
HORARIS DE LA FIRA
DIVENDRES 10
Espai comercial: De 17 a 20 h
Espai restauració: De 17 a 22 h

DISSABTE 11
Espai comercial: De 10 a 20 h
Espai restauració: De 10 a 22 h

DIUMENGE 12
De 9 a 19 h

MESURES SANITÀRIES
Serà obligatori portar mascareta.
Caldrà netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’espai.
Dins del recinte, en la mesura del possible, s’haurà de mantenir la distància de 
seguretat en tot moment.
L’organització estarà a l’expectativa de les normatives vigents respecte a la 
Covid 19. Així mateix, es reservarà el dret a modificar, si les circumstàncies ho 
reclamen, les dates, les activitats o qualsevol altre canvi en el programa.

DIVENDRES 10
17 h Obertura de la Fira

18 h Arribada del tió
El tió, un dels personatges més entranyables del Nadal, arriba a la Fira 
acompanyat dels ritmes de la Xaranga Tocabemolls.

19 h Inauguració institucional de la Terrafira de Nadal
A càrrec del consistori i la Sra. Teresa Pallarès Piqué, delegada 
territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona.

19.30 h Xaranga Tocabemolls
Rua pel recinte de la fira. Aquesta xaranga es va crear el 2011 a 
Tarragona i està formada per un conjunt de joves amb gran talent 
musical. Amb la Tocabemolls tenim festa assegurada!

19.30 h Tast de vins
Mas de la Sabatera ofereix un tast guiat amb les seves creacions vinícoles.
Preu: 5 € / Inscripcions: 19 h a l’estand de Mas de la Sabatera
Màxim 20 persones
Espai de tasts

20.30 h “L’Exèrcit de la Llum” de la companyia 
Brodas Bros
Un espectacle itinerant amb 4 artistes plens de color, amb un vestuari 
dissenyat i programat a la perfecció amb els moviments i les coreo-
grafies que tant caracteritzen la companyia.

21 h Concert de nadales
A càrrec de Mario Olivo.
Espai espectacles

DISSABTE 11
10 h Obertura de la Fira

10 h Trobada de Clàssics
Trobada de vehicles clàssics. És una exposició d’autèntiques joies sobre 
rodes que arriben des de diversos punts de Catalunya.

10.30 h Taller musical
Música en família per a infants de P3. La canalla participant ha d’anar 
acompanyada d’una persona adulta. 
Places limitades prèvia inscripció a l‘estand de l’EMM / Durada: 30’
Organitza: Escola de Música Municipal del Morell
Espai de tasts

11.30 h Concurs de tirs de bàsquet
El CB Morell ens proposa un concurs de tirs a cistella. Per a participar-hi, 
caldrà fer una aportació econòmica simbòlica destinada a La Marató.

11.30 h Tast de cervesa Kesse
Tast de cervesa artesanal d’una de les millors marques del Camp de Tarragona.
Preu: 3 € per La Marató / Inscripcions: A l’estand de l’Ajuntament
Màxim 20 persones
Espai de tasts

12 h Vermut “rumberu” amb Piratas Rumbversions
Rumba sense etiquetes rumbejant cançons de tota la vida. Espectacle musical 
on es genera empatia amb el públic fent-lo partícip en tot moment.

13 h Tast de vins
Mas de la Sabatera ofereix un tast guiat amb les seves creacions vinícoles.
Preu: 5 € / Inscripcions: 19 h a l’estand de Mas de la Sabatera
Màxim 20 persones
Espai de tasts 

14 h Vermut amb DJ
Sessió de música variada amenitzada per JL Deejay. 
Espai espectacles

16.30 h Taller musical
Música en família per a infants de P3. La canalla participant ha d’anar 
acompanyada d’una persona adulta. 
Places limitades prèvia inscripció a l‘estand de l’EMM / Durada: 30’
Organitza: Escola de Música Municipal del Morell
Espai de tasts

17 h Tast de fruits secs “Ca Rosset”
Aquesta empresa vilallonguina proposa una degustació dirigida dels seus 
productes comercials.
Preu: 3 € per La Marató / Inscripcions: A l’estand de Ca Rosset / Màxim 20 persones
Espai de tasts

17 h Dansa amb Colours Fantasy
Aquesta companyia tarragonina porta al Morell un entretingut espectacle de 
Nadal ple de gresca.

19 h Concert Monkey Jane 
Guitarrista, compositora i productora, Monkey Jane presenta un repertori 
íntim i fresc apte per a tota mena de públics.
Espai espectacles

20.30 h Concert Vis a Vis 
Duet acústic que oferirà versions de temes clàssics i actuals.
Espai espectacles

DIUMENGE 12
9 h Festa de l’Oli
De 9 a 11 h. Esmorzar popular i III concurs d'allioli.
Preu: 3 € per La Marató / Inscripcions: A l’estand de l’Ajuntament
Col·laboren: Cooperativa Agrícola de Sant Isidre i Mas Montseny
Espai de restauració

10 h Obertura de la Fira

11 h Mostra de cultura popular
Actuació de l’Embruix amb gegants i capgrossos i els Grallers del Morell.

11.30 h Concurs de tirs de bàsquet
El CB Morell ens proposa un concurs de tirs a cistella. Per a participar-hi, 
caldrà fer una aportació econòmica simbòlica destinada a La Marató.

12 h Concert amb Versions per Xics
A través d'una posada en escena teatral, es fa un repàs de les principals 
cançons que escolta actualment la canalla i el públic familiar en general.

13 h Concert nadalenc de Tarraco Surfers
Grup format per centurions de l'antiga Tàrraco Romana amb un esplèndid 
repertori de versions roqueres i gamberres amb un especial toc nadalenc.

17 h Xocolatada solidària
Berenar de coca i xocolata per a recaptar fons per a La Marató. 
Preu: 3 € / Fins a exhaurir existències 

18 h Tast de fruits secs “Ca Rosset”
Aquesta empresa vilallonguina proposa una degustació dirigida dels seus 
productes comercials.
Preu: 3 € per La Marató / Inscripcions: A l’estand de Ca Rosset / Màxim 20 persones 
Espai de tasts

18 h Concert de nadales
A càrrec de Mario Olivo.
Espai espectacles

18.30 h Sorteigs
Durant la Fira, diverses entitats i comerços oferiran diferents sorteigs.
En aquest acte es donaran els resultats de tots ells. 
Espai espectacles

19 h Clausura de la Fira 
Visita institucional i lliurament del recordatori a totes les entitats participants.

ALTRES ACTES EN ESTANDS
DE L’ESPAI COMERCIAL:

Activitats de la Llar d’Infants
Durant la fira, la Llar d’Infants té preparats diversos tallers infantils. 
Informa-te’n al seu estand.

Bàsquet solidari
A l’estand del CB Morell hi haurà instal·lada una màquina de tir per a 
competir amistosament i assolir la millor marca d’encerts. L’aportació 
econòmica anirà dirigida, integrament, a La Marató.

Caça de tions
Si voleu caçar els tions que hi ha pel Morell, heu de passar a recollir el 
mapa per l’estand de l’AMPA Ventura Gassol. 

Corones de Nadal
Flors i Plantes Montserrat, ofereix un taller de corones nadalenques per 
a totes les edats. La recaptació de les inscripcions, anirà destinada a 
l’ONG Bombay to Barcelona library cafè. Cal apuntar-se al seu quiosc, 
ubicat a la rambla Joan Maragall.
Preu: 5 € (infantil) / 10 € (adults)

Gimnàstica a casa
El Centre de Serveis per a la Gent Gran organitza un taller on aportarà 
pautes per a fer, de forma correcta i saludable, activitat física des de 
casa. Es farà el dia 11 a les 12 h.

Hospital de llibres de l’AMPA Ventura Gassol
Durant tota la Fira, porta el teu llibre o conte trencat i li curarem les pàgines.

Manualitats de Nadal
Dissabte i diumenge, de 17 a 19 h, a l’estand de l’AMPA Ventura Gassol, 
taller de manualitats nadalenques.

Taller d’instruments
L’Escola de Música Municipal del Morell prepara un taller de construcció 
d’instruments.

Taller sobre l’hidrogen
L’empresa Repsol, conjuntament amb la URV, ofereixen un atractiu 
taller sobre les particularitats de l’hidrogen. 

L’espelma solidària
Fes la teva espelma, a càrrec de “La Casa de la Mel”.
Preu: 3 € per La Marató  

Venda de cafès
L’AMPA IES Morell, durant tot el cap de setmana, vendrà cafès per a 
recaptar diners pel vitage de fi de curs.

MÉS INFORMACIÓ D’AQUESTES ACTIVITATS A L’ESTAND CORRESPONENT



Ajuntament del Morell  
Aluminis Morell   
AMPA Escola Ventura Gassol  
AMPA Institut del Morell  
AMPA Llar d'Infants   
ArtTemàtic

Associació Cultural Embruix  
Associació de Comerciants  
Auguri de Can Calet   
Beceroles Studis   
Bridó Fotografia  
C.F.S. El Morell   
Ca Rosset - Productes Agrícoles  
Casa Jové    
C.D. Morell   
Centre de Dia / Voluntariat

Clàssics Morell   
C.B. Morell
Comissió de Festes   
Elisa    
Embotits Valcan   
Escola de Música Municipal del Morell 
Estil Tattoo   
Flors i Plantes Montserrat  
Formatgeria El Boc de Mont-ral  
Graficolors  

Guillemat Corredor d'Assegurances 
Informàtica Morell (Beep)  
J.M. Palau S.A.   
Jardineria Monnatura  
L'estanc    
La Casa de la Mel  
La Trencadora   
Lala's Sewings   
Le da un aire  
Llar d'Infants del Morell  

Mas de la Sabatera   
Mas Montseny   
Morell Gats-Defensa Animal  
Novetats Albert   
Pastisseria Santamaria 
Patapam    
Penya Barcelonista del Morell  
Protecció Civil   
Regals Xell
Restaurant Ca la Dori

Repsol    
Restaurant Night Bar Follow Me
TGNLASER    
Tutu Joieria Artesanal 
Vermut Aire
Vermut Yzaguirre   
Vicky Sweets   
Websx3    

PISTA DE GEL
La pista de gel torna al Morell per a fer les delícies de la 
canalla. Un espai diferent per passar una bona estona 
posant a prova la destresa i l’equilibri.

ESPAI DE TASTS
Punt destinat al desenvolupament de diversos tallers i 
altres activitats guiades.

EL TRENET TERRAFIRA
Hem pensat un sistema de transport que pugui 
portar tothom cap al recinte de la Terrafira des 
de diferents punts del municipi. És un servei 
gratuït i s’aturarà a les següents parades:

ESPAI RESTAURACIÓ
Aquí podreu trobar diverses opcions de menges 
dolces i salades, aperitius i vermuts.

HORARIS
DIVENDRES 10
Espai comercial: De 17 a 20 h
Espai restauració: De 17 a 22 h

DISSABTE 11
Espai comercial: De 10 a 20 h
Espai restauració: De 10 a 22 h

DIUMENGE 12
De 9 a 19 h

ESPAI ESPECTACLES
En aquest punt podrem gaudir de les 
actuacions musicals en format concert.

EXPOSICIÓ CLÀSSICS
Zona adjacent on hi haurà ubicada la 
trobada de vehicles clàssics del dia 11.

ESPAI ARTESÀ I COMERCIAL
Es tracta d’una mostra diversa de productes fets a mà per 
artesans i artesanes que cuiden el producte. El fruit del seu 
treball són peces úniques que porten implícita la petjada 
del territori i l’essència dels materials nobles emprats.

Aquesta zona està formada per entitats i pels establiments 
del teixit comercial del Morell. En aquest itinerari hi trobareu 
la diversa oferta de serveis i productes del nostre municipi 
però sobretot, el valor humà de les persones que lluiten 
cada dia per tirar endavant els seus negocis.
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6 1 Recinte Terrafira 
2 Avinguda de la Granja 
3 Plaça de l’Església 
4 Plaça de l’Estació 
5 Avinguda de Catalunya 
6 Passatge de l’Esport 

www.elmorell.cat
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Gràcies a vosaltres
la fira és possible!


