
  

Cambrils és una realitat intensa d’arrels i tradicions profundes i amb un potencial 
enorme. Un paisatge mediterrani amb un horitzó infinit de mar blava intensa però 
també amb un bagatge històric, cultural i social que ens fa únics.

Reactivar i potenciar l’activitat econòmica és, ara per ara, una prioritat. La recent 
campanya de Setmana Santa ha deixat clar que tenim capacitat de recuperar i millorar 
les dades prèvies a la pandèmia. Hosteleria i comerç són dos motors amb capacitat 
suficient per generar beneficis per sí mateixos però, també, amb potència sobrada per 
estirar la resta de sectors que generen riquesa i llocs de treball al nostre municipi.

Per tant, està clar que la 63a edició de la Fira Multisectorial arriba en un moment espe-
cialment idoni per consolidar les bones expectatives de l’economia local però, també, 
de tota la comarca amb la qual hi tenim un encaix territorial important.

Tota la maquinària tècnica per convertir-la en la millor dels darrers anys està a punt. 
Les novetats que tant els expositors com els visitants podreu comprovar, ens han 
permès actualitzar el format tradicional i l’autenticitat dels seus inicis a les demandes 
i realitats actuals. Nous espais, més amplis i amb més facilitat d’accés per afavorir els 
contactes potencials i les oportunitats comercials.

Amb tots aquests elements, estic convençut que l’edició d’enguany contribuirà de 
manera molt destacada a consolidar la reactivació econòmica i a preparar la tempora-
da d’estiu que tenim a tocar.

A totes les empreses expositores us vull expressar la meva gratitud i la de tot l’equip de 
govern per la confiança que ens feu i a totes les persones que ens visitareu donar-vos 
la benvinguda a Cambrils amb la seguretat que sereu molt ben rebuts.

És temps de Fira i convido, tothom, a participar-hi.

63a Fira de Cambrils
3, 4 i 5 de juny

Oliver Klein i Bosquet
Alcalde de Cambrils



  

Ja és l’hora de la FIRA! 

Encetem una nova edició de la Fira de Cambrils amb energies renovades i amb moltes 
novetats per tal de donar resposta a les necessitats actuals. Aquesta 63a edició de la 
Fira es presenta al públic i als expositors com un espai més ampli i segur, amb una ober-
tura cap a enclavaments naturals del Parc del Pinaret i la Riera, i amb més zones de tràn-
sit pels visitants, així com més activitats culturals i de dinamització en els tres escenaris 
que s’hi ubicaran. Alhora, s’hi suma la creació d’un nou espai especialitzat de caravà-
ning i una àrea pet friendly dedicada al món de les mascotes i als animals de companyia 
per satisfer les demandes del públic assistent i adaptar-nos a les noves tendències del 
mercat.

Enguany, comptem amb noves marques d’automoció que contribueixen a posicionar 
Cambrils en el mapa com un aparador comercial consolidat i capdavanter en emprene-
doria, amb la voluntat que la Fira esdevingui tot un referent al sud de Catalunya. Un 
factor que ens ha permès arribar a més gent i a poder dibuixar un full de ruta més ambi-
ciós i engrescador.

L’objectiu de la Fira de Cambrils segueix sent facilitar les eines i estructura correspo-
nents per forjar espais de confiança i suport, tant pels sectors tradicionals com per 
aquells que són emergents. En definitiva, és l’espai de trobada i interacció entre profes-
sionals i clients, amics, parelles i famílies de referència que posa a l’abast de tothom 
múltiples propostes comercials que es complementen amb activitats lúdiques, culturals 
i gastronòmiques. 

Però, la Fira, també, posa l’accent en la solidaritat i en la societat. És per això que, 
aquest any, amb la compra d’una polsera solidària de l’Associació Pallapupas, podeu 
col·laborar en la transformació dels hospitals en espais més amables i plens de vida a 
través de l'humor i les rialles i millorar, així, la qualitat de vida dels pacients.  Així 
mateix, les Firetes de la Fira de Cambrils s'adapten a les necessitats de les persones amb 
autisme i disposaran d’horaris especials, per tal que les persones amb Trastorn  d'Es-
pectre Autista, també, puguin gaudir-la amb normalitat perquè la Fira de Cambrils és 
una Fira de tots i per a tots. 

Ara, és l’hora de la Fira. Ara, és l’hora de retrobar-nos. En aquest certamen comptarem 
amb l’assistència de les escoles de Cambrils per donar el tret de sortida a aquesta cita  
per  a que siguin partícips en aquest esdeveniment que traspassa les fronteres de la 
nostra vila. Entenem que el futur de la Fira ha de tenir presència en el nostre present per 
garantir un llegat únic i amb identitat pròpia.  

Vull agrair a totes les empreses participants la seva aposta per Cambrils i us encoratjo 
que gaudiu dels dies de Fira. Gràcies per fer que, any rere any, la Fira sigui tot un èxit.

Bona Fira a tothom!

Juan Carlos Romera i Gil
Regidor de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana



  

La Teca Teatre presenta “COMÈDIA NEGRA”, en què 
un escultor desconegut ha de rebre la visita d’una 
influent col·leccionista d’art.  Una sèrie de fets ines-
perats li complicaran molt la vida. Serà possible 
resoldre-ho a les fosques? 

Entrada gratuïta. Aforament limitat. 
A partir del 20 de maig es podran recollir les entrades 
a  www.entradium.com o presencialment al Patronat 
de Turisme i al Centre Cultural.

Dimecres 1 i Dijous 2

Divendres 3

Divendres 3, dissabte 4
i diumenge 5

Agenda. 3, 4 i 5 de juny

Inauguració Oficial de la 63a edició de la Fira Multi-
sectorial de Cambrils a càrrec del Sr.Joan Sabaté 
Borràs, subdelegat del Govern a la província de 
Tarragona.

Recorregut de les autoritats pels 50.000 m2 de recinte 
firal d’exposició comercial dividit en els següents 
sectors:

Automoció i motocicletes, maquinària agrícola i 
jardineria, comerç i serveis, salut i lleure, restauració, 
mercat medieval amb demostració d’oficis tradicio-
nals , Fira de la cervesa artesana, foodtrucks i tallers 
de circ, Fira de Firetes, sector de caravàning i energies 
renovables i espai pet friendly.

Inauguració de l’Espai Institucional “Ràdio Cambrils: 
més que una ràdio”.

Programació de ràdio amb entrevistes de tot tipus, 
entreteniment i actuacions musicals:
 - Divendres de 12h a 14h i de 18.30h a 20.30h. 
 - Dissabte de 18h a 21h. 
 - Diumenge de 12h a 14h i de 18.30h a 20.30h.

TEATRE DE LA FIRA - 21.30h - Teatre del Casal Parroquial

INAUGURACIÓ OFICIAL - 12h - Al Recinte Firal

INAUGURACIÓ ESPAI INSTITUCIONAL  - 12h - Al Recinte Firal



  

Servei de prevenció de violències i agressions sexis-
tes ubicat  a l’estand i, també, de forma itinerant a 
l'espai d'oci.  

Divendres 3 i dissabte 4

Divendres 3 i dissabte 4
fins les 22h
Diumenge 5 fins les 21h

Un estand que pretén sensibilitzar sobre diferent 
temes de salut, on posen en pràctica els coneixements 
apresos durant la 4a edició del projecte.

PUNT LILA - de 22h a 1h - Espai Àgora Parc del Pinaret

PUNT SEXESENTIT - de 17h a 21h / 22h- Espai Àgora Parc del Pinaret

Divendres 3, dissabte 4 i
Diumenge 5

Nou espai especialitzat de caravàning on podràs 
trobar tot el que necessites relacionat amb el sector 
del càmping, les caravanes i les càmper. Una alter-
nativa a les teves vacances i una opció de lleure 
diferent.

Divendres 3, dissabte 4 i
Diumenge 5

Zona dedicada al món de les mascotes i als animals 
de companyia. També, podràs gaudir d’ exhibicions, 
productes alimentaris, de salut i complements per 
mimar-los com es mereixen.

Divendres 3, dissabte 4 i
Diumenge 5

Visita les parades dels artesans i artesanes de Cam-
brils i gaudeix dels seus productes únics i plens de 
creativitat. Una oferta 100%  local que neix de l'evo-
lució d'un grup d'artesanes, que rescaten l’Associació 
d'Artesanes de Cambrils. La Fira de Cambrils posa en 
valor un dels sectors comercials més tradicionals.

ESPAI CARAVÀNING - Parc del Pinaret

ESPAI PET FRIENDLY - Riera d’Alforja

MERCAT D’ARTESANIA - Espai Àgora Parc del Pinaret



  

Aquest any, les escoles de Cambrils també fan Fira i 
participen, activament, en tallers i altres activitats 
divulgatives pensades pels alumnes de primària i 
secundària. 

ESPAI COMAIGUA - Al Parc del Pinaret, entrada lliure.

Tallers infantils per a infants de 3 a 12 anys amb jocs tradicionals:
Gota a gota: Dibuixa i pinta imatges divertides relacionades amb l’aigua i fes la teva 
pròpia xapa.
Pinta't d'aigua: Pinta’t la cara amb el motiu d’aigua que més t’agradi i aconsegueix 
les fotos més divertides del nostre photocall!
Dóna vida amb l’aigua: Cultiva la teva pròpia planta i endur-te-la a casa.

Els tallers estaran oberts als infants durant tot el cap de setmana de la Fira.

PLAÇA DEL SETGE - Entrada lliure

Jocs Gegants Medievals
Falconeria
Tir amb arc: Preu: 1€

Els tallers estaran oberts als infants durant tot el cap de setmana de la Fira.

Divendres 3 durant el 
matí

LES ESCOLES DE CAMBRILS VISITEN LA FIRA - Recinte Firal

Divendres 3, dissabte 4 i
Diumenge 5

La Maga, graffitera, il·lustradora, pintora mural i 
educadora, serà l’encarregada de pintar el mural de 
la Fira de Cambrils 2022. És una artista que es basa, 
principalment, en la creació de personatges que 
desitgen expressar-se a través dels gestos i l'entorn i 
beu d'influències com: el còmic, il·lustració japonesa, 
surrealisme, mitologia, Hip Hop, art urbà, etc. Per dur 
a terme els murals utilitza tècniques mixtes, tant 
pintura plàstica com esprai.

ÉS L’HORA DE L’ART URBÀ - Tot el dia - Plaça del Centenari



  

Festival socio-gastronòmic on gaudir de la cervesa arte-
sana. Zona gastronòmica de Food Trucks i pícnic i actua-
cions musicals.

Recorregut per la història de la música:

Divendres 3
· 19h a 20.30h Música de festa major amb Pdpeixampler.
· 20.30h a 22h  Música electrònica tropical de la mà de Dj 
Malungo.
· 22h a 23.30h Actuació de Jou Nielsen amb música electrò-
nica chill.
· 23.30h a 1h Música electrònica amb Osmi y Kaoli.
 
Dissabte 4
· 11h a 13h Gaudeix de Clàssics, 80's, comercial i pachanga 
amb Dj P de Pato.
· 13h a 15h Funk, mambo, surf , rock, soul i jazz al ritme de 
Fat Banana.
· 15h a 17h Dj El Turtel punxa música comercial i temes 
clàssics.
· 17h a 19h Submergeix-te en un estil de música ètnic, tribal, 
disco rare, funk, downtempo i chill en companyia de Dj 
Malungo.
· 19h a 21h Casiotones Brothers et fa bellugar al ritme de 
versions de New Order, Kraftwerk, Eurythmics, A-Ha, 
Jean-Michel Jarre, OMD i Depeche Mode.
· 21h a 23h Música electrònica amb Adwer.
· 23h a 1h Dj Gersound  proposa sessions d’afro house ethnic 
grooves.

Diumenge 5
· 11h a 13h   Funk, mambo, surf , rock, soul i jazz al ritme de 
Fat Banana.
· 13h a 15h  Música regueton, funk, comercial i disco amb 
Fran de la May.
· 15h a 17h  Actuació disco amb Dj Mr.Muñoz.
 · 17h a 19h Ivan Pugliares b2b Reezar i la seva música deep 
disco i house.
· 19h a 21h Dj Gersound  proposa sessions d’afro house 
ethnic grooves.

Espai de Circ
Al nostre espai de CIRC podràs mirar de convertir-te en 
professional! Taller de gran format amb tot tipus d'ele-
ments d'equilibris i manipulació d'objectes de la mà de la 
companyia Passabarret. Bitlles, diàbolos, carioques, rul·los 
americans, pedals, anelles, hula-hoops, xanques, boles i 
cables d'equilibris, plats xinesos, cicles de tot tipus i un 
espectacular trapezi per posar a prova les teves habilitats 
aèries. Vine a provar, mai no ho havies tingut tan fàcil!

CARPE BIRREM
Divendres 3 de 19h a 1h
Dissabte 4 d’11h a 1h
Diumenge 5 d’11h a 24h

CIRCUS
Divendres 3 de 18h a 21h
Dissabte 4 d’11h a 1h
Diumenge 5 d’11h a 24h

FIRA DE CERVESA ARTESANA, FOOD-TRUCKS & CIRCUS



  

A l’estand de promoció econòmica, a l’àgora en el 
parc del pinaret, aconsegueix  la teva polsera 
solidària personalitzada dels Pallapupas per accedir 
al recinte del Circ i col·labora en la transformació dels 
hospitals en espais més amables i plens de vida a 
través de l'humor i les rialles, durant la malaltia dels 
seus pacients. Aportació mínima: 1€.

Afanya’t i fes-te amb la teva polsera solidària!

Divendres 3, dissabte 4 i 
diumenge 5

CAMBRILS AMB ELS PALLAPUPAS 

EL VERMUT DE LLUCIÀ FERRER - Dissabte 4, de 12h a 14h - Entrada limitada

  

MOSAIC FOTOGRÀFIC GEGANT - Diumenge 5, durant tot el dia - Accés: lliure i gratuït

Participa en el mosaic fotogràfic ‘És l’Hora de la Fira’ i ajuda’ns a dibuixar el 
mural de la Fira amb la teva imatge. Tots els que visiteu la Fira sereu protagonis-
tes d’aquest espai. Passa-hi i fes-te una fotografia per omplir el mosaic d’imatges! 
A més, a més, et podràs emportar la teva foto a casa.

CONCERT AULA DE SONS - Diumenge 5, 18h - Accés: lliure i gratuït

Concert  final de curs  amb els alumnes de l’escola Aula de Sons a Cambrils.

Cambrils acull el programa de Flaixbac ‘El Vermut 
de Llucià Ferrer’. Entrevistes, música, i moltes més 
sorpreses en directe, acompanyant tot amb vermut i 
alguns aperitius.

TORRE DEL LLIMÓ



  

11.30h- 13h:  Benvinguda als homenatjats, recollida de 
l’acreditació i fotografia de record.
13.15h: Parlaments d’obertura a càrrec del Sr. Salvador 
Olivé Ferré, president Ass. Antics Alumnes La Salle 
Cambrils i del Sr. Oliver Klein, alcalde de Cambrils.
13.30h: Dinar de germanor per a tots els homenatjats i 
acompanyants amb la Cobla Mirantfont de la Fatare-
lla.

Diumenge 5

Divendres 3, dissabte 4 i 
diumenge 5

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.

LA FIRA DE FIRETES S’ADAPTA A L’AUTISME
Divendres 3, de 16h a 17h.
Dissabte 4, diumenge 5 , d’11h a 12h i de 16h a 17h. 
S’apagarà la música del recinte i, també, les llums.
 
Enguany, les Firetes  s'adapten a les necessitats de les 
persones amb autisme i comptaran amb horaris 
especials, per tal que les persones amb Transtorn  
d'Espectre Autista, també, puguin gaudir-la amb 
normalitat.

2 x 1 A LES FIRETES DE CAMBRILS. Dijous 2, de 17.30h a 22h.
Aprofita per venir el dijous de Fira a l’espai de Firetes i aprofita les promocions de 
2x1 per pujar a les atraccions que vulguis durant tot el dia.   

SORTEIG “PROTAGONISTES PER UN DIA”. Fins el 31 de maig.
Adreçat als infants de 3 a 16 anys. Les persones guanyadores es donaran a conèixer 
el dijous 2 de juny, a les 18h, al Recinte Firal.

Si resultes premiat, podràs fer servir cada val, durant tot un dia, per  pujar tantes 
vegades com vulguis a les atraccions que desitgis de l’espai de Firetes. També 
podràs guanyar entrades 2x1 a les Firetes i entrades per l'Aquatònic de Montbrió del 
Camp.

63È HOMENATGE A LA VELLESA - Plaça de l’Ajuntament

FIRA DE FIRETES DE CAMBRILS - Riera d’Alforja

Promoció Econòmica



  

“El naixement dels Vehicles Tot Terreny 4x4”

Aquest tipus de vehicle té els seus inicis en les neces-
sitats de l’exèrcit dels Estats Units. És per aquesta raó 
que l’any 1938 es demana a diferents fabricants que 
presentin les seves propostes. El primer en presen-
tar-la és American Bantam que dona a conèixer el seu 
prototip l’any 1940, tot i que no es va considerar 
adient ja que era poc resistent. Això fa que es modifi-
quin els requisits i s’entreguen els plànols presentats 
per la companyia a unes altres dues empreses: Willys  
i Overland Motors i Ford Motor Company per a que 
realitzin una nova proposta.

El novembre de 1940, Willys  presenta el seu prototip 
que, finalment, guanyarà per la versalitat en la seva 
tracció en dos o quatre rides i per un motor amb una 
millor potència.

Finalment, l’any 1941 neix el Willys Jeep amb un 
primer encàrrec de 1.500 exemplars.

A partir d’aquí, es produeix  l’auge i desenvolupament 
d’aquest tipus de vehicle per quasi totes les marques 
automobilístiques, que compta amb una gran accep-
tació per part del públic general. D’ençà, es comencen 
a veure molts 4x4 mixtes i de carrer.

Divendres 3, dissabte 4 i 
diumenge 5

EXPOSICIÓ VEHICLES TOT TERRENY - Tot el dia - Espai Àgora Parc del Pinaret

Actuació castellera dels Xiquets de Cambrils amb 
l'objectiu d'assolir nous reptes!!! Gaudeix dels 
castells de la fira 2022!

Enguany l'altra colla participant a la diada serà la dels 
Torraires de Montblanc.

Divendres 4, de 19h a 20h

ACTUACIÓ CASTELLERA - Recinte Firal al voltant de la Font del Centenari
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Divendres 3, d’11h a 14h i 
de 16.30h a 22h
Dissabte 4, de 10h a 14h i 
de 16.30h a 23h
Diumenge 5, de 10h a 14h i 
de 16.30h a 22h

Mercat d’artesans i demostracions d’oficis tradicio-
nals

Activitats d’animació del Mercat Medieval

Divendres 3 
18h Cercavila inaugural amb totes les companyies.
18.30h Espectacle de titelles.
19h Falcons i  aus rapinyaires.
19.30h Melodies medievals i espectacle itinerant “La 
captura del Drac”.
20h El Geperut de No-me-dan.
20.30h Espectacle de titelles a la Torre del Llimó.
21h Melodies medievals.
21.30h Espectacle de malabars i foc.

Dissabte 4
10h El bufó dansaire.
10.30h Melodies medievals.

11h Falcons i aus rapinyaires.
11.30h Espectacle de titelles a la plaça de l’església de Santa Maria.
12h El Geperut de No-me-dan.
12.30h Melodies medievals i espectacle itinerant “La captura del Drac”.
13h Espectacle de titelles a la plaça de l’església de Santa Maria.
13.30h Falcons i aus rapinyaires.
14h L’hora de la teca.
16.30h El Geperut de No-me-dan.
17h Espectacle de titelles a la Torre del Llimó.
17.30h Melodies medievals.
18h Falcons i aus rapinyaires.
18.30h Espectacle de titelles a la Torre del Llimó.
19h El comte Abizor.
19.30h Melodies medievals i espectacle itinerant  “La captura del Drac”.
20h Espectacle de titelles a la Torre del Llimó.
20.30h Falcons i aus rapinyaires.
21.30h Melodies medievals i espectacle itinerant  “La captura del Drac”.
22h Espectacle de malabars i foc.

Diumenge 5
10.30h El Geperut de No-me-dan.
11h Melodies medievals.
11.15h Falcons i aus rapinyaires.
11.30h Espectacle de titelles a la Torre del Llimó.
12h  Espectacle itinerant “La captura del Drac”.
12.30h Robin dels boscos.
13h Espectacle de titelles a la Torre del Llimó.
13.30h Falcons i aus rapinyaires.
14h Melodies medievals.

MERCAT MEDIEVAL - Pl. de la Vila i del Setge, i carrers Gimbernat, Immolats del Setge i Creus

Promoció Econòmica
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Diumenge 5
16.30h El bufó dansaire.
17h Espectacle de titelles a la Torre del Llimó.
17.30h Melodies medievals i espectacle itinerant “La 
captura del Drac”.
18h Falcons i aus rapinyaires.
18.30h Espectacle de titelles a la Torre del Llimó.
19h El Geperut  de No-me-dan.
19.30h Melodies medievals.
20h Espectacle de titelles a la Torre del Llimó.
20.30h Falcons i aus rapinyaires.
21h Melodies medievals i espectacle itinerant “La 
captura del Drac”.
21.30h Espectacle de malabars i foc.

Espai medieval a la Plaça del Setge
Campament medieval
Tir amb arc
Jocs gegants
Tallers infantils
Falconeria / Aus rapinyaires

Revolución Pata mostra el costat més divertit i fami-
liar de les mascotes. 

L'associació fa anys que està involucrada en el rescat 
d'animals domèstics i realitza tallers i activitats per a 
tota la família per conscienciar sobre la responsabili-
tat d'escollir i cuidar de manera responsable els 
nostres peluts.

A més d’un estand solidari, l’associació durà a la Fira 
algunes mascotes rescatades, i també realitzarà 
tallers sobre conscienciació i benestar animal, així 
com demostració d'ensinistrament esportiu Mondio-
ring i una jornada d'Agility.

Divendres 3 
18h Demostració Agility (del club de Agility Dog 
Town) - durada 60/90 minuts.

Dissabte 4
12h Programa Revolución Pata “Elige bien a tu mas-
cota”.
18h Demostració Mondioring (del centre d’educació 
canina Tiki Ohana)

Divendres 3 i dissabte 4

MERCAT MEDIEVAL - Pl. de la Vila i del Setge, i carrers Gimbernat, Immolats del Setge i Creus

REVOLUCIÓN PATA - Diversos horaris - Riera d’Alforja

Promoció Econòmica
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I altres activitats a fer
per a la fira...

SALA ÀGORA. Des del 27 de maig, Exposició col·lectiva Artistes de Cambrils.

SALA ÀMBITS. Des del 2 de juny, La teta censurada, de Marta Nolla. 

ESPAI EL PATI. Des del 26 de maig, Exposició de les 24es Jornades Culturals de 
l’Associació Dones Amunt.

Les exposicions del Centre Cultural es podran visitar en horari especial  de Fira:  
Dissabte 4 i diumenge 5 d’ 11h a 13h.

MOLÍ DE LES TRES ERES. Dimecres 1, a les 20h, Inauguració de l'exposició XII Bien-
nal Alejandro de la Sota produïda pel Col·legi Arquitectes de Catalunya. La mostra 
romandrà oberta amb accés lliure en l'horari habitual de cap de setmana del museu 
que és dissabte d’11h a 14h i de 17h a 20h i diumenge d’11h a 14h.

D’11h a 14h i de 17h a 20h (cada 40 minuts). 
Trenet Turístic amb connexió entre la zona del poble i la platja de Cambrils. 
Preu fira (per trajecte): 1€.  Parades:  Turisme, Pg. Albert, Regueral (Hotel Rovira). 

EXPOSICIONS

SERVEI TRENET TURÍSTIC

www.firacambrils.com

@firacambrils @fira_cambrils @firaCambrils


