
Aquest programa conté la relació d'actes prevista fins al moment de tancar l'edició. L'organització 
es reserva el dret de modificar la programació i l'horari dels actes per causes meteorològiques o 

per raons alienes a la seva voluntat i demana disculpes, per endavant si es veiés obligada a fer-ho.

• Acaf-Associació d'afectats de Fibromiàlgia

• Alberto Borrull Arrabal

• Amics de vehicles clàssics a Cervelló

• Artesania CJ

• Artesania Fachini tot fet a mà

• Artesanias del Ecuador

• Asgat-Cat

• Associació 500x20 del Garraf

• Associació d'Agermanament

 Cervelló-St.Martin-Le-Beau

• Associació de Dones de Cervelló

• Associació de Veïns de Cervelló

• Associació Esportiva MVP Cervelló

• AT de la Assemblea Nacional Catalana

• Atica SL
• Aula de Música Cervelló

• Autoescola Popcar

• Bailes Marcos & Antonia

• Bar La Llesca

• Bernandita Suaybaguio Impron

• Cal Sis Dits

• Calabazasparahadas

• Càrites parroquial

• Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas

• Cava Artístic

• CE Futsal Cervelló

• Centre de benestar i estètica Martona

• Centre Excursionista Cervelló

• Ceraqua

• Ceràmica La Bisbal de l'Empordà

• Cervelló Solidari

• Cervelló, ahora sí se puede

• Club de Rugby Cervelló

• Club d'Escacs Cervelló

• Club Esportiu Penya Blaugrana de Cervelló

• Comercial Osmán

• Consorci de Turisme del Baix Llobregat

• Coprovilla

• Coral Veus Amigues

• Donde hay vino hay amor

• Dunnana

• Eix Social

• El Teatrí 

• Embotits Vall del Ges

• Encaputxats Diabòlics

• Encarna López Martínez

• ERC Cervelló

• Escola Escola Nova

• Esmalts al foc-Maria Mercè

• Esplai el Raconet

• Formatges del Montseny

• Formatges Muntanyola

• Four Roses Rock

• Frankfurt Kaiser

• Gaudim Cervelló

• Geganters i Grallers de Cervelló

• Gemma Gallego Lucas

• Germandat de Sant Sebastià

• Grup de Recerca

• Hugo Muenala

• ICS
• Innato. Quiropràctic de família

• Interiors Paco Piña

• Isabel Baz Rio

• Joventut Esquerra Replublicana Cervelló

• Kuksoolwon

• La Llucana - finestres i tancaments

• La Tasca

• Las artesanas Adrian y Montse

• L'Avi Josep

• Mª Rosa Estrada Carrera

• Mapamundi Produccions, S.L.

• Mares i pares de 3r ESO Si Cervelló

• Mas Queseros

• Maset del Lleó

• Matossers de Molins de Rei

• Mercè Ponsà Bellvé

• M'estimo Cervelló-PSC

• Miriam Coloma

• Noies de Cervelló Puntaires

• Olives Baraka 

• P.P. Cervelló

• Pizzeria Dallas

• Que Guay

• Ràdio Cervelló

• Redbelt Academia, S.L.

• Restaurant Vell Cervelló

• Sal & Pebre

• Segle Nou

• Societat Coral Diana

• Som-hi-li

• Sushi and Burguer

• TTDisseny

• Úrsula Andrés Morell

• Xarxa integral de professionals i usuàries, SCCL

• Ajuntament de Cervelló
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La Fira de Cervelló és l’espai de trobada de comerços, 
empreses i entitats on tenen l’oportunitat de compartir els 
seus millors productes i serveis amb la ciutadania, de forma 

relaxada, distesa i amb il·lusió.
El carrer Major es transforma en un gran aparador on els 
visitants podran gaudir d’un ampli ventall de productes i 
activitats. Enguany es torna a presentar la Fira del Vi per 

segon cop, on podrem tastar diferents tipus de vins.
Pots passar a recollir la teva copa per l'estand de 

l'Ajuntament

AFECTACIÓ AL TRÀNSIT PER LA FIRA
A partir de les 17.30 hores del divendres 19 de maig i fins les 6 hores del 
dilluns 22 de maig, amb motiu de la celebració de la Fira de Cervelló, el 
trànsit patirà les següents alteracions:

❶ Tall de trànsit al carrer Major del número 31 al final de carrer i la seva 
correspondència frontal en números parells.

❷ Tall de trànsit a l’avinguda Catalunya del número 2 al 28 i la seva 
correspondència frontal en números senars.

 I tots aquells carrers que s’accedeixi des d’aquest tram tallat al 
trànsit o tinguin com a destinació aquest tram.

 Canvi de sentit de circulació: en els següents carrers es circularà en 
sentit contrari a l’habitual:

❸ Carrer Mestre Adela Cardona

❹ Coral Diana

❺ Els veïns dels carrers Coral Diana, rambla Tarradellas, Santa Maria, 
Plaça del Mestre i Mestre Puignau que tinguin pàrquing tenen 
garantida la sortida en sentit Barcelona però no podran tornar a 
accedir-hi fins que acabi la Fira.

❻ Els veïns del pàrquing del carrer Sant Esteve podran sortir únicament 
en horari de 22 a 8 hores creuant el carrer Major i pel carrer German-
dat de Sant Sebastià.

P S’habilitarà una zona d’aparcament especial de la Fira en el carrer 
Major, amb estacionament limitat d’una hora per fer gestions en 
horari comercial.

 L’empresa Soler i Sauret habilitarà parades de bus provisional en els 
dos sentits dels trajectes a la rotonda de Ceraqua. Demanem que els 
conductors que tinguin previst fer ús del vehicle tinguin en compte 
aquesta informació. Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte 
amb la Policia Local i seguiu les seves indicacions.
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Dissabte 20 de maig 11 h Inauguració de la Fira de Cervelló, a l’estand de l’Ajuntament.
11.30 a 13 h Tastet d’instruments a la rambla Josep Tarradellas, a càrrec de l’Aula de Música.
12 h  Inauguració de l’exposició "Record d'Antonio Asensio, espeleòleg de Cervelló".                                                 

“Coves i avencs" a Cal Badia, organitzada pel Grup de Recerca i Gaudim Cervelló.
12 h “Cuinant poesia” al vestíbul de la Biblioteca, a càrrec d’en Moi Aznar.
12 a 13 h Tast de Vins a la Fira del Vi. Inscripcions estand Ajuntament (limitat a 15 persones)
12.30 h  Exhibició de balls a càrrec del Casal de la Gent Gran, al costat del seu estand.
13 h           Balls i demostració de Zumba  a l’escenari de la Rambla, a càrrec de l’Associació de 

Dones de Cervelló.17 h Actuació de Combo Rock a l’escenari de la Rambla, a càrrec de l’Aula de Música.
17 a 18 h Tast de Vins a la Fira del Vi. Inscripcions estand Ajuntament (limitat a 15 persones)
17.30 h Plantada de gegants, a la rambla Josep Tarradellas.18 a 18.30 h Demostració d’arts marcials i crossfit a l’escenari de la Rambla, a càrrec de RedBelt 

Academia.18.30 h Exhibicions d’arts marcials coreanes al carrer Major davant la Biblioteca, a càrrec de Kuksoolwon.19 h Trobada gegantera i cercavila al carrer Major, amb 10 colles convidades, a càrrec dels Geganters de Cervelló. 20.30 h    Concert Four Roses Rock, a l’escenari de la Rambla. 22 h Sevillanes amb rebujito, a la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu, organitzat pel Casal de Gent Gran. Sorteig d’unes sabates “flamenques”. Diumenge 21 de maig9 h Trobada de vehicles clàssics, a càrrec dels Amics de Vehicles Clàssics de Cervelló. Sortida a les 11 del matí des de l’Església.10.30 h Exhibició de Zumba a l’escenari de la Rambla, a càrrec de Ceraqua.
11.30 a 12 h Exhibició de balls organitzat per Bailes Marcos & Antonia, a l’escenari de la rambla 

Josep Tarradellas.11.30 a 12.30 h Exhibició de Ball Country, a càrrec de l’Associació de Veïns, al seu estand.
12 a 13 h Tast de Vins a la Fira del Vi. Inscripcions estand Ajuntament (limitat a 15 persones)
12 a 14 h Actuació castellera amb els Matossers de Molins de Rei i les colles convidades de Nyerros de la Plana i Castellers de les Roquetes, a l’escenari central. En cas de pluja se celebrarà a la pista semi-descoberta.17 h   Vols pujar al cotxe de la Policia Local? Vine a l’avinguda Catalunya.
17 a 18 h Tast de Vins a la Fira del Vi. Inscripcions estand Ajuntament (limitat a 15 persones)
18 h  Concert de cant coral “Veus Amigues” a càrrec del Casal de la Gent Gran a l’escenari de la rambla. Activitats durant els dos dies  • Tast de vins i tallers de degustació.• Exposició "Record d'Antonio Asensio, espeleòleg de Cervelló". “Coves i avencs” a Cal Badia (c. Major, 93). 

Horari: de 10 a 14 i de 16 a 20 h.  • Demostració d’arts marcials i crossfit, a càrrec de RedBelt Academia al costat del seu estand.
• Durant el cap de setmana, actuacions musicals a càrrec dels professors i alumnes de l’Aula de Música, al 

costat del seu estand.
• Diumenge al matí, tastet d’instruments a càrrec de l’Aula de Música, al seu local.• Futbol inflable a l’estand del C.E. Futsal.• Porteria inflable a l’estand de la Penya Blaugrana.• Cistelles de bàsquet a l’estand de l’Associació MVP Bàsquet Cervelló.• Tallers d’oficis tradicionals (bufador de vidre, picapedrer, premsa de vi, ceràmica i elaboració de paper)


