


Les crisis les hem de 
veure com a oportuni-
tats.
La pandèmia del Co-
vid-19 ens obliga a 
ser més enginyosos a 
l’hora de potenciar, ara 
més que mai, l’activitat 

Entre el 9 i el 18 d’octu-
bre, el Vendrell esdevin-
drà tot un aparador per 
celebrar una edició molt 
especial de la Fira de 
Santa Teresa, amb una 
campanya de dinamit-
zació orientada a ofe-

econòmica local i comarcal.
Per aquest motiu, s’ha apostat per una Fira del co-
merç i amb activitats virtuals amb l’objectiu d’es-
devenir un gran aparador dels nostres productors, 
comerços i establiments de restauració mitjançant 
el Firashop, el Firatapa i el Firatast.

Vull agrair el gran treball que s’ha fet des de la Re-
gidoria de Promoció Econòmica i la col·laboració 
del CIT (Comerç del Vendrell), del Gremi d’Hosta-
leria del Baix Penedès i del col·lectiu Terra i Taula 
per poder organitzar una Fira adaptada a la situa-
ció actual.

Per tant, ens hem de felicitar perquè hem supe-
rat les dificultats i hem aconseguit que la Fira del 
Vendrell no s’aturi, ni en l’àmbit econòmic ni en el  
cultural, cosa que no va ser possible en alguns mo-
ments de la història amb motiu d’altres crisis sani-
tàries –pel còlera o la febre groga  de la Guerra 
Civil Espanyola.
 
Bona Fira comercial, cultural i virtual! 

rir experiències a les botigues i demostracions de 
productes.
Els restauradors, amb la col·laboració del Comerç 
del Vendrell i el Gremi d’Hostaleria del Baix Pene-
dès, han dissenyat el Firatapa, un circuit per de-
gustar una tapa i una beguda als establiments del 
centre, el Puig i el Tancat.

Un showcooking inaugural, a càrrec del gran xef 
Jordi Guillem, donarà peu al Firatast, una mos-
tra-tast de productes locals en format virtual.

Aquest vessant comercial de tornada als orígens 
de la Fira del Vendrell es complementa amb un pro-
grama paral·lel d’actes culturals i festius en format 
virtual. Serà una Fira especial, i desitjo que gau-
diu de tot el seu contingut, creat per un gran equip 
tècnic. Espero que participeu al màxim dels actes 
programats.

Bona Fira a tothom!

Kenneth Martínez Molina
Alcalde del Vendrell

M. Luz Ramírez Mancha
Regidora de Promoció Econòmica
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10a edició de la campanya COMPRA I GUANYA
organitzada pels 31 ajuntaments de la Xarxa de 
Barris Antics amb Projectes per donar suport al pe-
tit comerç i promocionar el turisme local.
Durant tot el mes d’octubre, per cada compra a les 
botigues identificades amb el cartell de la campa-
nya, es podrà participar en el sorteig d’estades i 
experiències per gaudir en els 31 municipis orga-
nitzadors. 
Més informació a: www.xarxabarris.cat
Sorteig: 5 de novembre en directe al programa La 
Calaixera de RTV el Vendrell

ACTES PREVIS

v

ACTES PARAL·LELS

“Històries de la Fira”*
Cicle de càpsules audiovisuals de difusió de da-
des històriques de la Fira de Santa Teresa del Ven-
drell. Es podran veure a RTV el Vendrell, a les xar-
xes socials de l’Ajuntament del Vendrell i de Pro-
moció Econòmica i al canal Youtube de Comerç i 
Fires del Vendrell.

Capítol 1. Els orígens. Des de quan se celebra 
la Fira? Com era al començament? Amb aquest 
vídeo descobrirem els secrets dels inicis de la Fira 
de Santa Teresa.

Capítol 2. Pandèmies, guerres i crisis econò-

miques. És 2020 el primer any en què la Fira és 
“especial”? Acompanyeu-nos en aquest viatge de 
dos minuts pels moments difícils que ha travessat 
la Fira de Santa Teresa al llarg de la seva història.

Capítol 3. Pluges i més pluges. Ja sabeu que per 
la Fira sempre plou... Almenys això es deia fins ara! 
Us volem descobrir curiositats de la relació estreta 
de la Fira amb la meteorologia.

Dissabte 10 d’octubre 

De 9 h a 15 h, a la Rambla, Mercat d’Antiquaris i 
brocanters.

A les 18.30 h i a les 20 h, visita teatralitzada: “Gui-
merà: infant, llop i àngel” 
Lloc: Museu Àngel Guimerà
Places limitades. Cal reserva prèvia al 977 66 10 
06 o a elvendrell.elsmuseus@elvendrell.net
Organitza: Museu Àngel Guimerà

A les 19 h, visita comentada: “El Concurs del 
Segle”
Lloc: Museu Deu
Places limitades. Cal reserva prèvia al 977 66 63 
08 o a museudeu@elvendrell.net

Capítol 4. La Fira i els castells. Quina vinculació 
tenen els castells amb la Fira de Santa Teresa? Us 
ho expliquem al darrer capítol de la sèrie “Històries 
de la Fira”.

* Hi col·laboren RTV el Vendrell, Joan Colet i Pere 
Ferrando.

https://www.youtube.com/channel/UCiQjzJxJ_S9BKm5vXCZ4WvA"https://www.youtube.com/channel/UCiQjzJxJ_S9BKm5vXCZ4WvA
https://www.youtube.com/channel/UCiQjzJxJ_S9BKm5vXCZ4WvA"https://www.youtube.com/channel/UCiQjzJxJ_S9BKm5vXCZ4WvA


Diumenge 11 d’octubre

A les 13 h, recorregut: “Descobreix les finestres 
al Vendrell”
Lloc de trobada: Portal del Pardo
Places limitades. Cal reserva prèvia al 977 66 10 
06 o a elvendrell.elsmuseus@elvendrell.net
Organitza: Museus del Vendrell

A les 12 h, visita comentada al Museu Pau Ca-
sals
Lloc: Museu Pau Casals
Places limitades. Cal reserva prèvia al 977 68 42 
76 o a museu@paucasals.org
Organitza: Museu Pau Casals

Dimecres 14 d’octubre 

De 17 h a 18:30 h, “Webinar per a la prevenció 
de contagi del Covid-19 per a garantir la salut i 
seguretat de treballadors i clients en empreses 
d’hostaleria”
Informació sobre les principals mesures que ga-
ranteixen la prevenció de contagi del Covid-19 en 
el sector de l’hostaleria mitjançant un enfocament 
molt pràctic i personalitzat.
Organitza: L’Eina
Més informació i inscripcions a: www.leina.org

Dijous 15 d’octubre

De 14 h a 15:30 h, “Webinar per a la prevenció 
de contagi del Covid-19 per a garantir la salut i 
seguretat de treballadors i clients en empreses 
de comerç”.
Informació sobre les mesures concretes que ga-
ranteixen la prevenció de contagi del Covid-19 en 
les empreses de comerç, mitjançant un enfocament 
molt pràctic i personalitzat.
Més informació i inscripcions a: www.leina.org
Organitza: L’Eina

Divendres 16 d’octubre

A les 20 h, Oratori Àngel de Tobies. XI Cicle de 
Música religiosa de Sarrià-Sant Gervasi. Con-
cert dedicat a “Sanitaris pels escenaris”
Aquesta obra de Carlota Baldrís és un cant a la vida 
i a la conservació del planeta, a partir de la veu d’un 
àngel que observa la terra des del seu campanar. 
Una experiència transcendental, que va ser reco-
manada per la UNESCO pel seu missatge de pau.
Amb motiu del 62è aniversari de la baixada de l’àn-
gel en l’helicòpter Sikorsky de la base àrea ameri-
cana de Saragossa, l’any 1958.

Tànit Bono (solista)
Quartet vocal: Natàlia Casasús (soprà), Assump-
ta Cumí (contralt), Carles Prat (tenor), Jordi Boltà 
(baix)
Jordi López (piano)
Montserrat Meneses (direcció musical)
Pau Casanovas (creació audiovisual)
Veus en off: Rosa Andreu i Xavier Grasset 
Text veu en off: Víctor Espiga 
 
Lloc: Centre Cívic Pere Pruna, Barcelona
 
El concert es podrà seguir en directe al canal de 



Youtube de la Regidoria de Cultura (Cultura El Ven-
drell) i al d’Instagram del Centre Cívic Pere Pruna 
(@cc_perepruna).
RTV el Vendrell retransmetrà el concert el 17 i 18 
d’octubre, a les 22 h.
 
Organitza: Cor de cambra Dyapason i Centre Cívic 
Pere Pruna. 
Hi col·laboren: Ajuntament de Barcelona/ Districte 
Sarrià- Sant Gervasi, Ajuntament del Vendrell, Ca-
pital de la Cultura Catalana El Vendrell 2020 i Airun 
Serveis Culturals

Exposicions

Fins al 25 d’octubre, X Biennal de Ceràmica del 
Vendrell
Olga Simonova, Simcha Even-Chen i Mingshu Li, 

guanyadores de l’edició 2019
Horari: De dimarts a dissabte de 17 h a 20 h, dis-
sabtes i diumenges d’11 h a 14 h.
Lloc: Sala Portal del Pardo
Organitza: Regidoria de Cultura

Fins al 31 d’octubre, “El Concurs del Segle”
Colla castellera Nens del Vendrell
Horari: De dimarts a divendres de 10 h a 14 h i de 
17 h a 19 h i dissabtes d’11 h a 14 h i de 17 h  a 19 h.
Lloc: Museu Deu
Organitza: Nens del Vendrell i Museu Deu

Fins al febrer de 2021, “Perucho-Miró al Vendrell”
Horari: De dimarts a dissabte d’11 h a 14 h i de 18 
h a 20 h
Lloc: Museu Apel·les Fenosa
Organitza: Museu Apel·les Fenosa



Del 9 al 18 d’octubre, 
Campanya de dinamització del comerç lo-
cal amb diverses activitats, promocions i 
ofertes en què els comerços del Vendrell 
són protagonistes.

* Hi col·labora: Comerç del Vendrell.

FIRASHOP



  Algaresa Motors
Concessionari de vehicles.
Ctra. N-340, km 1187. Tel. 977 66 77 60
Descomptes especials: 
- Hyundai. Descomptes de fins a 7.000 €  (fins a un 
28%). Kona híbrid: descomptes de fins a 6.110 €  
(23% d’estalvi).
- Opel. Descomptes de fins a 6.600 € (fins a un 
25%). Corsa: descomptes de fins a 4.775 € (25% 
d’estalvi)
Proves de vehicles amb cita prèvia.
Gran estoc en liquidació i moltes unitats km 0 dis-
ponibles per entregar immediatament.
Més informació a: www.algaresamotor.com

  Can Banach
Productes per a mascotes.
C. Teixidors, 1b. P.I. La Cometa. Tel. 977 66 65 96
Assessorament en alimentació per a mascotes cada 
tarda de 16 h a 19 h. Amb un 5% de descompte ex-
tra en tota la alimentació.
Tothom qui hi vagi amb la seva mascota tindrà un 
petit obsequi.

  Biopompas El Vendrell
Productes naturals de neteja de roba i llar, higiene 
personal i cosmètica ecològica.
C. Carnisseria, 20. Tel. 977 50 56 59  
Descompte d’un 10% en tots els productes Biopom-
pas a granel.

  Cal Joan
Articles de cuina, llar i electrodomèstics.
C. Major, 6. Tel. 977 66 01 77
Obsequi per a tots els clients i descompte d’un 10% 

per compres superiors a 20 € (excepte en plantes 
i flors artificials)

  Cal Vicentó
Perfumeria i adrogueria.
C. Nord, 5. Tel. 977 66 12 35
10% de descompte extra en mascaretes i gels hi-
droalcohòlics.

  Calçats Tarrés
Sabateria.
C. Montserrat, 7. Tel. 977 66 78 65
El dies 9 i 10 d’octubre, s’aplicarà un descompte 
del 15% en totes les botes i botines de vestir (ex-
ceptuant el gènere d’esport).
 Tots els clients que comprin a les nostres botigues 
del 9 al 18 d’octubre entraran en un sorteig de la 
compra feta. La persona guanyadora rebrà el re-
torn de l’import íntegre del tiquet en un val per a 
una propera compra. 
Hi haurà un sorteig per cada botiga: Tarrés Confort, 
Tarrés Jove, Tarrés Nens, Espardenyeria i Serrat.

  Capriccio
Roba i complements.
C. Alt, 15-17. Tel. 675 51 27 33.
Pack estalvi de Capriccio. Per la compra de tres 
peces, una a meitat de preu.

  Car&Go
Concessionari de vehicles km 0 i d’ocasió.
Ctra. Tarragona, 8.
Comprant el cotxe a Car&Go durant la setmana de 
la Fira, regal d’un any de gasolina.
Més informació a: https://carandgo.es o al 695 229 
988.

ESTABLIMENTS COL·LABORADORS I PROMOCIONS



  Centre de Fisioteràpia Sònia Sieiro
Fisioteràpia i acupuntura.
C. Conflent, 80. Tel. 625 459 056
10% de descompte a tots els pacients que dema-
nin cita per al matí.

  Cotó
Roba i complements.
C. Major, 23. Tel. 977 66 63 03
10% de descompte per una compra mínima de 30 €.
.

  Edo Òptics
Òptica.
C. Alt, 22. Tel. 977 66 29 46
20% de descompte en ulleres de sol, incloses les 
de nova temporada.

  El Vestidor
Roba i complements.
C. Quatre Fonts, 31. Tel. 977 66 27 22.
20% de descompte en texans Onesize. 

  Eurekakids
Joguines i llibres.
C. Alt, 3. Tel. 977 66 07 71
Tallers:
- Divendres 9 i dissabte 10, de 17 h a 19 h: ‘Crea 
el teu quadre de sorra’. Cost: 3 €
- Divendres 16, de 17 h a 19 h: ‘Jocs de taula i 
construcció’. Gratuït
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a: elvendrell@shops-eureka-
kids.net. 
Durada aproximada: 30 minuts. 
Horari a escollir: De 17 a 17.30 h; de 17:30 h a 18 
h; de 18 h a 18:30 h; de 18.30 h a 19 h.

  Ferreteria Díaz.
Optimus Coma-ruga
Ferreteria i llar.
C. Consolat de Mar, 22. Tel. 977 68 47 02
Presentació de l’oferta de calefacció.
Descomptes especials amb el distintiu del Firashop 
en totes les seccions de la ferreteria
(parament de la llar, electrodomèstics, pintura...). 

  Floristeria Pagès
Floristeria i jardineria.
La Rambla, 5. Tel. 977 66 07 39
Rams de flor seca a 21 €.
Descompte del 10% en plantes.
Rams de tardor de flor tallada.

  Font Belau
Joieria i rellotgeria.
C. Alt, 4. Tel. 977 66 07 12
“Firashop Corner” amb articles amb preus i des-
comptes especials.

  Granel
Venda de productes ecològics, naturals i de proxi-
mitat a granel.
C. Peix, 3. Tel. 977 66 27 16
Cada dia una degustació diferent de tes o infusions 
per tastar i descobrir l’àmplia varietat d’herbes que 
es poden trobar a Granel.

  Iron Heart Tattoo Studio
Pírcings i tatuatges.
C. Àngel Guimerà, 11. Tel. 645 36 23 33
- 50% de descompte en el segon tattoo (per a la 
mateixa persona i a la mateixa sessió). Aplicable a 
tattoos de 50 € a 100 €. El descompte s’aplicarà a 
la peça de menor preu.
- 50% de descompte al tattoo de la parella (el ma-



teix tattoo per tots dos, fet el mateix dia). Aplicable 
a tattoos de 40 € a 60 €).
- Gratis: minitattoo de 4x4 cm, fent-se un tattoo su-
perior a 50 € (per a la mateixa persona i la mateixa 
sessió).
- Gratis: pomada (Balm Original) per a la curació 
del tatuatge en peces superiors a 150 €.
Monodosi de film en format de gel per només 2 €.
Pírcings bàsics per 15 €.

  Kids Vendrell
Roba i complements infantils.
Plaça del Centre, 2. Tel. 977 85 70 40
Descompte del 15 % en tota la col·lecció d’hivern.

  Kimbara
Roba i complements.
C. Alt, 25. Tel. 977 89 31 94
Campanya “Fira’t per la Fira i aconsegueix el teu 
lot de Nadal!”
Totes les fotos compartides a les nostres xarxes 
socials amb la frase “Fira’t per la Fira” entregades 
en fer la compra durant els dies de Fira entraran en 
el sorteig d’un lot nadalenc amb articles Kimbara.
I totes les compres, amb un 20% de descompte.

  La Merceria
Merceria.
C. Roquetes, 10 bxs. Tel. 977 66 62 92
Descompte del 10% en tots els pijames de dona i 
d’home.

  Les Délices de Laura
Pastisseria i forn de pa francès.
C. Ribera d´Ebre, 10-12. Tel. 977 17 50 15
Diferents descomptes i promocions de tots els pro-
ductes durant la Fira. 
A més a més, tots els tiquets de compra del 9 al 18 
d’octubre participaran en el sorteig d’un lot de pro-

ductes francesos.

  Llibreria Mitjans
Llibreria i papereria.
Ctra. Doctor Robert, 28. Tel. 977  66 08 25         
Descomptes del 10 % en agendes escolars i mot-
xilles.

  Mercadé Rellotgers
Joieria i rellotgeria.
C. Major, 2. Tel. 977 66 00 88
Grans descomptes a les vitrines interiors de la bo-
tiga.

  Mercauto Vendrell
Concessionari de vehicles.
C. Berguedà, 8-12. P.I. Torrent del Lluc. Santa Oli-
va. Tel. 977 66 08 05
Prova d’una hora de conducció d’un vehicle elèc-
tric. Hi haurà un vehicle de cada marca. Reserva a: 
https://www.mercautogroup.com
Inauguració del nou centre de vehicle industrial a 
Mercauto Vendrell, centre integral del vehicle in-
dustrial al Baix Penedès que ofereix solucions de 
venda, postvenda, taller de xapa i pintura, gestió 
de flotes i gestió documental.
Més informació a: https://www.mercautogroup.com/
vehiculos-industriales/ o al 977 66 08 05

  Motor 23-AT Gamm
Concessionari de vehicles.
Ctra. Barcelona, 7. Tel. 977 15 55 95

Prova de la gamma de vehicles híbrids: “Compra 
ara i no paguis fins el 2021”.

  Pairot Descans
Matalasseria.
C. Cerdanya 28 i C. Sant Magí. Tel. 620 91 97 89



Descomptes de fins al 60% en matalassos i cana-
pès abatibles, ofertes en coixins de dormir i preus 
especials en packs de matalàs i canapè.
Presentació d’una nova col·lecció de matalassos i 
descompte especial durant el Firashop.

  Picnic Esports
Roba i complements esportius.
Ctra. Valls, 80 (pàrquing de clients). Tel. 977 66 31 
80
20% de descompte en tot el tèxtil Champion, la mar-
ca de moda a Europa. Oferta del 5 al 10 d’octubre.

  Promise
Roba i complements.
C. Alt, 10. Tel. 977 07 06 18
Del divendres 2 al dissabte 17 d’octubre, Special 
Price. Buscant el gomet de santa Teresa, es podrà 
gaudir de grans descomptes en molts dels articles.

  Travis
Roba i complements.
C. Montserrat, 21. Tel. 977 66 00 31
15% de descompte en tots els articles (del 8 al 17 
d’octubre).

  Telelux
Telecomunicacions i electrònica.
C. Montserrat, 1. Tel. 977 15 57 84
Prova de la consola Nintendo Switch amb el joc 
Ring Fit. Per jugar i posar-se en forma.
Imprescindible cita prèvia a: info@worldgame.es o 
al 977 15 57 84.
Ofertes exclusives durant els dies de la Fira.

  The Salon by Carol Sánchez
Perruqueria.
Av. Tancat de la Plana, 35. Tel. 658 59 65 42

10% de descompte en tractament d’hidratació per-
sonalitzada, amb resultats sorprenents 100% as-
segurats.
SalonLab: màquina d’última generació que analit-
za els cabells. 

  Tot pel Cabell
Cosmètics.
Ctra. Doctor Robert, 47. Tel. 977 66 52 68
Descompte del 15% (segons producte i preu mínim 
de compra) i regalets per provar a casa.

  Toyota
Concessionari de vehicles.
Ctra. Barcelona, 9. Tel. 977 182 778
Toyota amb un descompte de fins al 30% en uni-
tats en estoc. 
Prova dels vehicles híbrids: demanant una oferta, 
es podrà participar en el sorteig d’un cap de set-
mana en autocaravana.

  Wisconsin Jeans
Roba i complements.
Ctra. Doctor Robert, 26. Tel. 977 15 50 35
20 % de descompte durant els dies de la Fira.



Del 9 al 18 d’octubre,
per una compra mínima* als establiments del Fi-
rashop, es podrà aconseguir una mascareta, amb 
il·lustracions de Jordi Pellicer, dels diferents ele-
ments de cultura popular del Vendrell. Hi ha quatre 
models diferents per col·leccionar.

* Import determinat per cada establiment col·labo-
rador

**Hi col·labora: Jordi Pellicer Il·lustracions

Gimcana
“Busca la teva masca-
reta preferida de cultura 
popular del Vendrell”



Campanya de dinamització de l’hostaleria 
local amb una ruta de tapes especial. 
Temps recomanat per a fer les degustacions: 
30 minuts.
Per tal de garantir la seguretat, recomanem 
fer reserva prèvia als establiments

Dissabte 10 d’octubre, a les 17 h,
Showcooking.

El xef vendrellec Jordi Guillem (Le Méridien 
Ra) inaugurarà la campanya del Firatapa 
amb una recepta original i especial per la 
Fira. L’acte es podrà seguir en directe al ca-
nal Youtube de Comerç i Fires del Vendrell i 
a RTV el Vendrell.

* Hi col·laboren: Comerç del Vendrell i Gre-
mi d’Hostaleria del Baix Penedès.

FIRATAPA

Del 9 al 18 d’octubre.

3,5 €

tapa i beguda

(cervesa o vi)

https://www.youtube.com/channel/UCiQjzJxJ_S9BKm5vXCZ4WvA
https://www.youtube.com/channel/UCiQjzJxJ_S9BKm5vXCZ4WvA


Agro-Tast El Vendrell
Burger Agro-tast.

LES TAPES

Bar Amadeus
Pikada Amadeus.

Bertiz
Duet de sabors.

D
EL FIRATAPA



Cafeteria Caracas
Llit cruixent.

Cafeteria Peter’s
Filet Peter’s.

El Niu 1976
“Tronxo”. Llom al forn especiat amb arròs i salsa 
curri.

Cafeteria Salvatore
Popet amb salsa.



El Cup
Milfulls de xips d’albergínia amb brandada de ba-
callà.

Cal Primo Fondue
Banyuts a la Riojana.

El Racó Ibèric
Ibèric Caribbean Fusion.

El Mordisco
Assortiment de truites casolanes. 



El Tast
Bitast.

L’Enxaneta
“Cochinita Pibil” amb salsa de tamarinde.

La Fàbrica del Pernil
Bomba de patata de formatge Shropshire i compo-
ta de pera i poma.

La Xocolateria
Tapa dolça.



Agro-Tast El Vendrell.
Ctra. Valls, 15. Tel. 685 50 97 87
Bar Amadeus.
C. Apel·les Fenosa,12-16. Tel. 651 307 792
Bertiz.
La Rambla, 21. Tel. 977 59 12 38
Cafeteria Caracas.
Ctra. Sant Vicenç, 2. Tel. 977 66 55 66
Cafeteria Peter’s.
La Rambla, 10. Tel. 977 66 24 69
Cafeteria Salvatore.
La Rambla, 29. Tel. 977 66 43 46
Cal Primo Fondue.
C. Muralla, 51 (pl. Nova). Tel. 977 66 31 62
El Cup.
C. Àngel Guimerà, 26. Tel. 977 17 70 96

El Mordisco.
C. Crèdit, 5. Tel. 625 528 827
El Niu 1976.
C. Born, 4. Tel. 657 58 83 12
El Racó Ibèric.
C. Peix, 9. Tel. 646 215 666
El Tast.
La Rambla, 17. Tel. 977 66 57 36
L’Enxaneta.
Pl. Vella, 3. Tel. 877 01 63 86
La Fàbrica del Pernil.
La Rambla, 14. Tel. 679758 078
La Xocolateria.
Pl. Nova, 3-5. Tel. 695 819 973
Mauri, més que tapes.
La Rambla, 11. Tel. 697 83 18 63
Yoisi.
C. Montserrat, 22. Tel. 609 840 969

ESTABLIMENTS COL·LABORADORS:

Mauri, més que tapes
Més que Burger.

Yoisi
Tapa Yoisi Fira.



Cicle de tastos virtuals i pre-
sencials de productes i pro-
ductors locals per gaudir d’ex-
periències gastronòmiques 
de gran qualitat i de km 0.

Hi col·labora: Col·lectiu Terra i Taula.

FIRATAST



Tast virtual de 3 vins
d’Augustus Forvm
25 €

Divendres  9 d’octubre

Tast de 3 vins Avgvstvs (blanc, rosat i negre) di-
rigit per Martí Roig (enòleg): Avgvstvs LOOK 750 
ml, Avgvstvs Rosat 750 ml, Avgvstvs Primer Negre 
750 ml.

Quina mida té el pack per al tast virtual?
És un pack ideal per a 2-4 persones.

Quin és el darrer dia per comprar aquest pack?
La compra de tiquets es tancarà el 7 d’octubre.

Quan puc recollir el pack?
L’únic de recollida del pack serà el dia 8, tant a Ca-
lafell com al Vendrell.

Com puc conservar el pack fins al moment del 
tast?
Cal conservar-lo a la nevera i treure’l uns minuts 
abans del tast.

Quan serà el tast virtual?

El tast virtual serà el divendres 9 d’octubre, a les 19 h.
Com puc trobar el tast virtual?
Cal estar connectat a Instagram, al perfil @Terrai-
Taula per seguir en directe aquest tast.

Recollida
Dia 8 d’octubre, tant a Calafell com al Vendrell.

A Calafell: Terra i Taula, carrer Vilamar 18, local 2. 
De 10 h a 13.30 h i de 17.30 h a 20.30 h

Al Vendrell: Celler Avgvstvs Forvm, ctra. Sant Vi-
cenç s/n. De 10 h a 17 h.

Dissabte 10 d’octubre

Tast virtual de croissants de 
L’Obrador d’Oriol Rossell
17 €

Participa en el Tast de croissants de L’Obrador, 
guiat pel pastisser Oriol Rossell.

Tast de croissant normal, croissant de mantega, 
croissant de figues i mascarpone, croissant black 
sèsam, croissant de xocolata, croissant d’avellana 



i croissant d’ametlla marcona.

Quina mida té el pack per al tast virtual?
És un pack ideal per a 2-4 persones.

Quin és el darrer dia per comprar aquest pack?
La compra de tiquets es tancarà el 7 d’octubre a 
les 23 h.

Quan puc recollir el pack?
El dia de recollida serà el 10 d’octubre de 10 h a 14 
h tant a Calafell com al Vendrell.

Com puc conservar el pack fins al moment del 
tast?
Cal conservar-lo a temperatura ambient.

Quan serà el tast virtual?
El tast virtual serà el dissabte 10 d’octubre a les 18 h.

Com puc trobar el tast virtual?
Cal estar connectat a Instagram al perfil @Terrai-
Taula per seguir en directe aquest tast.

Recollida
Dia 10 d’octubre de 10 h a14 h, tant a Calafell com 
al Vendrell
A Calafell: Terra i Taula, c. Vilamar 18, Local 2. De 
10 h a 14 h.
Al Vendrell: L’Obrador, c. Nord 3. De 10 h a 14 h

Diumenge 11 d’octubre

Tast virtual de refrescs naturals 
Honey Soda, cervesa d’arròs i 
vermut
30 €

Vermut virtual amb tast de refrescos naturals Ho-
ney Soda, cervesa d’arròs i vermut a càrrec de 
Jordi Guillem.

Tast d’un un refresc natural de fonoll silvestre i 
poma de Lleida ecològica de 333 ml, kombutxa de 
tarongina i farigola silvestre de 333 ml, una cerve-
sa d’arròs Theresa del Molí de Rafelet de 333 ml, 
un refresc natural de llimona ecològica de 333 ml, 
un hummus de musclos en escabetx, patates xips 
artesanes, olives amb anxova, ametlles marcones 
fregides amb sal i un assortiment de formatges i 
melmelada Verol.

Quina mida té el pack per al tast virtual?
És un pack ideal per a 2-4 persones.

Quin és el darrer dia per comprar aquest pack?
La compra de tiquets es tancarà el 7 d’octubre a 
les 23 h.

Quan puc recollir el pack?
L’únic dia de recollida del pack serà el 10 d’octubre 
d’11 h a 14 h i de 17.30 h a 20 h, tant a Calafell com 
al Vendrell.

Com puc conservar el meu pack fins al moment 
del tast?



Cal conservar-lo a la neverai treure’l uns minuts 
abans del tast.

Quan serà el tast virtual?
El tast virtual serà el diumenge 11 d’octubre a les 
13 h.

Com puc trobar el tast virtual?
Cal estar connectat a Instagram al perfil de @Te-
rraiTaula per seguir en directe aquest
tast.

Recollida
L’únic dia de recollida del pack serà el 10 d’octubre 
d’11 h a 14 h i de 17.30 h a 20 h, tant a Calafell com 
al Vendrell.

A Calafell: Terra i Taula, c. Vilamar, 18, Local 2. De 
10 h a 13.30 h i de 17.30 h a 20.30 h
Al Vendrell: L’Alquimista, plaça Vella 4.

Servei a domicili
Per gaudir del servei a domicili, cal trucar al 606 46 
56 74.
+ 3 € (Calafell i el Vendrell). Aquest import es pa-
garà en el moment de l’entrega.
+ 5 € (10 km a la rodona). Aquest import es pagarà 
en el moment de l’entrega.

Dissabte 17 d’octubre
Tast virtual de gelats Real Ice
22 €

Tast virtual de gelats Real Ice a càrrec de Jordi 
Guillem.

Tast d’un sorbet de most Cabernet Franc Avgvstvs 
Forvm, un gelat de iogurt natural fermentat amb 
reducció de Merlot, un gelat d’ametlla torrada amb 
llenya i un gelat de garrofa i avellana. Les terrines 
de gelat són de vidre de 133 ml.

Quina mida té el pack per al tast virtual?
És un pack ideal per a 2-4 persones.

Quin és el darrer dia per comprar aquest pack?
La compra de tiquets es tancarà el 15 d’octubre a 
les 23 h.

Quan puc recollir el pack?
L’únic dia de recollida del pack serà el dia 16, tant 
a Calafell com al Vendrell.

Com puc conservar el pack fins al moment del 
tast?
Cal conservar-lo al congelador, treure’l del conge-
lador 10 minuts abans del tast i deixar-lo a la neve-
ra.



Quan serà el tast virtual?
El tast virtual serà el 17 d’octubre a les 17 h.

Com puc trobar el tast virtual?
Cal estar connectat a Instagram al perfil @Terrai-
Taula per seguir en directe aquest tast.

Recollida
L’únic dia de recollida del pack serà el 16 d’octubre, 
tant a Calafell com al Vendrell.

A Calafell: Terra i Taula, c. Vilamar, 18, Local 2. De 
10 h a 13.30 h i de 17.30 h a 20.30 h
Al Vendrell: A l’Alquimista, plaça Vella, 4. De 17 h 
a 20 h.

Servei a domicili
Per gaudir del servei a domicili, cal trucar al 606 46 
56 74.
+ 3 € (Calafell i el Vendrell). Aquest import es pa-
garà en el moment de l’entrega.
+ 5 € (10 km a la rodona). Aquest import es pagarà 
en el moment de l’entrega

Tastos presencials i
promocions

CELLER AVGVSTVS
Descompte de 3 euros del preu habitual de la visita 
durant la setmana de la Fira de Santa Teresa.
Ctra. Sant Vicenç, s/n, el Vendrell. Tel. 977 66 69 
10. www.avgvstvsforvm.com

CELLER FINCA MAS PERDUT
Tast al celler de 3 vins. Dos torns (11 h i 12 h). Du-
rada aproximada 30-45 minuts. 
Preu: 5 €. 
Cal reserva prèvia. Grup màxim de 6 persones.

Celler Finca Mas Perdut, s/n, Santa Oliva
Reserves al 616 19 08 77 o a masperdut@hotmail.
com, www.fincamasperdut.com

JANÉ VENTURA
Tastos per a grups reduïts els dies 10, 11, 17 i 18 
d’octubre, a les 11 h i a les 12.30 h.
Tastarem “vins en rama” de l’anyada 2020 i de les 
noves anyades dels caves Reserva de la Música 
(2017) i DO Gran Reserva (2014).
Preu: 5 €.
Cal inscripció prèvia.

Ctra. Calafell, 2. El Vendrell
Més informació i reserves al 977 66 01 18, 977 66 
12 39, www.janeventura.com, www.facebook.com/
janeventura1914

JANÉ WINESTORE
10% de descompte a la botiga en productes que 
no estiguin d’oferta.
10% de descompte a la Zona gastronòmica km 
1187.

Horaris Jané Winestore:
De dilluns a dijous, de 9.30 h a 20 h.
Divendres i dissabte, de 9.30 h a 20.30 h.
Diumenge de 9.30 h a 14 h.

Horaris km 1.187: 
De dimarts a dijous, de 9.30 h a 16 h i de 18 h a 20 h.
Divendres i dissabte, de 9.30 h a 16 h i de 18 h a 
24 h.
Diumenge, de 9.30 h a 15 h.

Jané Winestore. N-340, km 1187, 43880 Coma-ru-
ga, el Vendrell.  www.janegrup.com

* Hi col·labora: Col·lectiu Terra i Taula.



FIRArt

El 10 d’octubre a la Rambla 
i el 17 d’octubre a la plaça 
Nova, de 9 h a 21 h. 

Per la Fira, el Racó de l’Art es 
transforma en FirArt. S’hi po-
den trobar parades d’artesa-
nia de gran varietat i qualitat. 

FIRART



Àngela Saumoy. Vidre fos. Contacte: m.ange-
la53@hotmail.com

Mayka. Fofutxes. Contacte: mrlynchmdj @hotmail.
com

Esther Heras. Joies de disseny. Contacte: joies@
artfoc.com

Fina Tort. Bosses fetes a mà. Contacte: finatort@
hotmail.com

Isabel Díaz. Roba. Contacte: idiaz54@hotmail.com

Monika Malazdra. Complements de roba fets amb 
patchwork. Contacte: info@atelierdemonique.es

Núria Pineda. Capsetes de fusta. Contacte: ai-
run2@telefonica.net

Teresa Tutusaus. Artesania amb fusta. Contacte: 
te.tut60@gmail.com

Yolanda Prado. Espelmes i encensos artesans. 
Contacte: alaluzdevelas@gmail.com

Roger Lloria Tutusaus. Peces de ferro artístic per 
a la llar. Contacte: rogermetall@hotmail.com



Atraccions

Del 9 al 12 i del 16 al 
18 d’octubre

ATRACCIONS



A partir de les 17.30 h,

A la plaça de la Sardana, ATRACCIONS INFAN-
TILS de la Fira. 
• Pista d’autos de xoc infantil 
• Scalextric 
• Jumping

El Dissabte 10 d’octubre, de 18 h 
a 19.30 h, 

ATRACCIONS SENSE SOROLL per
a persones amb sensibilitat auditiva.



ACTES DE

CULTURA

POPULAR

CULTURA



Dissabte 10 d’octubre

A les 8 h, pels carrers de la vila,
MATINADES a càrrec de Les Gralles del Baix Pe-
nedès i els grallers Tocats de Canya.

De 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h, a la plaça del Tívoli, 
FES LA CERCAVILA!
Exposició dels grups de Cultura popular del Ven-
drell a càrrec de Ball de Diablons, Ball de Diables, 
Drac del Vendrell, Aligueta, Àliga, Lleonet, Lleó, 
Ball de Bastons, Ball de la Bolangera, Ball de Ca-
vallets, Ball de Cercolets, Ball de Cintes, Ball de 
Faixes, Ball de Figuetaires, Ball de la Patatuf, Ball 
de les Gitanes, Ball de Panderetes, Ball de Pande-
ros, Ball de Pastorets, Ball de Valencians, Nens del 
Vendrell, Gegants, Gegantons i Nans i Agrupació 
Musical Santa Anna.
En cas de pluja, l’exposició serà el dilluns 12 d’oc-
tubre.
 (amb control d’accés per evitar aglomeracions)

A les 8 h, pels carrers de la vila,
MATINADES a càrrec de Les Gralles del Baix Pe-
nedès i els grallers Tocats de Canya.

A les 12.30 h, a la plaça Vella i a Televisió el Ven-
drell,
VERSOS del Ball de Diables del Vendrell.
Cal adquirir l’entrada anticipada gratuïta:
En línia: al web www.elvendrell.cat a través del bà-
ner “Entrades Fira de Santa Teresa”, a partir del 

dimecres 7 d’octubre a les 10 h, fins a exhaurir lo-
calitats.
Presencialment: el dimecres 7 d’octubre, de 10 h 
a 13 h, a l’Escola Municipal de Música Pau Casals.
Més informació: al 977 66 73 79 o al correu
elVdefesta@gmail.com

A les 17.30 h, a la plaça del Tívoli,
47è CONCURS NACIONAL DE COLLES SARDA-
NISTES, amb la Cobla Reus Jove.
Organitza: Colla Sardanista Dansaires del Pene-
dès
(amb control d’accés per evitar aglomeracions) 

De 17 h a 19.30 h,
PLANTADA DE BÈSTIES DE FOC
A la plaça Nova: Borinot de Foc del Vendrell, les 
Puces del Caramot i la Mulassa Feixuga del Ven-
drell.
A la plaça Vella: Drac de Foc el Cabrot del Vendrell, 
el Cabrot Petit del Vendrell i el Drac del Vendrell.

A les 20 h, a la plaça Pep Jai,
ENCESES DE LLUÏMENT i TRONADA
A càrrec del Borinot de Foc del Vendrell, el Cabrot Diumenge 11 d’octubre



Petit del Vendrell, el Drac de Foc el Cabrot del Ven-
drell, el Drac del Vendrell, la Mulassa Feixuga del 
Vendrell  i les Puces del Caramot del Vendrell.
Cal adquirir l’entrada anticipada gratuïta:
En línia: al web www.elvendrell.cat a través del 
bàner “Entrades Fira de Santa Teresa”, a partir del 
dimecres 7 d’octubre a les 10 h, fins a exhaurir lo-
calitats.
Presencialment: el dimecres 7 d’octubre, de 10 h 
a 13 h, a l’Escola Municipal de Música Pau Casals.
Més informació: al 977 66 73 79 o al correu
elVdefesta@gmail.com

A les 21.45 h, a la plaça Pep Jai,
ENCESES DE LLUÏMENT i TRONADA
a càrrec del Borinot de Foc del Vendrell, el Cabrot 
Petit del Vendrell, el Drac de Foc el Cabrot del Ven-
drell, el Drac del Vendrell, la Mulassa Feixuga del 
Vendrell  i les Puces del Caramot del Vendrell.
Cal adquirir l’entrada anticipada gratuïta:
En línia: al web www.elvendrell.cat a través del 
bàner “Entrades Fira de Santa Teresa”, a partir del 
dimecres 7 d’octubre a les 10 h, fins a exhaurir lo-
calitats.
Presencialment: el dimecres 7 d’octubre, de 10 h 
a 13 h, a l’Escola Municipal de Música Pau Casals.
Més informació: al tel. 977 66 73 79 o al correu 
elVdefesta@gmail.com




