
Dissabte, 24 de setembre
a A partir de les 10 h del matí i durant tot el dia, al c. Jussà,
FIRA D’ARTESANS I PRODUCTORS AGROALIMENTARIS.

a A la mateixa hora, al c. Verger, ObERTURA de la 1a FIRA 
D’ART, mostra d’artistes pintors.

a A les 11 h, a la pl. de l’Ajuntament,
TALLER DANI MAGYK per a nens i nenes de totes les edats.

a A les 11.30 h, al pavelló, ObERTURA DE L’ESPAI bOLETAIRE.

a 2a TRObADA DE CELLERS VERMUTAIRES DE CATALUNYA.

a A partir de les 12 h fins les 19 h, 2a EDICIÓ DE VERMOUTH i
TAPES,  mostra de cellers vermutaires, cerveses artesanes, vins i ca-
ves; i maridatge amb tapes de diferents bars i productors alimentaris.

a De les 16 h a les 17 h, al pavelló, CONCURS DE PLATS
CUINATS AMb bOLETS i  3r CONCURS INFANTIL DE CUINA AMb 
bOLETS.

a Tot seguit i fins les 18 h,
EXPOSICIÓ PÚbLICA DELS PLATS del Concurs.

a A les 18 h, al mateix lloc,
ENTREGA DE PREMIS del Concurs de Plats Cuinats.

a A  partir de les 19 h, a l’espai boletaire,
5a edició del TASTA-b&JAZZ.
TAST DE VINS de denominacions d’origen català amb TASTETS 
DE CUINA DEL bOLET. El tast estarà maridat amb música de jazz 
en directe, a càrrec del grup bR SOUND MACHINE.

Diumenge, 25 de setembre
a A  partir de les 10 h del matí, durant tot el dia, FIRA D’ART,
FIRA D’ARTESANS I PRODUCTORS AGROALIMENTARIS.

a A partir de les 11 h, CERCA FIRES per tots els espais temàtics 
de la fira, amb la XARANGA PAI PAI, de Solsona.

a A partir de les 11 h fins les 14 h, VERMOUTH i TAPES,  mostra 
de cellers vermutaires, cerveses artesanes, vins i caves; i maridatge 
amb tapes de diferents bars i productors alimentaris.

a A partir de les 11.30 h, a la pl. de l’Ajuntament,
FEM EL VERMOUTH amb CASSOLETA DE bOLETS
(esparracada amb barreja de ceps i bolets de temporada) i
un XARRUP DE VERMOUTH MURCAROLS
“el vermouth de casa nostra”.

a A les 12.30 h del migdia, a la pl. de l’Ajuntament,
DIADA CASTELLERA amb:
COLLA CASTELLERA DE LA bISbAL DEL PENEDÈS “ELS bOUS” i
COLLA CASTELLERA LAIETANS DE GRAMENET.

a A les 12 h, als Jardins Artigas, VISITA COMENTADA
per a tots els assistents.

a Durant tot el dia, a la sala d’exposicions del Centre Cívic,
EXPOSICIÓ MICOLÒGICA, amb la col·laboració de l’Associació
Micològica  Berguedana, que classificaran els bolets segons 
l’espècie i el grau d’acceptació comestible. 

a A partir de les 14.15 h, al menjador del boletaire (pavelló), DINAR 
DEL bOLETAIRE, servit per ARROSSADES DE LA TIETA ROSA.

El dia 24, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 19.30 h, i el dia 25, de 10 h a 14 h, des de  
l’aparcament, els més petits podran passejar per la Fira amb PONIS.
Durant els dos dies de la Fira hi haurà servei de Trenet Turístic que farà funcions 
de llançadora entre els aparcaments i el centre de la Vila.



Organitza:

AJUNTAMENT DE
LA PObLA DE LILLET

COMERÇ i
VEÏNS DEL PObLE

Consell Comarcal
del berguedà

Amb el suport:

Agència de
Desenvolupament
del berguedà

Generalitat
de Catalunya

Col·labora:

Àpat
1r plat

Patates d’Olot farcides amb bolets
2n  plat

Pollastre amb ceba, prunes i pinyons
Postres

Làctics de la Fageda
Pa, aigua i vi

cafè

                            Preu: 10 €

MENJADOR DEL BOLETAIRE
DIUMENGE, 25 DE SETEMBRE DE 2016,
A PARTIR DE LES 14.15 h,  AL PAVELLÓ

ARROSSADES DE LA 
TIETA ROSA

VENDA ANTICIPADA DE TIQUETS
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