
VIII FIRA DE LA MAR 

10, 11 i 12 de juny de 2022 

Lloc: Port de l’Ametlla de Mar 

Horaris i programa: 

Divendres 10 : de 18:00 a 21:30 h 

18:00 h Espectacle infantil de titelles. 

19:00 h Animació de carrer amb el mariner “Grumete Escopinya”.  

19:30 h Espectacle infantil de titelles. 

20:00 h Animació de carrer amb el “Mercader del Port”. 

21:00 h Espectacle de foc estàtic. 

21:30 h Cloenda de la Jornada 

 

Dissabte 11: d’ 11:00 a 14:00 i de 17:30 a 22:00 h. 

11:00 h Espectacle infantil de titelles. 

11:30 h Animació de carrer amb el “Mercader del Port”. 

12:00 h Espectacle infantil de titelles. 

12:00 h Vermut electrònica amb Ikany Dj.  

12:30 h Animació de carrer amb el mariner “Grumete Escopinya”. 

18:00 h Espectacle infantil de titelles. 

19:00 h Animació de carrer amb el “Mercader del Port”. 

20:00 h Espectacle infantil de titelles. 

20:·30 h Animació de carrer amb el mariner “Grumete Escopinya”. 

19:30 h Concert d’un grup de música local “The Baldats”. 

22:00 h Colenda de la Jornada 

 

Diumenge 12: d’ 11:00 a 14:00 i de 17:30 a 21:00 h. 



10:00 a 14:00 h XXVI Diada dels fideus rossejats de Cala(concurs i degustacions 

populars), mostra de vins de la DO Terra Alta, actuació de la Xaranga “Suquet Calero”. 

11:00 h Espectacle infantil de titelles. 

11:30 h Animació de carrer amb el “Mercader del Port”. 

12:30 h A l’Estand del Restaurants El Molí dels Avis cata (gratuïta) de garnatxa blanca  

Aucalà (D.O. Terra Alta). Places limitades (20 persones prèvia reserva al 977456404).  

12:30 h Espectacle infantil de titelles.  

13:00 h Animació de carrer amb el mariner “Grumete Escopinya”. 

17:30 h Espectacle infantil de titelles. 

18:00 h Cantada d’havaneres amb “La Vella Lola”. 

19:00 h Espectacle infantil de titelles. 

19:30 h Animació de carrer amb el  “Mercader del Port”. 

20:30 h Espectacle de foc estàtic. 

21:00 Tancament de la Fira del Mar 

 

Actes paral·lels (Durant tot el cap de setmana): 

Parc lúdic infantil (gratuït). 

Atraccions infantils ecològiques (de pagament). 

FESTA DE LA MAR: Activitats Nàutiques a càrrec de les empreses de l’Ametlla de Mar 

Experience. 

A L’ESTAND DE Plancton Diving tallers familiars sobre la mar (dissabte i diumenge)  

Tot el cap de setmana: XI Jornades gastronòmiques dels fideus rossejats de la Cala i ruta de la 

tapa marinera als restaurants i bars del municipi.       

              

 

 


