60a FIRA
MULTISECTORIAL
DE CAMBRILS

Alcaldessa de Cambrils
Ja tenim aquí la 60a edició de la Fira Multisectorial de Cambrils. És una
de les cites ineludibles del calendari de fires de Catalunya, un referent en promoció comercial.
Any rere any, amb una mostra de solidesa, la Fira s’ha anat consolidant sense perdre la seva
essència. És sinònim d’activitat i dinamisme comercial, però alhora, ha esdevingut una tradició
local, un dels actes festius de l’any que omple d’ambient la ciutat.
Els cambrilencs i les cambrilenques vivim la fira des de petits: les atraccions i els jocs, les visites
als estands i a les exposicions, els concerts... És un punt de retrobament i de convivència, tant en
l'àmbit local com comarcal.
Per tot això, agraïm el treball dels organitzadors, coordinadors i expositors que han fet i fan
possible que la Fira arribi al 60è aniversari. També, agraïm l’esforç i la implicació de totes les
entitats que, amb el programa d’actes de la Fira, col·laboren en fer-la una realitat.
Així, doncs, us convido, del 2 al 4 de juny, a participar de la Fira i dels seus actes en aquesta
edició d’aniversari.
Bona fira a tothom!

Ana Lopez Vazquez

Regidora de Promoció Econòmica
Tic, tac, tic, tac... Preparats, llestos, FIRA!

La Fira Multisectorial de Cambrils arriba a la 60a edició carregada de
noves propostes, il·lusions i projectes. Un gran aparador comercial i emprenedor que té com a objectiu obrir espais de confiança i suport, tant als sectors tradicionals com
als que a poc a poc es van obrint pas, en el món actual.
Canvien les formes i els canals, evolucionen i es fan més sofisticades les necessitats, s’actualitzen
les propostes però la Fira continua essent l’espai de trobada i interacció entre professionals i
clients, i de diversió per a tots els públics. Una Fira oberta i dinàmica, on tothom hi té cabuda. I
que tothom se la pot fer seva. Una Fira de tots i per a tots!
Un any més, la nostra fira mira al futur, tot apostant per la confiança del tracte entre persones
però posant a l’abast eines per tal de traspassar les fronteres físiques i accedir als espais virtuals,
i descobrir noves possibilitats per fer negocis. Treballem per explorar nous camins de promoció
que garanteixin una bona inversió pels expositors i per adaptar-nos a les necessitats dels visitants
sense oblidar-nos dels pilars de referència i proximitat que ens han fet créixer i madurar.
Ara és l’hora de donar-te a conèixer, ara és l’hora de la Fira. Us desitjo bona feina i bones vivències
en aquesta edició que ben segur acontentarà els interessos de clients i empreses, de locals i
visitants i complirà les expectatives de grans i petits, família i amics.

Diumenge 28 / 12 h
Casal Municipal de la Gent Gran
A càrrec del Sr. Joan Pedrell Font, actualment Jutge de Pau de Cambrils. Antic
propietari del restaurant "JOAN GATELL" i bandera de la Gastronomia de
Cambrils per vocació i devoció.
P Elecció de la Pubilla, les Damisel·les d’Honor i l’Hereu 2017 P Elecció de la
Pubilla i Hereu infantils 2017 P Acte homenatge a les Entitats que fan anys
acabats en 0. P Acte homenatge a les empreses amb 50 anys o més
d’implantació a Cambrils.
Dimecres 31 de maig i dijous 1 de juny / 22 h

Teatre del Casal Parroquial

LA TECA TEATRE presenta “Arsènic i puntes de coixí” de
Joseph Kesserlring. Dues velletes encantadores que viuen
a Brooklyn tenen una manera molt especial de practicar la
caritat.
Preu: 1 euro (donatiu per a “CÁRITAS”). Aforament limitat.
A partir del 22 de maig es podran recollir les entrades al
Patronat de Turisme i al Centre Cultural.

Teatre

Divendres 2 / 12 h Recinte Firal
Inauguració Oficial de la 60a edició de la Fira Multisectorial de
Cambrils a càrrec del Sr. Joan Aregio, Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya.
Recorregut de les autoritats pels 35.000 m2 de recinte firal d’exposició
comercial dividit en els següents sectors:
Automoció, maquinària agrícola i jardineria, comerç i serveis,
alimentació, restauració, mercat medieval amb demostració d’oficis
tradicionals en viu, atraccions infantils, exposició de cotxes clàssics i
motos de trial, espai Foodtrucks & Circus, Espai Niu (New) projectes.
Inauguració de l’Espai institucional: “Els 20 anys de la Biblioteca,
els 20 anys del Casal, els 60 anys de la Festa de la Vellesa i els 60
anys de la Fira Multisectorial.”

Divendres 2 / 23.30 h

Parc de Nou Cambrils

En concert Vivèrrids i a continuació Roba Estesa. Servei de barra a càrrec de
l’Agrupament Escolta i Guia Gent de Mar.
Roba Estesa guanyadores dels premis Enderrock 2017 pel seu disc Descalces.
Format per sis dones amb un gènere propi, el “folkcalentó”. Ens oferiran el seu
espectacle global amb un directe d’allò més divertit. El “folkcalentó” no s’atura!
Les acompanyaran abans els Vivèrrids que us faran ballar i gaudir com mai.
Guanyadors del concurs Fent Soroll, ens portaran versions de Ska, Punk i Reggae,
passant per Kortatu, La gossa sorda, Strombers i molts d'altres. No t'ho perdis!

Divendres 2 / de 18.30 h a 24 h
Dissabte 3 i diumenge 4 / d’11 h a 16 h i de 18.30 a 24 h

Zona gastronòmica de Food Trucks i pícnic, Tastets i Tertúlies.
Divendres 2 / de 18.30 h a 20.30 h
Dissabte 3 i diumenge 4 / d’11 h a 14 h i de 18 h a 20 h

Al Parc del Pinaret

Taller de Circ, on els protagonistes sereu els
que us atreviu a viure en primera persona
una aventura circense de la mà de la
companyia Passabarret.

Dissabte 3 i diumenge 4 / Passis a les 13 h i 17.30 h

Tandarica Circus. Quatre pallassos bojos com un llum de
ganxo capaços de disparar-se una canonada a l’estómac,
improvisar rutines aèries o jugar amb un llançador de
ganivets amb miopia severa ... No pots faltar al seu show:
cada funció pot ser l’última!

Fira

Swing

Dance

Espai Àgora del Parc del Pinaret

Dissabte 3
de 20.30 h a 21.30 h

Dissabte 3
22 h

Diumenge 4
de 18.30 h a 20.30 h

Masterclass. Anima’t i
participa a la Swing Open
Class conduïda per experts
ballarins de swing. Si ets
un ballarí intrèpid, prepara’t per bellugar-te com un
posseït: amb estil això sí!

Orquestra. Deixa’t seduir
per la música de Swing a
càrrec de The Feos Experience Quintet i balla amb
el seu ritme dinàmic.

Tap Dance. Taller infantil a
on els més petits podran
experimentar els diferents
moviments i sons que
poden fer amb el seu cos i
peus mentre ballen al
ritme de la música posant
a prova el seu equilibri.

Protagonistes de la fira com tu

Diumenge 4 / 11.30 h

Espai Àgora del Parc del Pinaret

Busquem protagonistes pels cartells, clips, vídeos de la fira 2018.
Vols ser tu? Busquem 80 mini grans protagonistes per fer un mural
aeri de la fira de Cambrils. Només hi has de posar les ganes i
nosaltres, posarem la resta.
Inscriu-te del 22 al 31 de maig, al web de firacambrils.com. Obsequi
de 3 tiquets per les firetes de Cambrils per a tots els participants.
Activitat dirigida a nens d'entre 3 i 10 anys. La inscripció l'haurà de
formalitzar el pare/mare i/o tutor legal del menor.

Classics.Cambrils

Espai Àgora del Parc del Pinaret

Exposició de motos i cotxes clàssics a càrrec del Club de
Vehicles Antics de Cambrils
El sector de l'Automoció ha experimentat un dels seus majors impulsos,
amb el naixement d'infinitat de marques de vehicles dotades de diferents
tecnologies. Innovacions que han revolucionat la indústria automobilística i les xarxes viàries. En l’actualitat, el repte rau en preservar aquest llegat
patrimonial i cultural, dins del marc dels continus avenços.

Photocall

Enguany, hem apostat per fer una petita mostra entorn de monogràfics de
vehicles emblemàtics com el Ford Mustang: que va néixer als EUA i que
travessant fronteres, ha perdurat fins als nostres dies. O l’Austin Mini, que
a cavall dels 60-70s, esdevingué tot una insígnia d’una generació. En
aquest aparador també, hi trobareu un apartat dedicat al motociclisme
amb firmes catalanes de trial de la talla de Bultaco- Montessa i Ossa.

Divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4 / d’11 h a 14 h i de 17 h a 22 h
A la plaça del Recinte Firal del Parc del Pinaret
Niu projects, espai singular de shopping.
Mostra de talents emprenedors.

espai Niu
(new)

Projects

Mercat creatiu, que recull propostes joves i
innovadores lligades amb l’art, la cultura, l’oci i les
compres en un espai obert per comprar, admirar i aprendre.
Sectors representats: il·lustracions, roba, cultura i art, reciclatge,
fotografia, hand-made stuff, pintura, cistelleria, estilisme,
tatuatges i dansa, entre d’altres.
Dissabte 3 i diumenge 4 / 12 h i a 19.30 h
Masterclass amb essència de Bollywood al mateix ESPAI NIU

Diumenge 4 / de 12 h a 13 h

60e Homenatge
a la

vellesa

Plaça de l’Ajuntament

Arribada i recepció dels homenatjats a la plaça de l’Ajuntament
per a recollir l’acreditació per accedir al Palau d’Esports.
12.15 h
Obertura del Palau d’Esports
12.45 h
Petit concert de benvinguda a càrrec de la Cobla
Mirantfont de La Fatarella.
13.15 h
Parlaments d’obertura per part del President de
l’A.A.A. de La Salle Cambrils i de la Sra. Alcaldessa.

A continuació dinar de germanor per a tots els homenatjats i acompanyants.

Fira de firetes

Divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4

Riera d’Alforja

Fira d’atraccions per viure emocions i segregar
adrenalina en les més de 100 firetes i atraccions
per a nens, joves i no tan joves.
Espai de restauració complementari.

Mercat Medieval

Divendres 2 / de 18 h a 22 h
Dissabte 3 i diumenge 4 / d’11 h a 14 h i de 17 h a 22 h
Pl. de la Vila , carrers Gimbernat i Immolats del Setge
i a la Torre del Llimó al Carrer Rovira

Mercat d’artesans i demostracions d’oficis tradicionals

Activitats d'animacio del Mercat Medieval
Dissabte 3 i diumenge 4

Tarda

10 h
11.30 h
13 h
13.30 h

Cercaviles medievals de joglars.
Rua de benvinguda amb música medieval.
Conta contes de Rondalles medievals.
Batalles de la banda dels Jofres.

17 h
18 h
19 h
20 h
21 h

Passa carrers medievals amb músiques medievals.
Xocs d’espases medievals teatralitzades.
Cercaviles de guerres i mercaders.
Conta contes de Rondalles medievals.
Espectacles d’Orcs.
De 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h

Espai Medieval
a la placa del setge

Campament medieval
a la Torre del Llimo
Espai d’emprenedoria medieval:
Exposicions i tallers d’oficis medievals
Photocall de trons medievals

Escola de cavallers
Jocs gegants
Tallers infantils

Visita la nostra Fira Virtual i aprofita't de totes les ofertes de la Fira de
Cambrils (promocions vàlides del 15 de maig al 10 de juny)

www.firacambrils.com
/firacambrils

/FiraCambrils

/fira_cambrils

Actuacio Castellera

Dissabte 3 / de 18.30 h a 20 h Espai Àgora del parc del Pinaret
Actuació castellera dels Xiquets de Cambrils amb l'objectiu d'assolir nous reptes.
Enguany l'altra colla participant a la diada serà la dels Brivalls de Cornudella del
Priorat, una colla amb molta empenta i entusiasme que sempre ha provat els
millors Castells a cada diada. Juntes, aquestes dues colles, faran un “mar i
muntanya” que de ben segur no deixarà a ningú indiferent.

i mes activitats a fer a la fira

12 h

12 h

17.30h
a 18.30h

Dissabte 3
Xerrada EL CINEMA COM EMPRESA CULTURAL: Darrere del concepte de
cinema s’hi apleguen moltes realitats i activitats professionals i
empresarials que fan amb l’esforç coral i les sinèrgies que estableixin,
en resulti una obra unitària, la pel·lícula.
Espai de La Martina, escola d’idiomes. Apunta’t a l’Hora del conte.
Storytime “Cowboys and indians”, el xèrif té un cavall que sempre dorm
i el Gran Cap Indi el troba, el pinta d’indi i li dóna la benvinguda a la
“gran família índia”. El xèrif se n’assabenta i hi ha una gran persecució...
com acabarà???
Tast de Natura. Per descobrir la natura del nostre entorn a través
dels sentits. Adreçat a infants de 4 a 8 anys a càrrec de l’Escola de
Naturalistes del GEPEC El Gaig Blau.

A la Torre
del Llimó

Riera
d’Alforja

Pavelló

Al recinte exterior

Al recinte firal

Durant tots els dies de la fira

Estand Cambrils

Espai Petits grans emprenedors

Vine a conèixer com fer entre
tots un món més just i solidari
(activitat familiar).

Visita l’estand de la Torre del Llimó. Informa’t de les
possibilitats de treballar en un espai compartit pensat
per allotjar empreses i persones emprenedores en un
entorn empresarial professional, en un despatx privat o bé
en l’espai co-working. I mentre t’informem, els més petits
podran aprendre els primers passos per emprendre.

mon:
cooperacio i voluntariat
al

Espai
Comaigua

Tallers d'aigua

Divendres 2 / de 17 h a 20 h
Dissabte 3 i diumenge 4 / d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Al lateral de la Riera d’Alforja
La teva aigua: t’explicarem les qualitats i beneficis de l’aigua de
l’aixeta i podràs gaudir-ne de franc.
Crea la teva xapa: dibuixa i pinta imatges d'aigua i fes-te una xapa.
Taller adreçat a nens de 3 a 12 anys.
Pesca de residus: Ajuda'ns a reciclar residus mentre et diverteixes
pescant boletes d'una piscina amb aigua en moviment!
L'aigua i tu: Fes de model en el nostre photocall amb motius d'aigua
i aconsegueix les fotografies més divertides.
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Serveis
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Photocall
Servei d’ambulància

Informació

Aparcament a l'aire lliure

Maquinària Agrícola

Atraccions

Comerç i Serveis

D’ 11 h a 14 h i de 17 h a 20 h, Trenet Turístic amb
connexió entre la zona del poble i la platja de Cambrils.
Preu fira (anada i tornada): 1€.
Parades Turisme, Pg. Albert, Regueral (Hotel Rovira).

Servei de Trenet Turístic:
Jardineria
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