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HORARIS:
Divendres 20, dissabte 21  
i diumenge 22:  
d’11 a 14:30 h i de 17 a 23:30 h.
Dilluns 23:   
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.

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 fotografies vinculades als espectacles, 
els propis autors.

Com cada setembre, el passeig de Manuel Puigvert es 
transforma per convertir-se en aparador de la cultura 
popular i tradicional dels Països Catalans representada 
per tots i cadascun dels 134 expositors que porten a 
Calella una acurada mostra d’artesania, alimentació i 
oficis tradicionals, presentats en un espai compartit amb 
les entitats locals.
La Fira de Calella i l’Alt Maresme ha esdevingut una 
mostra referent a la comarca. Un certamen que, d’un 
temps ençà, ha incorporat un monogràfic que cada any 
ens permet aprofundir en la identitat d’algun territori tan 
proper com desconegut. 
Aquest any, La Fira obre les portes a una ciutat amb la 
qual compartim llengua, bona part de la cultura i un bocí 
d’història: l’Alguer, una ciutat de prop de 44.000 habitants 
al nord de l’illa de Sardenya que, per a molts, encara és 
una autèntica desconeguda. Un mar i una llengua en 
comú.
Durant els dies que duri La Fira, i gràcies a la bona feina 
feta colze a colze amb la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a l’Alguer i el Municipi de l’Alguer, 
tindrem l’oportunitat de descobrir com en són de forts els 
llaços que ens uneixen a aquesta terra geogràficament 
tan llunyana i culturalment tan propera. I ho farem amb 
alguns dels màxims exponents de la seva cultura expres-
sada a través de la cançó i les arts escèniques, i també la 
seva gastronomia.
Durant els dies de La Fira descobrirem que, en realitat, 
som molts més de 7,5 milions.

US OFEREIX INFORMACIÓ  
TANT DE LA FESTA MAJOR DE LA MINERVA COM DE LA 

39a FIRA DE CALELLA I L’ALT MARESME A:
107.9 FM / radiocalella.cat / calellatv.cat

Generalitat de Catalunya
Delegació del Govern a Itàlia

Ofici de l’Alguer

MUNICIPI DE L’ALGUER

Salutació de
Montserrat Candini i Puig
           Alcaldessa  
           de Calella 
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Divendres,  
20 de setembre 
11:00 h, 
al passeig de Manuel Puigvert, 
OBERTURA AL PÚBLIC de la 39a 
Fira de Calella i l’Alt Maresme.

11:00 a 13:00 h, 
als estands de Robòtica educativa a 
l’espai del monogràfic, TALLERS DE 
ROBÒTICA EDUCATIVA DEDICATS 
A L’ALGUER, a càrrec de CLAU-TIC. 

11:00 a 13:00 h, 
a l’estand de GOEDU a l’espai del 
monogràfic, TALLER ‘DIBUIXA AMB 
UN PEN3D EL CORALL DE L’AL-
GUER’, a càrrec de GOEDU.

11:00 a 13:00 h, 
al recinte firal, ACTIVITATS PER A 
LES ESCOLES.

17:00 h, 
INAUGURACIÓ de la 39a Fira de 
Calella i l’Alt Maresme a càrrec de 
l’Alcaldessa de Calella, l’Il·lma. Sra. 
MONTSERRAT CANDINI i PUIG, i 
del Síndic de l’Alguer, Sr. MARIO CO-
NOCI. Hissada de la senyera i par-
lament d’autoritats. Amb l’actuació 
de CLAUDIO GABRIEL SANNA i ME-
RITXELL GENÉ.

17:30 h,
a l’escenari de Lo Teatrí, TALLER DE 
DANSES SARDES, a càrrec d’AN-
GELO PISANU i GUIDO VERCELLI-
NO.
A Sardenya les danses tradicio-
nals estan reconegudes com una 

de les expressions més importants 
de la cultura popular de l’illa. Des de 
temps immemorials, a Sardenya el 
ball desenvolupa una funció social 
que va molt més enllà del pur entre-
teniment lúdic: serveix per festejar 
una bona collita, un naixement, un 
casament o les festes patronals de 
cada indret, entre d’altres. Els mú-
sics Angelo Pisanu i Guido Vercelli-
no, acompanyats d’una parella de 
ballarins sards, seran els encarre-
gats de mostrar-nos de què va això 
d’aquestes danses ancestrals: dillu, 
ballu tundu, passu torrau, ballu tun-
du logudorese, entre d’altres. 

19:00 h, 
a l’escenari central de la Fira, con-
cert a càrrec de YASMIN BRADI.

Yasmin Bradi és una de les veus al-
guereses de nova fornada amb més 
personalitat i tècnica vocal, com ho 
demostren els diversos premis re-
buts al llarg dels seus gairebé 20 
anys de carrera musical. De forma-
ció clàssica però amb un coneixe-
ment profund de la tradició popular 
algueresa, Bradi ha col·laborat amb 
artistes catalans com Rosa Zarago-
za, l’Orfeó Gracienc, o els mateixos 
Josep Maria Cols i Marc Serrats, 
també presents a la Fira d’enguany. 
Aquest cop, Bradi s’acompanyarà 
de tres músics algueresos de llar-
ga trajectòria i reconegut prestigi: 
Dario Pinna al violí, Paolo Zuddas 
a les percussions, i Riccardo Pinna 
als teclats. Els quatre oferiran un re-
cital que combinarà poemes i can-

D20
19:00 h
Concert  
de Yasmin Bradi  

D20
12:30 h
Claudio Gabriel San-
na i Meritxell Gené
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çons de tradició algueresa amb po-
emes i cançons de tradició catalana 
i mallorquina: un viatge mediterrani, 
doncs, a través de les paraules, les 
melodies i les harmonies que envol-
ten els nostres territoris. Una excel-
lent manera de començar aquesta 
39a edició de la Fira de Calella i l’Alt 
Maresme. 

19:00 h, 
a l’estand de la Ludoteca, TALLER 
INFANTIL DE FIMO AMB PLASTI-
LINA.

19:45 h, 
als estands de Robòtica ubicats a 
l’espai del monogràfic, TALLER MI-
NECRAFT DEDICAT A L’ALGUER, a 
càrrec de CLAU-TIC. 

19:45 h, 
a l’estand de GOEDU a l’espai del 
monogràfic, TALLER ‘EXPLORA EL 
FONS DEL MAR DE L’ALGUER’, a 
càrrec de GOEDU.

22:00 h, 
a l’escenari central de la Fira, ACTU-
ACIÓ MUSICAL a càrrec de DAVIDE 
CASU.
No hi ha dubte que Davide Casu és 
la nova promesa de la cançó algue-
resa. Nascut l’any 1983, i després 
d’haver viscut a Torí, Girona i Ma-
drid, aquest jove alguerès arriba a 
Calella per presentar el repertori del 
seu nou disc en català, Costa oest 
a Llevant, acompanyat de la seva 
banda de rock habitual. Casu torna 
a Catalunya després d’haver passat 
pel Barnasants el febrer passat. Tot i 

l’edat, ve carregat de premis: només 
el 2018 va ser finalista del Sanremo 
Rock i guanyà el Premi Mario Cer-
vo al millor disc publicat a Sardenya 
durant el 2017, titulat Poeta. 

Durant tot el dia, 
els infants i joves de 6 a 12 anys 
podran participar al CONCURS DE 
DIBUIX DE LA FIRA DE CALELLA I 
L’ALT MARESME a l’estand de la Lu-
doteca. 

Dissabte,  
21 de setembre
12:00 h, 
a l’estand de la Ludoteca, TALLER 
INFANTIL DE PINTURA.

12:00 h, 
a l’escenari de Lo Teatrí, TEATRE IN-
FANTIL I DE CARRER a càrrec d’IG-
NAZIO CHESSA. 
Ignazio Chessa és, probablement, 
l’actor que més somriures ha robat 
als minyons algueresos els darrers 
temps. Però Chessa és molt més 
que un excel·lent actor d’especta-
cles infantils. Entre la seva dilata-
da trajectòria, cal remarcar les se-
ves col·laboracions en el cinema 
italià, així com la seva feina com a 
autor d’obres. A més, a l’Alguer, des 
del 2018 Chessa hi regenta el que 
en poc temps s’ha convertit en una 
veritable institució cultural: lo Teatrí. 
Es tracta d’un petit teatre amb ca-
pacitat per a només 30 persones, 
en què cada dia els algueresos hi 

D21
12:00 h
Teatre infantil i de 
carrer amb Ignazio 
Chessa

D20
22:00 h
Concert  
de Davide Casu
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poden trobar propostes culturals 
de tot tipus. Chessa arriba a Calella 
amb la voluntat de presentar alguns 
fragments d’algunes de les seves 
obres infantils en alguerès, però, 
també, amb el desig de transpor-
tar-nos de ple en l’ambient d’aquest 
teatrí tan particular. 

13:00 h,
a l’escenari central, TALLER DE 
DANSES SARDES, a càrrec d’ANGE-
LO PISANU i GUIDO VERCELLINO.

13:00 h, 
a la zona de tallers del monogràfic, 
TALLER DE ROBÒTICA EDUCATIVA 
DEDICAT A L’ALGUER, a càrrec de 
CLAU-TIC. 

13:00 h, 
a l’estand de GOEDU a l’espai del 
monogràfic, TALLER ‘DIBUIXA AMB 
UN PEN3D EL CORALL DE L’AL-
GUER’, a càrrec de GOEDU.

13:45 h, 
a l’estand de l’Associació de Co-
merciants Calella Centre Comer-
cial, SORTEIG DE LA CAMPANYA 
‘UN MAR DE REGALS’, 1.000,00 € 
repartits en vals de compra de dife-
rents imports bescanviables als es-
tabliments que participen a la com-
panya.

17:30 h, 
a l’estand de l’Associació positiva 
de salut mental del delta de la Tor-
dera, TALLER DE MANUALITATS. 

18:30 h, 
a l’escenari de Lo Teatrí, TEATRE IN-

FANTIL I DE CARRER a càrrec d’IG-
NAZIO CHESSA. 

19:00 h, 
a l’escenari central de la Fira, TA-
LLER-DEMOSTRACIÓ DE DANSES 
SARDES, a càrrec d’ANGELO PISA-
NU i GUIDO VERCELLINO. 

19:45 h, 
als estands de Robòtica ubicats a 
l’espai del monogràfic, TALLER MI-
NECRAFT DEDICAT A L’ALGUER, a 
càrrec de CLAU-TIC. 

19:45 h, 
a l’estand de GOEDU a l’espai del 
monogràfic, TALLER ‘EXPLORA EL 
FONS DEL MAR DE L’ALGUER’, a 
càrrec de GOEDU.

22:00 h, 
a l’escenari central de la Fira, con-
cert de CLAUDIA CRABUZZA i PI-
ETRO LEDDA, que presenten el seu 
nou espectacle Trent’Anys 1989-
2019. Recordant Pino Piras. 

Claudia Crabuzza forma part de la 
nova generació de cantautors jo-
ves algueresos que han decidit fer 
el pas de cantar en llengua catala-
na. L’any 2016 va publicar Com un 
soldat, el seu primer disc en solitari 
plenament en alguerès, amb què va 
guanyar el Premi Tenco d’aquell any 
al millor disc en llengua minoritària.
Anteriorment, havia publicat un disc 
i un documentari d’homenatge al 
mític Pino Piras. Ara torna a Catalu-
nya per revisitar de nou les cançons 
de Piras, acompanyada de Pietro 

D21
19:00 h
Taller-Demostració 
de Danses Sardes



39a Fira de Calella i l’Alt Maresme. L’Alguer, ciutat catalana de Sardenya @firadecalella39a Fira de Calella i l’Alt Maresme. L’Alguer, ciutat catalana de Sardenya @firadecalella

Ledda, conegut com Barabba, com-
positor i arranjador alguerès, que va 
participar en la majoria de producci-
ons de Pino Piras. Sens dubte, una 
gran ocasió per conèixer el repertori 
del cantautor que va revolucionar el 
panorama musical alguerès durant 
la segona meitat de segle XX. 

Durant tot el dia, 
els infants i joves de 6 a 12 anys 
podran participar al CONCURS DE 
DIBUIX DE LA FIRA DE CALELLA I 
L’ALT MARESME a l’estand de la Lu-
doteca. 

Diumenge,  
22 de setembre
11:30 h, 
a l’estand de la Ludoteca, TALLER 
INFANTIL DE NINES TRENADES 
AMB LLANES.

12:00 h, 
a l’estand de la Ludoteca, lliurament 
de premis del CONCURS DE DIBUIX 
DE LA FIRA DE CALELLA I L’ALT 
MARESME.

12:00 h, 
a l’escenari de Lo Teatrí, TEATRE IN-
FANTIL I DE CARRER a càrrec d’IG-
NAZIO CHESSA. 

13:00 h, 
a la zona de tallers del monogràfic, 
TALLER DE ROBÒTICA EDUCATIVA 
DEDICAT A L’ALGUER, a càrrec de 
CLAU-TIC. 

13:00 h, 
a l’estand de GOEDU a l’espai del 
monogràfic, TALLER ‘DIBUIXA AMB 
UN PEN3D EL CORALL DE L’AL-
GUER’, a càrrec de GOEDU.

13:15 h, 
a l’escenari de Lo Teatrí, CONFE-
RÈNCIA-TALLER ‘LES 101 COSES 
QUE UN CATALÀ HA DE FER A L’AL-
GUER’, a càrrec de MAURO MU-
LAS, membre de la Plataforma per 
la Llengua de l’Alguer. Degustació 
gastronòmica inclosa.

17:30 h, 
a l’escenari de Lo Teatrí, TEATRE IN-
FANTIL I DE CARRER a càrrec d’IG-
NAZIO CHESSA. 

17:30 h, 
a l’estand de l’Associació positiva 
de salut mental del delta de la Tor-
dera, TALLER DE MANUALITATS.  

18:00 h, 
a l’estand de Foto-Film Calella, 
LLIURAMENT DE PREMIS del Tro-
feu Rafel Carpinell de fotografia.

18:30 h, 
a l’escenari central de la Fira, CON-
CERT INFANTIL I FAMILIAR ‘MANS 
MANETES’, amb MARC SERRATS, 
CLAUDO GABRIEL SANNA, MERIT-
XELL GENÉ i Lo Barber ÀNGEL MA-
RESCA.
L’any 2018, la Plataforma per la 
Llengua, amb la col·laboració del 
Barnasants, va editar el primer lli-
bre-disc de cançons tradicionals 
i infantils de l’Alguer cantades per 

D21
22:00 h
Concert de Claudia 
Crabuzza i Pietro 
Ledda

D22
18:30 h 
Concert familiar  
Mans Manetes  
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minyons algueresos acompanyats 
per artistes de tots els territoris de 
parla catalana, amb l’objectiu d’ofe-
rir a les noves generacions d’algue-
resos –que no gaudeixen de cap 
tipus d’ensenyament en llengua ca-
talana a l’escola– un producte mu-
sical d’homenatge a la seva cultura. 
Després de presentar l’espectacle a 
l’Alguer, Barcelona, València, Caste-
lló, Gandia o Cassà de la Selva, ara 
és el torn de Calella.
La producció artística tant del disc 
com de l’espectacle ha anat a càr-
rec dels catalans Marc Serrats 
(Xerramequ) i Raph Dumas, con-
juntament amb el músic alguerès 
Claudio Gabriel Sanna. Les cançons 
són cantades per una coral forma-
da per minyons algueresos, així 
com un reguitzell d’artistes de tot 
el domini lingüístic català, com Jo-
an Garriga, Arnau Caparó, Pau Elias 
(Aquafonia), Neus Berenguer, Mire-
ia Vives i Borja Penalba, Xarli Oliver, 
Carles Sanjosé, Meritxell Gené, Pot 
Petit, Guillem Roma, Carles Belda i 
Pau Alabajos, a més de l’alguerès 
Àngel Maresca, entre molts d’altres. 
El resultat és un espectacle pensat 
per a tota la família amb el millor de 
la tradició de la cançó mediterrània 
barrejat amb les bases electròni-
ques més modernes i trencadores.

19:45 h, 
als estands de Robòtica ubicats a 
l’espai del monogràfic, TALLER MI-
NECRAFT DEDICAT A L’ALGUER, a 
càrrec de CLAU-TIC. 

19:45 h, 
a l’estand de GOEDU a l’espai del 
monogràfic, TALLER ‘EXPLORA EL 
FONS DEL MAR DE L’ALGUER’, a 
càrrec de GOEDU.

20:00 h, 
a l’estand de l’Associació de Co-
merciants Calella Centre Comer-
cial, JOC DEL SORTEIG I LLIURA-
MENT DE PREMIS de la campanya 
‘UN MAR DE REGALS’.

21:30 h, 
a l’escenari central de la Fira, con-
cert a càrrec de BORJA PENALBA 
& MIREIA VIVES, que presentaran 
el seu nou disc Cançons per fer ca-
mí.
Borja Penalba & Mireia Vives és, 
probablement, una de les propos-
tes més originals i interessants de 
l’actual panorama de la cançó va-
lenciana. 
Tots dos mantenen una relació es-
pecial amb l’Alguer. Més enllà d’ha-
ver-hi fet concerts en diverses oca-
sions i espectacles, aquests dos 
valencians van participar en el lli-
bre-disc per a infants algueresos 
Mans manetes, musicant Cançó de 
bressol per a despertar consciènci-
es, del poeta, també valencià, Marc 
Granell. L’hivern passat van tornar a 
l’Alguer per participar en un projec-
te per apropar la llengua i la música 
catalana a les escoles de la ciutat. 
Arriben a la Fira de Calella per pre-
sentar-nos el seu nou disc Cançons 
per fer camí. 

D22
21:30 h 
Concert de Borja 
Penalba i Mireia 
Vives
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Dilluns,  
23 de setembre
11:30 h, 
a l’estand de la Ludoteca, TALLER 
INFANTIL AMB PAPER DE SEDA.

12:00 h,
a l’escenari de Lo Teatrí, TEATRE IN-
FANTIL I DE CARRER a càrrec d’IG-
NAZIO CHESSA. 

12:00 h, 
a la zona de tallers del monogràfic, 
TALLER DE ROBÒTICA EDUCATIVA 
DEDICAT A L’ALGUER, a càrrec de 
CLAU-TIC. 

12:00 h, 
a l’estand de GOEDU a l’espai del 
monogràfic, TALLER ‘DIBUIXA 
AMB UN PEN3D EL CORALL DE 
L’ALGUER’, a càrrec de GOEDU.

12:00 h, 
davant del Monument a la Sardana, 
AUDICIÓ DE SARDANES, a càrrec 
de la COBLA MONTGRINS.

17:30 h, 
a l’escenari de Lo Teatrí, TEATRE IN-
FANTIL I DE CARRER a càrrec d’IG-
NAZIO CHESSA. 

18:30 h, 
a l’escenari central de la Fira, ES-
PECTACLE MUSICAL ‘GARROTINS 
I BÀLZIGUES ALGUERESES’ amb 
Lo Barber de l’Alguer, ÀNGEL MA-
RESCA, en CARLES BELDA i amics! 
A l’Alguer la tradició diu que és més 
que plausible que, després d’afai-

tar-te, el barber de torn et tregui una 
guitarra i et canti alguna de les mol-
tes tonades populars d’aquelles ter-
res amb una lletra improvisada per 
a l’ocasió. Us imagineu una demos-
tració d’aquests cants improvisats 
a càrrec del barber més famós de 
l’illa de Sardenya, Àngel Maresca, 
acompanyat del gran Carles Belda 
a l’acordió i en Marc Serrats (Xer-
ramequ) a la guitarra? Doncs no us 
podeu perdre aquest espectacle. 
Per cert, no cal dir que tothom serà 
convidat a improvisar amb ells. Us 
hi atreviu? 

19:00 h, 
a l’estand del Consell Municipal de 
la Solidaritat de Calella, SORTEIG 
D’UN LOT DE LLIBRES INFANTILS 
I D’UNA CISTELLA AMB PRODUC-
TES DE COMERÇ JUST.

19:45 h, 
als estands de Robòtica ubicats a 
l’espai del monogràfic, TALLER MI-
NECRAFT DEDICAT A L’ALGUER, a 
càrrec de CLAU-TIC. 

19:45 h, 
a l’estand de GOEDU a l’espai del 
monogràfic, TALLER ‘EXPLORA EL 
FONS DEL MAR DE L’ALGUER’, a 
càrrec de GOEDU.

20:00 h, 
a l’escenari central de la Fira, CON-
CERT ESPECIAL ‘CANÇONS DE TA-
VERNA DE L’ALGUER’ a càrrec del 
grup Lo rall (CLAUDIO GABRIEL 
SANNA i MARC SERRATS).
El rall és una xarxa de pesca que es 

D23
18:30 h 
Garrotins i bàlzigues 
amb Lo Barber i 
Carles Belda
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tira al mar des de l’espatlla, típica-
ment emprada tant a Calella com a 
l’Alguer. Quin millor nom, doncs, per 
batejar aquesta formació musical 
creada ad hoc per a la Fira, que de 
segur que ens ‘pescarà’ ràpidament 
amb les seves cançons de taverna 
algueresa. 
Aquest espectacle neix de la idea 
de presentar al públic de Calella el 
repertori de cançons que es canta-
ven –i encara es canten– a les velles 
tavernes alguereses i a les reunions 
de famílies i amics en ocasió de les 
festes. A l’Alguer, encara es par-
la de tavernes històriques, com “El 
covo”, “La camera a gas”, la “Taver-
na del campanil”, i tantes altres. En 
aquestes tavernes era molt habitu-
al que, cada tarda, els clients aga-
fessin una guitarra i es posessin a 
cantar, tot bevent gots de vi. Majo-
ritàriament, es tracta de versions de 
cançons universalment conegudes, 
amb lletres sovint provocadores, di-
vertides i picants. 
Les cançons d’aquest repertori no 
oficial, mai enregistrat en discos i 
gairebé clandestí, seran interpre-
tades de luxe pel gran cantautor 
alguerès Claudio Gabriel Sanna 
(Càlic), i l’inconfusible músic i pro-
ductor català Marc Serrats (Xerra-
mequ, Musiquetes per la Bresso-
la...), acompanyats d’un grapat de 
músics catalans i algueresos que, 
com si fossin ampolles de taverna, 
aniran passant-se les cançons de 
mà en mà.

Durant tots  
els dies a la fira
Degustacions gastronòmiques de 
plats i productes típics algueresos. 

A l’espai del monogràfic, Exposi-
ció fotogràfica ‘L’Alguer: del 1980 
als nostres dies’, a càrrec de Joan 
Mayoral.

A la carpa de l’Associació de Volun-
taris i Amics de l’Hospital de Calella 
(AVAH), Vermut Solidari.

A l’espai de la LUDOTECA, activi-
tats i tallers infantils diversos:

_De 11:00 a 14:00 h i de 17:00 a 
21:00 h, Rocòdrom D’escalada. Ac-
tivitat adreçada a infants a partir de 
1,20 m d’alçada. 

_De 17:00 a 18:00 h, Pinta-Cares 
als infants.

_Jocs tradicionals gegants: Mika-
dos, 3 en ratlla, Dames, Tàngrams, 
Xarranca, Daus gegants, Escacs, 
Dòmino, etc.

_Jocs i joguines de lògica i enginy.

A la zona del Lleurespai, hi haurà 
Activitats de joc i tallers a càrrec de 
les entitats següents: Club Tennis 
Calella, Club Tennis-Taula Calella, 
Apa l’Alt Maresme - Secció Calella. 

A les carpes de Foto-Film Calella, 
Exposició de les fotografies gua-
nyadores del Trofeu Rafel Carpinell 
i Exposició fotogràfica sobre les 
tradicions catalanes.

D23
20:00 h 
Cançons de Taverna 
de l’Alguer amb  
el grup Lo rall
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A l’espai de les entitats, Exposició 
fotogràfica commemorativa dels 
40 anys d’Ajuntaments democrà-
tics, a càrrec de Foto-Film Calella.

A l’estand del Museu-Arxiu Munici-
pal de Calella Josep Maria Codina i 
Bagué, XXIè Concurs ‘Endevina on 
era...’. El concursant ha d’endevinar 
el lloc de les fotografies que s’hi ex-
posen.

Per conèixer el detall de totes les 
activitats del monogràfic, consul-
teu al web www.firadecalella.cat 
o adreceu-vos al Punt d’Informació 
de la Fira.

Detall 
d’activitats
Concurs de Dibuix de la Fira de 
Calella i L’alt Maresme
Adreçat a nens i nenes de 6 a 12 
anys. L’objectiu d’aquest concurs és 
estimular la creativitat del públic in-
fantil a l’hora de dibuixar. Els dibui-
xos s’han d’inspirar en la Fira de Ca-
lella i l’Alt Maresme. Els participants 
hauran de fer la seva il·lustració en 
un full blanc i s’exposaran a l’estand 
de la Ludoteca. El diumenge, dia 23 
de setembre, al matí es farà l’acte 
de lliurament de premis al mateix 
estand de la Ludoteca.

Taller infantil de fimo amb 
plastilina
Adreçat a nens i nens de 5 a 10 anys. 
A partir d’una tècnica original i senzi-
lla, els participants podran conèixer 
diferents trucs i recursos per mode-
lar la plastilina i fer grans creacions. 
Es recomana inscriure’s prèviament 
a l’activitat. Places limitades.

Taller infantil de pintura
Adreçat a nens i nenes de 4 a 8 
anys, on s’explicaran diferents tèc-
niques de pintura: pintar amb ba-
letes, fer dibuixos amagats, pintu-
ra bufada i tot un seguit d’activitats 
creatives i originals perquè els in-
fants puguin viure l’art. Es recoma-
na inscriure’s prèviament a l’activi-
tat. Places limitades. 

Taller infantil de nines trenades 
amb llanes
Una proposta creativa amb la llana 
com a protagonista, que els nens i 
nenes a partir de 8 anys podran fer 
sense massa dificultat. Es recoma-
na inscriure’s prèviament a l’activi-
tat. Places limitades. 

Taller infantil amb paper de seda
En aquest taller adreçat a nens i ne-
nes de 6 a 12 anys, s’ensenyarà a fer 
petites manualitats amb paper de 
seda. Es recomana inscriure’s prèvi-
ament a l’activitat. Places limitades. 

Jocs i joguines de lògica i enginy
En aquesta sèrie de tallers dirigits 
a crear un vincle intergeneracio-
nal, avis, àvies, pares, mares, nens 
i nenes es posaran a prova davant 
de jocs nous de lògica i enginy, amb 
l’objectiu de descobrir nous con-
ceptes plegats i, al mateix temps, 
les possibilitats de jugar i divertir-se 
amb persones d’edat molts diver-
ses. Es recomana inscriure’s prèvi-
ament a l’activitat. Places limitades. 

Taller ‘Construeix 3 punts 
turístics de l’Alguer a través de 
minecraft’
En aquest taller els nens i nenes de 
8 a 16 anys podran conèixer més 
profundament la ciutat de l’Alguer i 
3 punts turístics d’interès d’aquesta 
ciutat i els podran recrear a través 
de Minecraft. Els punts turístics que 
podran construir són ‘La cova de 
Neptú’, les torres i part de la mura-
lla i el claustre de Sant Francesc. Es 
recomana inscriure’s prèviament a 
l’activitat. Places limitades.

Taller de robòtica educativa 
‘Visita turística a l’Alguer a 
través dels robots de Mbot’ 
En aquest taller els nens i nenes de 
8 i 14 anys aprendran sobre els di-
ferents punts d’interès turístic de 
l’Alguer mentre es mouen per la 
ciutat amb robots, aprenent, per un 
costat, temes bàsics de programa-
ció com les seqüències i els bucles, 
però també sobre com fer moure un 
robot de Mbot per fer un circuit con-
cret. Es recomana inscriure’s prèvi-
ament a l’activitat. Places limitades.

Taller ‘Explora el fons del mar de 
l’Alguer’
En aquest taller els nens i nenes de 8 
a 14 anys s’aprèn a dissenyar el ma-
pa d’un videojoc sota el mar. Troba 
el corall de l’Alguer i recull el que pu-
guis abans que no s’acabi el temps!. 
Es recomana inscriure’s prèviament 
a l’activitat. Places limitades.

Taller ‘Dibuixa amb un pen3D el 
corall de l’Alguer’
L’escut de l’Alguer està represen-
tat per un tronc de corall. Dibuixa el 
teu amb el PEN3D i el podràs portar 
com un clauer/penjoll. Taller adre-
çat a nens i nenes de 8 a 14 anys. 
Es recomana inscriure’s prèviament 
a l’activitat. Places limitades.


