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La Fira de Mont-roig del Camp ha anat evolucionant en el 
temps, des dels seus inicis com a fira tradicionalment 
agrícola, per posteriorment, convertir-se en les últimes 
dècades, en una fira multisectorial centrada en diversos 
àmbits comercials i econòmics. Aquest 2016, coincidint 
amb el seu 135è aniversari fa un nou pas endavant.

Conscients que el model de fira multisectorial del recinte 
firal, tal i com el coneixíem fins al moment, havia quedat 
obsolet, s’ha volgut donar un gir de 360 graus i replantejar-la 
amb una nova temàtica específica i distintiva que la faci 
més atractiva per als visitants.

Amb aquest objectiu, us presentem la nova fira , 
la temàtica de la qual estarà centrada en el món de la 
gastronomia. Una fira que pretén ser un referent dins 
del sector, on els productes alimentaris de qualitat i 
els productes de proximitat i de la nostra terra seran 
els protagonistes absoluts. S’exposaran i es podran 
degustar aliments i begudes que tenen trets distintius, 
singulars i de gran qualitat.

Una altra de les novetats importants és el canvi d’ubicació 
del recinte firal que es situarà al carrer Aureli Maria 
Escarré, just davant del poliesportiu. Al recinte firal, a 
més de concentrar-hi els expositors participants, on 
es podran comprar i degustar productes gastronòmics, 
també hi haurà, per segon any, la zona de la Tapa de la 
Fira.

A més de la fira gastronòmica es podrà gaudir d’un 
complert programa d’actes i activitats, que compta amb 
la col·laboració de les entitats del municipi i que està 
pensat per a tots els públics i edats. Havaneres, 
batucades, ball, discoteca mòbil, tirada de bitlles, 
gegants, inflables aquàtics o castell de focs, són 
algunes de les propostes que, un any més, completen 
una de les celebracions més importants del calendari 
local. 

Bona Fira a tothom!

Cullerada 2016 Com arribar

T-323 Reus

MONT-ROIG DEL CAMP

CATALUNYA

Concerts
Pista d’estiu

Atraccions
Camí de Les Arenes

C. Aureli Maria Escarré
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Nova ubicació del recinte firal Expositors
C. Aureli Maria Escarré (davant del poliesportiu)
Obert de 18 a 24 hores

MAS QUESEROS
LO+BO DE LLEIDA
EMBOTITS ARTESANS MONTS
EMBOTITS ARTESANS DE VIC
CERVESA NEL
CERVESES LA CALAVERA
CERVESA L’ESTUPENDA
FORN JUNCOSA
AZ-AZEYTUN BATEA
LÀCTICS PRIORAT
HORT DEL SILENCI
SAT LLOPIS
ECO SETRILL
CAN GUASP
LICORANNA
MOLÍ DEL BAIX CAMP
WINEVINO

WC

VENDA TIQUETS “La Tapa de la Fira”

ZONA DE DEGUSTACIÓ

PISCINES MUNICIPALS POLIESPORTIU

PISTA D’ESTIU
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Obertura del recinte firal 
De 18.00 a 24.00 h. / C. Aureli M. Escarré

Inauguració de la Fira Cullerada 2016
20.00 h. / Recinte firal

Havaneres amb el grup Cremats
21.30 h. / Piscina Municipal
Una formació amb un llarg i consolidat bagatge, consi-
derats per molts els “enfants terribles” d’aquest gènere 
per la seva voluntat d’innovació i de fusió amb altres 
gèneres com la rumba, el son cubà, el pop, el bolero o 
la cumbia.

Focs d’Artifici
23.00 h. / Zona Esportiva
A càrrec de la Pirotècnia Dragón

Festa Flaix FM
24.00 h. / Pista d’Estiu
Amb Sergi Domene i DJ Moncho 

Discoteca mòbil
A partir de les 4 de la matinada / passadís del velòdrom 
Organitza: Kintus/es 2016

La Tapa de la Fira
A l’espai de La Tapa de la Fira del recinte firal podràs 
degustar les tapes que han elaborat diferents bars del 
municipi amb productes de la nostra terra i després, 
triar la millor tapa. 

1. COMPRA EL TIQUET A LA CARPA D’INFORMACIÓ
2. DEGUSTA LES TAPES
3. TRIA LA TAPA QUE MÉS T’HAGI AGRADAT
4. INTRODUEIX LA BUTLLETA A L’URNA
     DE LA CARPA D’INFORMACIÓ

Preu tiquet: 10 € (4 tapes i 2 consumicions)
Horari: De 20 a 24 hores

Bar La Tasca 
Espardenya d’anxova

Torradeta amb
escalivada i anxoves 

Bar Plaça
Broqueta refrescant

Broqueta de pinya i gamba
i “xupito” de meló i pernil

Bar Mónica 
Mar i muntanya

Torradeta de pa amb ou,
pebrot, llagostí i maionesa

Pizzeria Lucciano’s
Escabetx Lucciano’s

Escabetx de pebrots i tonyina
sobre llit de pa fregit

  Les activitats de la Fira
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Campionats de Billar
10.00 h. / Club de Billar
XXXVI Torneig Fira de Mont-roig del Camp. VII Campionat 
del Pernil. Modalitat de joc a 3 bandes. Amb el Club de 
Billar de Molins de Rei com a jugadors convidats. Durant 
el dia es realitzaran les eliminatòries prèvies.
Organitza: Club de Billar Mont-roig

Aquafest
D’11.00 a 14.00 h. / Piscina Municipal 
Amb inflables aquàtics i batalla d’aigua amb globus 
i pistoles. A més, Refresca’t i Mulla’t per l’Esclerosi 
Multiple! Col·labora-hi! 

Partit de futbol de Fira
16.30 h. / Camp de Futbol
Organitza: Club Atlètic Mont-roig

I Superenduro Mont-roig del Camp
De 17.00 a 21.00 h. / Zona Poligonal
Cursa d’obstacles amb motos d’enduro. Amb la participació 
dels millors pilots del país i el pilot local Eloi Salsench. 
Organitza: Club Moto Mont-roig

Obertura del recinte firal
De 18.00 a 00.00 h. / C. Aureli M. Escarré

Partit de bàsquet de veterans
19.00 h. / Institut Antoni Ballester
Organitza: Amics Veterans del Club de Bàsquet Mont-roig

Concert tradicional
20.00 h. / Plaça Mossèn Gaietà Ivern
Amb l’Orquestra Grand Band 

Batalla de batucades
22.30 h. / Plaça Miramar
Cercavila amb la Batucada Les Lloques i la Batukats del 
Bolet Percussió. Recorreran els carrers del poble fins 
arribar a la Plaça Joan Miró on es realitzarà una batalla 
de batucades.

Baixada del campanar
23.00 h. / Plaça Joan Miró
A càrrec dels Diables de Vandellòs 

Ball
24.00 h. / Pista d’Estiu
Amb la música de l’Orquestra Grand Band

Discoteca mòbil
Tot seguit / passadís del velòdrom
Organitza: Kintus/es 2016

Espectacle “1001 Gags”
22.00 h. / Pista d’Estiu
Amb Mònica Pérez i Jordi Ríos
Aquest és un espectacle que no va de res, no té temes 
concrets, ni fil conductor, tan sols es tracta de riure. Hi 
ha gags visuals, gags d’humor absurd, gags de jocs de 
paraules... No us ho podeu perdre!
Preu entrada anticipada 5 € (10 € a taquilla). Venda a 
partir del dia 1 d’agost a l’OMAC. 

XXXVI Torneig Fira de Mont-roig del Camp
10.00 h. Semifinals / 12.00 h. Final. / Club de Billar
A les 13.30 h. Lliurament de premis i acte de cloenda
Organitza: Club de Billar Mont-roig

IV Garrofang
11.00h. / Al costat de la depuradora
Divertida cursa d’obstacles apta per a tots els públics. 
Inscripció: A partir de les 10.30 h. 
Organitza: Centre Excursionista l’Areny

Obertura del recinte firal 
De 18.00 a 24.00 h. / C. Aureli M. Escarré

Plantada de gegants
18.00 h. / Parc de l’Era
A les 18.30 h. Cercavila de gegants pels carrers del poble. 
Plantada final al passadís del velòdrom.
Organitza: Colla Gegantera del Barri de Dalt “Pitota i 
Pitot”

I durant tota la Fira
Hi haurà les tradicionals atraccions i paradetes!
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Concurs Instagram i Facebook
Temàtica i duració
Entraran a concurs totes les fotografies que continguin 
l’etiqueta #Cullerada2016. La temàtica de les fotografies 
ha d’estar vinculada amb la fira Cullerada 2016 i tots els 
actes relacionats.

El concurs començarà el 5 d’agost a les 00.01 h i acabarà 
el 7 d’agost a les 23.59 h. Les fotografies hauran d’estar 
fetes en el període del concurs. Una mateixa persona pot 
presentar tantes fotografies com desitgi i la participació al 
concurs és gratuïta.

Premi
Les 4 millors fotografies s’emportaran un dinar/sopar per 
a 2 persones en un bar/restaurant del municipi. El premi no 
es podrà intercanviar per diners.

El guanyador/a serà contactat a través d’un missatge a 
la seva fotografia. El nom del guanyador/a també es farà 
públic a les xarxes socials de l’Ajuntament i haurà d’enviar 
la fotografia original amb la major resolució possible al 
correu comunicacio@mont-roig.cat

Jurat
El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dimarts 16 
d’agost de 2016. La decisió del jurat és definitiva, però es 
reserva el dret a modificar el veredicte si el guanyador/a no 
contacta amb l’Ajuntament passats 15 dies des de la publi-
cació del guanyador/a. En aquest cas, es seleccionarà com 
a finalista la següent imatge amb més números de vots pel 
jurat.

Més informació sobre les condicions de participació, con-
tingut de l’obra presentada, dret d’ús de les imatges i pro-
tecció de dades a www.mont-roig.cat.

El Bus de la Fira Cullerada
Del 5 al 7 d’agost de 2016 
Servei de bus gratuït entre Miami Platja i la Fira Cullerada de Mont-roig

Parades:
Pl. Tarragona, Av. Barcelona/Av. Maria Cristina, Urb. Parc Mont-roig, Urb. La Riviera, Càmping Playa Mont-roig,
Càmping La Torre del Sol, Càmping Els Prats, Urb. Mont-roig Badia, Urb. Mainou i Urb. Club Mont-roig

Miami >> Mont-roig   18.00h / 19.00h / 20.00h / 21.00h / 22.00h / 23.00h
Mont-roig >> Miami  18.30h / 19.30h / 20.30h  / 21.30h / 22.30h / 00.00h

PRATDIP T-310 REUS T-310 / T-321

T-3
23

TARRAGONA A7

TARRAGONA N-340
Miami
Platja

Mont -roig
del Camp



COL·LABORA:+ INFO:


