 
la revolució de vellut de Praga de 
l’any 1989, a càrrec del seu autor, 

Pavel Hroch.

18.00 h, 
a l’estand de l’aMPa la Minerva, pin-
tada de cares i manualitats diverses. 

18.30 h, 
a l’espai literari del monogràfic, 
PresentaCió del llibre ‘els 
menjamitjons’, escrit per Pavel Šrut 
i il·lustrat per galina Miklínová (Mo-
saics llibres). vinculat al monogrà-
fic de Praga i en col·laboració amb 
el Centro Checo de Madrid.

19.00 h, 
a l’escenari petit de la Fira, taller 
HandMade ‘set de posagots cèl-
tics’, vinculat al Monogràfic de du-
blín, a càrrec de Marta barberà, de 
2nd funniest thing.

19.30 h, 
a la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, taller ‘Creació de 
videojocs sobre dublín’, a càrrec de 
ClautiC.

20.00 h, 
a l’escenari petit de la Fira, taller 
de dibuixos Manga inspirats en 
elements tradicionals irlandesos 
a càrrec de Cristina garriga. Col-
labora: associació Catalunya Celta. 

A partir de les 22.00 h, 
a l’espai central de la Fira, Nit te-
màtica dedicada a Dublín. amb 
l’actuació del conjunt irish Corner 
& nuala, esPeCtaCle d’irisH 
Folk i dansa tradiCional ir-
landesa. en col·laboració amb 
l’associació Catalunya Celta.



nUALA D24/22 h 

MÚSICA DE CAMBRA D25/19:30 h 

DRÓnÁn D25/13 h 

CovEnAnT D24/13.30 h 
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dIUmENGE,  
25 dE SETEmBRE
11.00 h, 
a l’estand de l’associació de dones 
de Calella, classe de ioga a càrrec 
d’esther tomàs Carrasco. Màxim: 
15 persones (cal inscriure’s a l’es-
tand de l’associació). s’ha de por-
tar roba còmoda i tovallola.

11.00 h, 
a l’estand de l’aMPa la Minerva, 
pintada de cares i manualitats di-
verses. 

des de les 11.30 h i fins les 13.30 h, 
a l’estand del Museu del turisme, 
trobades intergeneracionals so-
bre ‘turisMe i identitat’, a càr-
rec d’anna Jarque, de la Càtedra 
unesCo.

11.30 h, 
l’escenari petit de la fira, taller 
de wHistle (flauta tradicional 
irlandesa) per a adults a càrrec 
de raúl Fernández bobes. en col-
laboració amb l’associació Catalu-
nya Celta.

11.30 h, 
a la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, taller handmade 
‘set de quadres decoratius amb 
partitures de Mozart’, vinculat al 
monogràfic de Praga, a càrrec de 
Marta barberà, de 2nd funniest 
thing.

12.00 h, 
a l’espai literari del monogràfic: 
Praga. la Ciutat i els llibres. 
lectura en veu alta de fragments 
de Jan neruda, Milan kundera i 
Franz kafka. textos seleccionats 
per llibreria la llopa.

12.00 h, 
a les carpes de la zona alimentària 
del monogràfic, introduCCió a 
la PreParaCió del te. taller on 
es detallaran les pautes necessàri-
es per preparar un bon te i es mos-
traran diversos tipus de teteres i 
accessoris. s’ensenyaran peces ar-
tesanes fetes a mà per ceramistes 
txecs, principalment en forns de 
llenya tradicional. en col·laboració 
amb Čaj Chai · Praga.

13.00 h, 
a l’escenari central de la Fira, aC-
tuaCió del gruP drónán. Col-
labora: associació Catalunya Celta.

13.00 h, 
a la carpa de l’associació de cer-
vesa belga a Catalunya, tast de 
les Cerveses seefbier i bootjes-
bier de la cerveseria antwerpse  
brouw Compagnie, a càrrec de Henk 
Cortier de lambicus / espai Cerve-
ser. durada: 30 mins. Places limita-
des: màxim 25 persones. inscripci-
ons: a la carpa de l’associació. 

13.30 h, 
a la carpa expositiva ‘Quan Sta-
lin va marxar de Praga. la caigu-
da del Comunisme a Praga’, visita 

DRÓnÁn D25/13 h 

CovEnAnT D24/13.30 h 



dURANT TOTS ElS dIES A lA FIRA
Degustacions gastronòmiques vin-
culades a les tres ciutats convida-
des: tastos de cerveses artesanes, 
formatges, tes, pastissos, entre 
altres.

A la carpa del Cafè de la Fira, 
degustació de cafès a càrrec del 
calellenc Xavier Boschmonart. La 
recaptació es destinarà al projecte 
solidari de l’entitat Acció Solidària 
Sense Fronteres.

A la carpa de l’Associació de Vo-
luntaris i Amics de l’Hospital de 
Calella (AVAH), vermut solidari. 

A l’espai del monogràfic, exposició 
exterior sobre lona ‘La Praga de 
les petites coses: agost 2016’, del 
fotògraf txec Michal Novak (encàr-
rec de la Fira de Calella).

A l’espai literari del monogràfic hi 
haurà bibliografia, per consultar, 
dedicada a les tres ciutats convi-
dades. Obres seleccionades per 
llibreria La Llopa.

A l’estand de ClauTic · Monogràfic 
Dublín-Anvers-Praga, visita virtual 
360º a la ciutat de Praga.

A la carpa expositiva ‘Quan Stalin 
va marxar de Praga. La caiguda 
del Comunisme a Praga’, exposició 
fotogràfica de Pavel Hroch sobre 
la Revolució de Vellut de Praga de 
l’any 1989.

A la zona del monogràfic dedicada 
a la ciutat d’Anvers, mostra d’Art 

Floral en col·laboració amb Bancells 
Floristes i tallers de dibuix i pintura 
inspirats en obres de Rubens (An-
vers és la seu de la Rubenshuis / 
Rubens House) i Van Dyck. 

A les carpes de Foto-Film Calella, 
exposició de les fotografies gua-
nyadores del Trofeu Rafel Carpi-
nell i exposició fotogràfica sobre 
les tradicions catalanes. En el 50 
aniversari de Foto-Film Calella: vi-
ne a celebrar-ho amb nosaltres!

A la zona Lleurespai, dedicada a 
l’oci dels més petits, hi haurà acti-
vitats de jocs i tallers a càrrec de 
les entitats següents: Club Tennis 
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, i durant tots els dies de la 
Fira, XVIIIè Concurs ‘Endevina on 
era…’. El concursant ha d’endevi-
nar el lloc de les fotografies que 
s’hi exposen. 

Als estands de Santa Lucía, sor-
teig d’un nou KIA SPORTAGE. Per 
participar-hi, els assistents a la 
Fira han d’omplir una butlleta i di-
positar-la a l’urna situada en els 
estands del grup. Lliurament de 
premis directes mitjançant la pre-
sentació d’un flyer que conté una 
targeta sorpresa. Caldrà lliurar 
de manera prèvia, emplenada, la 
butlleta del sorteig.

Per conèixer el detall de totes les activitats del monogràfic, adreceu-vos al Punt 
d’Informació de la Fira o consulteu el web www.firadecalella.cat
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guiada a l’exposició fotogràfica 
sobre la revolució de vellut de Pra-
ga de l’any 1989, a càrrec del seu 
autor, Pavel Hroch.

13.30 h, 
a la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, taller ‘robòtica a 
anvers’, a càrrec de ClautiC.

17.30 h, 
a l’escenari petit de la Fira, ta-
ller de wHistle (flauta tradici-
onal irlandesa) per a nens i nenes 
a partir de 9 anys, a càrrec de raúl 
Fernández bobes. en col·laboració 
amb l’associació Catalunya Celta.

17.30 h, 
a la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, taller handmade 
‘bossa de mà clutch amb partitu-
res de Mozart’, vinculat al Mono-
gràfic de Praga, a càrrec de Marta 
barberà, de 2nd funniest thing.

18.00 h, 
a l’estand de Foto-Film Calella, lliu-
rament de premis del trofeu rafel 
Carpinell de fotografia.

18.00 h, 
a l’estand de l’aMPa la Minerva, 
pintada de cares i manualitats di-
verses. 

18.30 h, 
a l’escenari central de la Fira, actu-
ació de la companyia de teatre de 
Marionetes Zvonecek de Praga, 
vinculat al monogràfic de Praga.

19.00 h, 
a la carpa expositiva ‘Quan Sta-
lin va marxar de Praga. la caigu-
da del Comunisme a Praga’, visita 
guiada a l’exposició fotogràfica 
sobre la revolució de vellut de Pra-
ga de l’any 1989, a càrrec del seu 
autor, Pavel Hroch.

19.30 h, 
a la tarimeta de tallers del 
MonogràFiC, taller ‘Creació de 
videojocs sobre dublín’, a càrrec de 
ClautiC.

19.30 h, 
a l’estand de l’associació de Co-
merciants de Calella Centre Co-
mercial, sorteig del JoC de les 
preguntes i lliurament de premis de 
la campanya ‘turisme de postal’. 

19.30 h, 
a l’escenari central de la Fira, Con-
Cert de MúsiCa de CaMbra 
‘un passeig per Praga’. obres de 
wolfgang amadeus Mozart, Josef 
suk, leóš Janáček, bohuslav Mar-
tinú i antonín dvořák. 
Músics convidats:
roman Patočka (Talich Quartet i 
eben trio) i raquel Castro, violins
noelia gómez, viola
Peter schmidt, violoncel
Mariona Mateu, contrabaix

20.00 h, 
a l’estand del Consell Municipal de 
la solidaritat, sorteig i entrega 
d’una cistella amb productes de 
comerç just. 





Us convidem  

 a una copa de cava

al nostre estand de la 36a Fira  

de Calella i l’Alt Maresme  

per fer un brindis amb vosaltres  

i presentar-vos un  

avançament dels  

viatges del 2017

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 dels

2017
VIATGES




