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La Fira Mercat del Ram obre les portes un any més al recinte del 
Parc Prudenci Bertrana. Una nova distribució on hi trobareu 
expositors, entitats i un ampli ventall d’activitats t’esperen els 
dies 26, 27 i 28 de març, de 17h a 21h, divendres, i de 10h 
a 21h, dissabte i diumenge.

Les millors propostes comercials, esportives, associatives i de 
lleure que et faran gaudir d’un gran cap de setmana a l’Illa de 
la Tordera.

Divendres, 26 de març

17:00  Inauguració de la 33ena Fira Mercat del Ram,
 a l’entrada principal del Parc Prudenci Bertrana.
17:00 Inici dels entrenaments dels equips d’escola i iniciació
 del Club Patí Tordera a la pista de hoquei dins el recinte firal.
19:00 Patinatge lliure a la pista d’hoquei. Vine amb els teus patins a la fira!!
19:00  Mostra de grups musicals del Casal de Joves de Tordera, a la carpa. 
 Actuaran: Against the Gravity (pop-rock) i El Rinkon del Kaos (rock-folk).

Dissabte, 27 de març

 Demostracions de treballs d’artesania,
 a l’estand dels artesans de Tordera
 Jocs de taula, a l’estand dels Geganters de Tordera.
 Taller de dibuix, a l’estand de Creu Roja.
 Campionat de petanca a càrrec del Club Petanca Vila de Tordera.
10:00 3a. trobada d’intercanvi de xapes de cava,
 a càrrec del Club Filatèlic Tordera, a la carpa.
10:00 Concurs de proves d’habilitat de hoquei a càrrec dels jugadors locals
10:00 3r. Torneig d’Icestock, a la pista de tenis.
11:00 Circuit de sensibilització sobre barreres arquitectòniques,
 a càrrec de la Residència l’Albert. 
11:00 Taller per a nens: fes-te el planter!, a l’estand de Les Refardes.
11:30 Inauguració de l’exposició de motos clàssiques,
 organitzada per Motoclub Tordera 7 1/2, a la Pista de l’Amistat.
12:00 Taller d’elaboració de pa per a nens, a l’estand del Forn de pa.
13:00 Patinatge lliure a la pista d’hoquei. Vine amb els teus patins a la fira!!
13:00 Desfilada de gossos en adopció,
 a càrrec del Centre d’Animals Domèstics del Maresme, a la carpa.
15:00 Observació solar, a l’estand del Centre Astronòmic la Tordera.
15:30 Demostracions de pentinats de festa,
 a l’estand de Saló de Vanguardia. REGALEM 3.000€ EN SESSIONS
 DE FOTODEPILACIÓ (30€ PELS 100 PRIMERS)
16:00 1r. Torneig de Hoquei L’ESTIQUET 4 x 4
 per equips d’escola i iniciació (nens i nenes fins a 6 anys).

17:00 Masterclass Cycling i exhibició de ball (free-style, aerollatí, etc.)
 a càrrec del CEM de Tordera, a la carpa
17:00 Circuit de sensibilització sobre barreres arquitectòniques,
 a càrrec de la Residència l’Albert. 
17:00 Taller per a nens: Fes el teu propi banc de llavors. La feina de l’hort,
 a l’estand de Les Refardes.
18:00 Taller d’elaboració de pa per a nens, a l’estand del Forn de pa.
19:00 Tast de dansa, a càrrec de l’ACR Pere Cot, a la carpa.
19:00 Patinatge lliure a la pista d’hoquei. Vine amb els teus patins a la fira!!
20.30 Trobada per realitzar l’observació nocturna,
 a l’estand del Centre Astronòmic la Tordera

Diumenge, 28 de març
  
 Demostracions de treballs d’artesania
 a l’estand dels artesans de Tordera
  Jocs de taula a l’estand dels Geganters de Tordera.
 Taller de dibuix, a l’estand de Creu Roja.
 Campionat de petanca a càrrec del Club Petanca Vila de Tordera.
 Demostracions de pentinats de festa,
 a l’estand de Saló de Vanguardia. REGAL DE 1.500€ EN SERVEIS
 DE PERRUQUERIA (15€ PER PERSONA ALS 100 PRIMERS).
10:00 Final del concurs de proves d’habilitat d’hoquei pels jugadors locals.
10:30 Jocs infantils, a càrrec de la companyia Quiràlia, a la carpa.
11:00 Fesolada popular a càrrec de la Cooperativa Agrària La Baixa Tordera.
11:00 Circuit de sensibilització sobre barreres arquitectòniques,
 a càrrec de la Residència l’Albert.
11:00 Taller d’elaboració de pa per a nens, a l’estand del Forn de pa.
12:00 Taller per a nens: Fes el teu propi banc de llavors.
 Conservació i intercanvi de llavors a l’estand de Les Refardes.
13:00 Concert de música a càrrec del grup Angels of mercy, a la carpa.
13:00 Patinatge lliure a la pista d’hoquei. Vine amb els teus patins a la fira!!
16:00 Torneig d’hoquei 3 x 3, categoria prebenjamí, a la pista d’hoquei.
17:00 Torneig d’hoquei 3 x 3, categoria benjamí, a la pista d’hoquei.
17:00 Entrada de la Gegantona de Malva i posterior entrega del tortell
 de Rams, a càrrec de la Colla de Geganters de Tordera.
17:00 Balla i mou-te amb nosaltres,
 a càrrec del Centre de formació artística Cristina Llobet, a la carpa.
17:00 Circuit de sensibilització sobre barreres arquitectòniques,
 a càrrec de la Residència l’Albert. 
17:30 Taller d’elaboració de pa per a nens, a l’estand del Forn de pa.
18.00 Torneig d’hoquei 3 x 3, categoria aleví, a la pista d’hoquei.
18:00 Som dansa: actuació dels alumnes del centre,
 a càrrec de Centre de formació artística Cristina Llobet, a la carpa.
19:00 Patinatge lliure a la pista d’hoquei. Vine amb els teus patins a la fira!!
19:00 Mostra de grups musicals del Casal de Joves de Tordera, a la carpa. 
 Actuaran: FMK7.8 (punk-rock) i Jumpink Rabbits (rock alternatiu)
20:30 CLOENDA de la FIRA MERCAT DEL RAM 2010.
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