PALAU-SOLITÀ

I PLEGAMANS

14 15 novembre
Zona DE VIANANTS del centre de la Vila

...I moltes sorpreses més!

La Fira Internacional del Formatge s’ha dissenyat amb
l’anhel de reunir els millors productors d’arreu d’Europa
per tal de compartir, tastar i conèixer en profunditat la cultura del formatge a Palau-solità i Plegamans, convertint la
població en l’epicentre d’aquesta cultura emergent.
La Fira Internacional del Formatge és una festa que promou els productes artesans i d’alta qualitat en un context
festiu, creant complicitat entre productors i consumidors.

DISSABTE 14 DE NOVEMBRE
10 a 12h

Taller de munyir les tres cabretes

10 a 21h

Exposició de lleteres i eines formatgeres

10 a 21h

Taller de ceràmica

11 a 12h

Formatges a la cara (taller de pintacares)

11.30h

Inauguració de la fira amb l’actuació del
grup de grallers el Ramat

12.30h a
13.30h

*Concurs infantil de munyir la cabra
(amb una cistella de formatges de regal)

18 a 19h

Super gimcana formatgera
(transport de lleteres, formatges gegants...)

19 a 21h

The Zebrass Marching Band
(cercavila musical)

20 h

**Sessió de maridatge de formatges del
món i cervesa artesana

DIUMENGE 15 DE NOVEMBRE
10 a 12h

Taller de munyir les tres cabretes

10 a 21h

Exposició de lleteres i eines formatgeres

10 a 21h

Taller de ceràmica

11 a 13h

Formatges a la cara (taller de pintacares)

11.30 a
12.30h

Ballada country a càrrec de l’Associació
Country Can Falguera

12.30 a
13.30h

Ballada de sardanes a càrrec de l’Agrupació
Sardanista de Palau-solità i Plegamans.

18 a 19h

Super gimcana formatgera
(transport de lleteres, formatges gegants...)

19.30 a 20

*Concurs de munyir la cabra adults
(amb una cistella de formatges)

20h

Acte de cloenda

L’organització es reserva el dret de suspendre o alterar l’horari dels actes
recollits en aquest programa per qualsevol causa o situació no prevista.
Tots els actes de la Fira Internacional del Formatge estan organitzats per
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans amb la col·laboració d’Esdeveniments 7 Vetes.
* Aquesta activitat és gratuïta amb aforament limitat. Per participar-hi,
cal inscriure’s al punt d’informació de la fira.
** Aquesta activitat és d’aforament limitat (30 persones) i té un cost
de 12€ per persona. Cal fer la reserva abans al 630 109 325 o bé a
info@e7v.cat.

