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ARTUR MAS

MOLT HONORABLE PRESIDENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Torna a ser per a mi un gran honor adreçar-me
als organitzadors, expositors i visitants de la
cinquanta-sisena edició de la Fira Multisectorial
de Cambrils, i fer-vos arribar, un any més, la
meva més cordial salutació amb motiu de la
celebració d’aquest gran esdeveniment de la
Costa Daurada.
Igual que ho vaig fer l’any passat, vull destacar,
en primer lloc, les petites i mitjanes empreses, els artesans, els comerciants
i totes aquelles persones que han tornat a fer un gran esforç i un sacrifici per
poder ser presents en el certamen, en uns moments en què el consum està sota
mínims. Sense ells no hi hauria Fira i per aquesta raó crec que és del tot just el meu
reconeixement i la meva gratitud per la seva empenta i valentia.
També són remarcables els esforços dels organitzadors i del conjunt de l’Ajuntament
de Cambrils per seguir mantenint la vitalitat, el dinamisme i la capacitat d’atracció
de la Fira, una força que ha convertit aquest esdeveniment en un espai privilegiat
de promoció de l’activitat econòmica i comercial de caire local i comarcal.
És una bona ocasió doncs, aquests primers dies del mes de juny, per acostar-se
una estona a Cambrils i gaudir de tot el que ofereix la Fira. Una passejada pel
Recinte Firal ens permetrà conèixer les darreres novetats del sector de l’automoció,
de la maquinària agrícola i de la jardineria. I com no pot ser de cap altra manera,
a la capital gastronòmica de la Costa Daurada no hi poden faltar els estands i les
activitats relacionades amb l’alimentació i el bon menjar, que sempre són un reclam
per atreure gent.
Estic convençut que la 56a Fira Multisectorial de Cambrils tornarà a ser un èxit
d’organització i de participació, com ve sent cada any. Espero, també, que els
expositors i els firaires assoleixin els objectius que s’han proposat amb la seva
presència, i que les persones que tinguin la sort d’assitir-hi s’ho passin d’allò més
bé, gaudint de les oportunitats d’oci, esbarjo i lleure que ofereix la Fira.
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MERCÈ DALMAU i MALLAFRÉ

ALCALDESSA DE CAMBRILS

Aviat inaugurarem la 56a edició de la Fira Multisectorial de Cambrils. Aquesta fira és una cita
ineludible al calendari de fires de Catalunya,
un punt de trobada i de promoció comercial.
És per això, que hem d’agrair, el treball que
han fet tots els organitzadors, coordinadors
i expositors que fan possible, any rere any,
aquest esdeveniment tan esperat a la Costa
Daurada.
En aquesta Fira, podreu gaudir d’una gran varietat d’estants firals que es renoven
i adapten segons les tendències del consum. És un bon moment perquè els
Cambrilencs i les persones que visitin la Fira degustin els aparadors comercials
que s’ofereixen.
Per aquest motiu, també hem confeccionat un programa ampli i atractiu on tenen
cabuda activitats culturals, lúdiques i festives, on les exposicions, els concerts i les
obres de teatre també hi tenen cabuda.
A més, enguany, hi hem incorporat l’espai d’exposició i venda Tasta i Pica al
Parc del Pinaret. Aquest espai és una evolució de la iniciativa que va néixer l’any
passat amb el nom de Gastronomia de la nostra terra. Amb el Tasta i Pica es fa una
aposta pels productes locals agroalimentaris de qualitat que disposarà d’un espai
monogràfic de formatges artesans.
Per tot això, us convido a participar de la Fira de Cambrils i dels seus actes, dels
espectacles programats i, com no, que passegeu amb familiars i amics per tot el
recinte de mostres multi-sectorial que es consolida com la fira amb més tradició al
nostre entorn i que sempre ha motiu de trobada de tots els cambrilencs i els seus
visitants.
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CARME CROS BRULL

REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Durant els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny
celebrarem la 56ena edició de la Fira Multisectorial
de Cambrils, una de les manifestacions més
sòlides dels sectors estratègics de la nostra àrea
d’influència.
Les fires són un dels sectors d’activitat econòmica
més exposats als canvis dels temps i a les
circumstàncies de l’entorn. Com a mirall de les
empreses que representem, ens veiem obligats
a seguir el tempo de l’economia, de les noves
tecnologies, dels clients cada cop més exigents i de la creixent influència d’una realitat
cada cop més globalitzada.

FRANCESC GARRIGA COLOM

REGIDOR DE PLANIFICACIÓ DE CIUTAT I CULTURA

Arriba el juny, moment que marca l’inici de la
temporada d’estiu a Cambrils i que obre les
portes de la 56a edició de la Fira .
Any rere any la Fira és una mostra del que està
passant al territori a nivell econòmic, i facilita la
promoció dels nostres productes actuant com a
pol d’atracció de visitants i transformant-se en un
gran mercat on es poden veure moltes novetats
comercials.
Sumat a tota aquesta oferta hi trobareu el valor afegit que li aporta la programació
cultural i que farà que pugueu complementar la vostra visita al municipi.

Davant un mercat tan canviant, tan competitiu i tan selectiu, hem apostat per la
transformació de la nostra organització començant des de dins, des de l’actitud de les
persones que ant rere any fan fira. En aquest sentit, treballem amb més dedicació i
estima si s’escau per ser més professionals.

Pel que fa a la vessant de les arts plàstiques podeu visitar l’exposició de la Sala Àgora,
Artistes de Cambrils, a la Sala Àmbits els treballs del Taller de Pintura del Casal
Municipal de la Gent Gran i a l’Espai El Pati les Jornades Culturals de l’Associació
Dones Amunt; tots ells amb una gran participació d’artistes Cambrilencs.

Per a les empreses expositores participar en una fira no és un luxe ni un caprici. És una
inversió que ha de retornar i que ha de ser rentable. Per això estem molt pendents de
les expectatives dels nostres clients, les empreses expositores i els visitants de la Fira
de Cambrils que any rere any, omplen de sentit tota la feina d’aquests mesos.

Una significació especial per la nostra vila els equipaments que conformen el Museu
d’Història de Cambrils, amb les seves exposicions permanents, que també podreu
visitar.

I amb aquest objectiu de rendibilitat com a senyera, hem treballat per reforçar els
canals de cooperació empresarial i de promoció de la qualitat, l’atenció personalitzada
i la varietat de l’oferta comercial de les empreses de la ciutat davant el consumidor
al mateix temps que hem dissenyat propostes per obrir nous sectors d’exposició i
venda dins del recinte firal. Així doncs, dins del Parc del Pinaret, us trobareu enguany
l’Espai TASTA I PICA, productes locals de Qualitat. Un micro espai que pretén ser una
plataforma de suport als productors locals dissenyat per gaudir una bona estona de
tastos, maridatges, activitats infantils i jazz en directe.
Us convidem a tots a gaudir de la Fira de Cambrils i a viure amb intensitat tots els
actes del programa de la fira que aquest any més que mai ha estat possible gràcies a
la il·lusió, el treball en equip i la feina ben feta.

Les arts escèniques, estan representades pel grup local La Teca Teatre amb l’obra
MANS QUIETES i amb la música d’Antonio Machin. També comptarem amb un
concert de la Coral Voces Amigas de Medina del Campo a l’Església de Sant Pere.
Els amants de les lletres podreu assistir a la presentació de l’obra NEGRA MEMÒRIA
de Mireia Vancells, guanyadora del 4t Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils
Josep Lluís Savall 2012.
Pensem que celebrar aquest esdeveniment és una inversió de futur i que ens fa referent
a les nostres comarques. Esperem que l’oferta dels actes programats siguin del vostre
grat.
Bona Fira!

Que tingueu bona fira i gràcies a tots i a totes que, any rere any, confieu en la Fira i en
Cambrils.
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LAURA MELLAU BUENO

REGIDORA DE RELACIONS CÍVIQUES I JOVENTUT
Un altre any més ens trobem en unes dates
assenyalades per al nostre municipi, la Fira
Multisectorial 2013.
Des del Departament de Joventut es du a terme
la desena edició consecutiva del concert jove.
Enguany, hi tenim dipositada especial il·lusió
perquè han estat els joves del municipi els
que han decidit que volen donar continuïtat al
concert jove de la Fira i és per això que s’han
implicat en la organització del concert i la decisió dels grups musicals. Per tercer
any successiu, s’ubicarà a la sala de concerts de l’Ateneu i es recuperarà la data
d’edicions anteriors que passarà a celebrar-se el divendres.
Un dels objectius en aquest mandat, en quant a polítiques de joventut, segueix
sent donar suport a grups de joves cambrilencs a través de diferents accions, i una
d’aquestes és donar el màxim suport i promocionar la participació la implicació
juvenil al municipi.
I es que, considero fermament que només amb la implicació de les entitats podrem
construir projectes conjunts i tirar endavant projectes il·lusionadors en un moment
tant difícil com l’actual. Aquest compromís social, que des del departament de
Relacions Cíviques intentem acompanyar i afavorir és el que ens ha de permetre
generar relacions de confiança per poder aprofitar el millor de cada part, tant de
l’ajuntament com de les entitats i col·lectius.

J. LLUÍS ABELLA ORTONEDA

REGIDOR D’ESPORTS I FESTES

La Fira Multi-sectorial de Cambrils, és any rere
any, una mostra de la solidesa de les entitats
esportives, culturals i lúdiques del nostre
municipi. Aquest programa que teniu a les
mans, fa palesa de com la Fira aglutina clubs
esportius i entitats que organitzen campionats
i actes que fan que es visqui la Fira també des
de l’àmbit esportiu i cultural.
Enguany vull destacar el concert de la Fira
que es farà a l’Ateneu el proper 31 de maig perquè, per primera vegada, aquest
concert és fruit d’un procés participatiu obert a tots els joves del municipi de 14
a 35 anys. Com ha estat un èxit volem seguir en aquesta línia, amb l’objectiu de
corresponsabilitzar la ciutadania en la presa de decisions, treballar conjuntament i
ajustar millor les polítiques a les necessitats reals.
En el marc d’aquesta Fira, també hi té cabuda un dels actes més entranyables del
municipi, l’Homenatge a la Vellesa. L’Associació d’Antics Alumnes de la Salle amb
la col·laboració de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament aconsegueixen amb aquest
Homenatge implicar a un gran nombre de famílies cambrilenques que comparteixen
taula i experiències en una agradable diada.
Conscients de la situació actual, reconeixem l’esforç i agraïm la implicació de totes
les entitats que fan possible aquest programa d’actes i que la Fira, un any més,
sigui una realitat que comptant a la participació de tots.

Així doncs, la Fira de Cambrils és un bon moment per sortir al carrer, per viure el
carrer i compartir espais, projectes, propòsits i inquietuds que entre tots podrem
anar tirant endavant.
Desitjo que tingueu una molt bona Fira i espero que tothom gaudeixi dels actes
programats. També vull traslladar la més cordial benvinguda a totes aquelles
persones que ens visitaran aquests dies.
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ALBERT PUIG i ORTONEDA
PREGONER DE LA FIRA

Nascut el 15 d’abril de l’any 1968, a Cambrils i
veí de la mateixa població.
Entrenador nacional de futbol, professor de
l’Escola Catalana d’Entrenadors i actualment
coordinador del futbol formatiu del Futbol Club
Barcelona, on ha desenvolupat la seva tasca
esportiva i professional dels darrers deu anys.
Està vinculat al futbol de formació des de fa
quasi 30 anys, i va començar la seva activitat
dins d’aquest món a les Entitats Esportives de Cambrils que va compaginar amb
el negoci familiar com a Administrador de Finques i posteriorment com Agent
d´Assegurances. Empresa que encara desenvolupa la seva activitat.
En reconeixement a la seva trajectòria professional, li han lliurat premis tant
importants com el Premi Infanta Elena del Consejo Superior de Deportes, el qual
“Premia a la persona o entidad que más se haya destacado durante el año por un
gesto especialmente relevante de nobleza o juego limpio en la práctica deportiva
o que haya prestado una contribución especial a la erradicación en la violencia
en el deporte”. Així mateix també l’han premiat amb el Premi Ernest Lluch a la
esportivitat, el Premi Fair Play de la Federació Catalana de Futbol i l’Ajuntament de
Cambrils i el Premi Joan Creus.
Amb motiu dels valors que es poden aprendre mitjançant l’esport i que ajuden al
infants a créixer com a persones a banda de com esportistes, ha realitzat diverses
conferències a diversos països com Colombia, Hongria, Polonia, Rusia, Corea del
Sud, Argentina...
Dins del món literari, s’ha estrenat com autor amb el llibre “La força d’un somni”,
que recull els valors i les reflexions del món del futbol de formació. El llibre ha
sigut publicat en varies edicions i diverses llengües. Amb aquest llibre Albert Puig
analitza el paper dels jugadors, dels entrenadors, dels pares, dels formadors i
reflexiona sobre que és més prioritari guanyar, formar i competir.
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Novetat!

Programa d’Actes
25 DE MAIG, dissabte

Art als aparadors al Casc antic i barri de
la Pallissa.
A partir de les 10 h, a les botigues del casc
antic i del barri de la Pallissa, els artistes
penjaran els seus quadres i pintaran els
vidres dels aparadors.
A partir de les 12 h, Inauguració de l’Art als
aparadors al casc antic, que es durà a terme
del 25 de maig al 29 de juny. A continuació
a la plaça d’Espanya es pintarà un llençol de
15 m que es dividirà en trossos més petits
per penjar pels balcons, amenitzat amb
música en viu.
Organitza: Associació d’Empresaris i
Comerciants Vilacentre i Cambrils Art Total.

26 DE MAIG, diumenge

A les 13 h, a la Sala d’actes del Casal
Municipal de la Gent Gran,
PREGÓ
DE LA FIRA, a càrrec del Sr. Albert
Puig Ortoneda, cambrilenc, entrenador
nacional de futbol, professor de l’Escola
Catalana d’Entrenadors i actualment
coordinador del futbol formatiu del Futbol
Club Barcelona.
Durant l’acte es llegirà l’acta emesa pel
Jurat de l’elecció de la Pubilla 2013, les
Damisel·les d’Honor i l’Hereu, i es farà
l’elecció de la Pubilla i Hereu infantils.
Seguidament:
Acte homenatge a les Entitats que fan
anys acabats en 0.
Acte homenatge a les empreses amb 50
anys o més d’implantació a Cambrils.

Hereu de Cambrils 2012-13:
ALEIX ROM QUERAL
Pubilla Infantil: CAMÍ CRUZ CABALLÉ
Hereu Infantil: HUGO CANICATTI GÓMEZ

A les 21h, a la Cripta de l’Ermita, dins el cicle
de Concerts de Primavera, JAZZ MACHIN.
Un homenatge a Antonio Machín per part
d’uns músics excepcionals. Un so per als
boleros de sempre. Des de la sonoritat més
profunda dels boleros i un treball jazzístic de
màxima qualitat, converteix el concert en una
experiència emotiva, sorprenent i exclusiva.
Intèrprets:
Celeste Alías, veus i marques
Santi Careta, guitarra elèctrica i pedal steel
Oriol Roca, bateria
Preu: 6 €
Preu Amic del Festival: 5 €
Organitza: Departament de Cultura

Pubilla de Cambrils 2012-13:
GIULIA SCUDELLARI FOSCH
1a. Damisel·la: CLAUDIA MASSÓ ESTAJE
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Programa d’Actes
Del 24 de maig al 2 de juny:
Jornades gastronòmiques
del PEIX BLAU
Els restaurants de Cambrils participants en
la campanya oferiran menús amb peix blau
com a protagonista, a 18, 25 o 38 euros, iva
inclòs (begudes a banda)

“MANS QUIETES” de Piti Español.
Sinopsi: Una obra, on la successió d’equívocs
esdevé una crítica sarcàstica i hilarant a la
rigidesa del llenguatge políticament incorrecte
i als greuges ancestrals entre homes i dones.
Gratuït. Aforament limitat.
Organitza: La Teca Teatre

A les 11.30 h, al Port de Cambrils: Sardines
i Brasa. Preu degustació: 3 €. Organitzat
per la Confraria de pescadors de Cambrils.
Concurs amb Premi:
Participa fent fotografies als menús dels
restaurants participants, publica-les al
Twitter o Instagram i etiqueta-les amb el
Hashtag# JornadesPeixBlauCambrils i el
teu comentari.
Podràs guanyar un àpat per a dues
persones a qualsevol dels restaurants de
la campanya. Consultar les condicions al
Patronat de Turisme, 977 79 23 07.
Més informació:
facebook.com/cambrils.gastronomia i
www.cambrils-turisme.com

29 DE MAIG, dimecres

A les 18:30 h a la Parròquia de Santa
Maria de Cambrils, tindrà lloc el Concert
dels Cors (Petits Cantors, Kodaly, Vivace i
Adagio) de l’Escola Municipal de Música
de Cambrils. Gratuït.

29 i 30 DE MAIG, dimecres i dijous
A les 22 h, al teatre del Casal Parroquial,
LA TECA TEATRE presenta

30 DE MAIG, dijous

A les 19 h, a la Cripta de l’Ermita, l’Escola
Municipal de Música de Cambrils presenta
el Concert dels grups de vent de l’EMMC
(Bufa-band, Staccato, Crescendo). Gratuït.

31 DE MAIG, divendres

A les 12 h, INAUGURACIÓ OFICIAL DE LA
56a EDICIÓ DE LA FIRA MULTISECTORIAL
DE CAMBRILS, a càrrec del Hble. Sr.
Felip Puig Godes, Conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Inauguració a l’ESPAI INSTITUCIONAL de:
l’exposició “De garbí a llevant: un segle de
transformacions del paisatge de costa
de Cambrils” formada per una trentena
d’imatges de l’Arxiu Municipal que mostren
els canvis i les transformacions d’aquesta
part del terme al llarg del segle XX.
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Programa d’Actes
Recorregut de les autoritats pels 35.000 m2
de recinte firal d’exposició comercial dividits
en els següents sectors: AUTOMOCIÓ,
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I JARDINERIA,
COMERÇ I SERVEIS PAVELLÓ COBERT,
ESPAI INSTITUCIONAL, ESPAI GASTRONOMIA DE LA NOSTRA TERRA: FIRA
TASTA I PICA (PRODUCTES LOCALS DE
QUALITAT. MONOGRÀFIC: MOSTRA DE
FORMATGES ARTESANS DE LES NOSTRES TERRES), ALIMENTACIÓ, MERCAT
MEDIEVAL AMB DEMOSTRACIÓ D’OFICIS
TRADICIONALS EN VIU, ATRACCIONS I
NOVETATS.

de les Amèriques, així com també retrata la
realitat dels indianos d’ultramar.

A la sala de concerts de l’Ateneu Juvenil:
CONCERT DE LA FIRA, amb:

Papagayo + ELS CATARRES + Dj
Entrada gratuïta – Aforament Limitat
Obertura de portes 22.30h
Organitza: Grup de Joves El Mantekau
Col·labora: Departament de Joventut

A les 12.30 h, a l’estand de la Cooperativa
Agrícola de Cambrils, degustació de fruita
del temps. Durant la resta de dies de la Fira,
exposició de productes hortofructícoles de
Cambrils.
A les 20 h, a la Sala d’actes del Centre
Cultural, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
“NEGRA MEMÒRIA”, de Mireia Vancells,
guanyadora del 4t Premi de Narrativa
Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall
2012.
Sinopsi: El relat s’inicia
en un poble de la
costa catalana quan
el vell protagonista
recorda en forma de
flashback l’estiu de
1845, època en què
era un adolescent
obsessionat amb la
idea
d’embarcar-se
i creuar l’Atlàntic a fer fortuna. La novel·la
relata les peripècies que el narrador es veu
obligat a viure a partir d’aquell moment i
explica amb detall la part més fosca d’alguns
vaixells del Maresme que feien la carrera

1 DE JUNY, dissabte

A les 21 h, a la Parròquia de Sant Pere,
concert de la Coral Voces Amigas de
Medina del Campo.

La Coral Voces Amigas de Medina del Campo
(Valladolid) comença el seu recorregut al
maig de 1994. Com a recopilació de la seva
primera etapa, la Coral grava, al març de
2001, el seu primer disc “Por Mayo”. Al juliol
de 2003 graven el segon disc titulat “La Coral
Voces Amigas en la Corte de la reina Isabel”.
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Programa d’Actes
Han realitzat gires per França, Suïssa, Àustria,
Itàlia i fins i tot Mèxic.
Entrada gratuïta.

2 DE JUNY, diumenge

56è HOMENATGE A LA VELLESA
A les 10 h Concentració dels homenatjats
davant de l’església de Santa Maria
A les 10 h Concentració dels homenatjats
a la plaça de l’església de Sant Pere
A les 11 h Celebració de la Santa Missa a
la Parròquia de Santa Maria
A les 11 h Celebració de la Santa Missa a
la Parròquia de Sant Pere
A continuació les dues comitives, es
dirigiran al Palau Municipal d’Esports on es
realitzarà l’acte del 56è. HOMENATGE A LA
VELLESA
Organitza: Associació d’Antics Alumnes
La Salle i col·labora Àrea de Festes de
l’Ajuntament de Cambrils.

Durant tot els dies de la fira
TASTA I PICA
al Parc del Pinaret.
Fira de productes artesans de qualitat.
Monogràfic de formatges artesans de
les nostres terres. Degustacions, tallers
infantils, jazz en directe, entre altres
activitats. Més informació a la pàgina 11.

EXPOSICIÓ DE L’OLI
Elaborat amb oliva arbequina per la
Cooperativa Agrícola de Cambrils,
guanyador del Primer Premi al Millor
Oli Verge Extra d’Espanya 2013 en la
categoria de Fruitats Madurs, atorgat pel
Ministeri d’Agricultura, a l’estand de la
Cooperativa al costat de la Font.

EL RACÓ INFANTIL de la Fira,
a la Plaça del Setge.
Dissabte i diumenge, de les 11 a les 14 h i
de les 17 a les 21 h.
Jocs i tallers infantils per a la diversió dels
més petits. Per a nens/es de 4 a 12 anys i
la llar d’infants per a nens/es d’1 a 3 anys.

SERVEI DE TRENET TURÍSTIC,
Durant tots els dies de la fira hi haurà servei
del trenet turístic en l’horari següent: d’11 a
14 h i de 17 a 20 h.
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Agenda Cultural

MERCAT
MEDIEVAL

EXPOSICIONS
EDIFICI CONSISTORIAL

W

MERCAT D’ARTESANS,

ACTIVITATS
D’ANIMACIÓ
del mercat medieval,

a la plaça d’Espanya i voltants.
Divendres, de les 18 a les 22 h.
Dissabte i diumenge, de les 11 a les 22 h.

Dissabte i diumenge,
1 i 2 de juny:
Matí

11.00
11.30
13.00
13.30

Tarda
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30

• SALA ÀGORA
Del 17 de maig al 28 de juny
ARTISTES DE CAMBRILS 2013
Inauguració divendres 17 de maig a les 20 h
Horari:
De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h
Divendres de 8.30 a 14 h
Dissabtes, diumenges i festius, tancat.

CENTRE CULTURAL

Música medieval
Rataurante Mariana
(teatre gastronòmic al carrer)
Faquirisme i humor
Música medieval
Rataurante Mariana
(teatre gastronòmic al carrer)
Música medieval
Faquirisme i humor

• SALA ÀMBITS
Del 30 de maig al 14 de juny
TALLER DE PINTURA DEL CASAL
MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
Inauguració dijous 30 de maig a les 20 h
• ESPAI EL PATI
Del 30 de maig al 14 de juny
JORNADES CULTURALS DE
L’ASSOCIACIÓ DONES AMUNT
Inauguració dijous 30 de maig a les 20.30 h
Horari:
De dilluns a divendres de 15 a 22 h
Dissabtes, diumenges i festius, tancat.

25 i 26

MUSEUS
DE MAIG, dissabte i diumege

Portes obertes en els horaris habituals del
Museu Molí de les Tres Eres i la Vil·la Romana
de la Llosa. Activitat amb accés gratuït.
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(Via Augusta, 1)
Exposicions permanents:
· El poblament antic a Cambrils
· Molí de les Tres Eres: testimoni viu del
passat.
Dissabte d’11 a 14h i de 17 a 20 h
Diumenge i festius d’11 a 14 h
Demostració del molí en funcionament
Horari: dissabtes a les 12, 13, 18 i 19 h,
diumenges i festius a les 12 i a les 13 h

AGRÍCOLA DE CAMBRILS

Sant Plàcid, 18-20
Música medieval
Rataurante Mariana
(teatre gastronòmic al carrer)
Faquirisme i humor
Música medieval

MUSEUS
MOLÍ DE LES TRES ERES

(Sindicat, 2)
Exposició permanent:
L’elaboració de l’oli i del vi i Bernardí
Martorell. Un gran arquitecte del
Modernisme
Dissabte de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Diumenge i festius d’11 a 14h

TORRE DE L’ERMITA

(Verge del Camí, 30)
Exposició permanent:
Un lloc anomenat Cambrils
Exposició temporal:
Cartes postals de més d’un segle
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge i festius d’11 a 14 h

VIL·LA ROMNA DE LA LLOSA

(Josep Iglésies, s/n)
Horari d’obertura del jaciment:
Dissabte de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Diumenge i festius de 10 a 13.30 h
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Agenda Esportiva
24 i 25 DE MAIG, divendres i dissabte
De 8 a 15 h, al Camp de futbol, Torneig
Internacional IPA- Policies.
Organitza: IPA Tarragona – Policia Local
Cambrils. Col·labora: IMEC

24 al 26 DE MAIG,
divendres a diumenge
De 9 a 20 h, a la pista atletisme, Campionat
Espanya Arquers menors de 14 anys i
cadets. Organitza: Club Arquers Cambrils
Col·labora: IMEC

De 9 a les 13 h, al Palau Municipal d’Esports,
Trofeu Fira Cambrils de Natació. Organitza:
Cambrils Club Natació. Col·labora: IMEC

1 DE JUNY, dissabte
De les 9 a les 13 h, al Camp de Futbol,
Torneig Clausura Babys UCF. Organitza:
UCF Cambrils. Col·labora: IMEC
A les 17 h, al Palau Municipal d’Esports,
Torneig d’Escacs de Partides Ràpides.
Organitza: Unió d’Escacs de Cambrils.

2 DE JUNY, diumenge
A les 10 h, al Palau Municipal d’Esports,
Torneig d’Escacs Fira de Cambrils.
Organitza: Unió d’Escacs de Cambrils.

8 i 9 DE JUNY, dissabte i diumenge
Dissabte de 9 a 21 h i diumenge de 9 a
14 h, al Palau Municipal d’Esports, Torneig
Hoquei Base Vila de Cambrils. Organitza:
Cambrils Club Hoquei. Col·labora: IMEC

26 DE MAIG, diumenge

De 9 a les 13 h, al Palau Municipal d’Esports,
Matinal Bàsquet i Dinar Germanor 30
aniversari Club Bàsquet Cambrils.
Organitza: Club Bàsquet Cambrils
Col·labora: IMEC

9 DE JUNY, diumenge
De 9 a 21 h, a la Zona Esportiva Regueral,
Rugby Platja. Organitza: Reus Deportiu
Col·labora: IMEC
De les 8 a les 14 h, al Passeig de les
Palmeres, Triatló Cambrils 2013.
Organitza: Running Solutions i IMEC
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MERCAT MEDIEVAL

ZONA
INFANTIL

FIRA TASTA I PICA
Fira de productes locals de qualitat

Plànols de la Fira

PAVELLÓ COBERT
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RECINTE EXTERIOR
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carrer Pau Casals, 46
Cambrils Port

www.facebook.com/rodabikecambrils

