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12 i 13 de novembre

Se

FIRA INTERNACIONAL DEL

FORMATGE
i EL Vi

Plaça de la Vila. Zona de vianants

Palau-solità
i Plegamans
#FiraFormatge #PalausolitaiPlegamans #PSIP
www.palauplegamans.cat

ORGANITZEN:

facebook.com/firaformatge

@firaformatge

e7v.cat

Programa Fira Internacional del Formatge i el Vi.
Plaça de la Vila, zona vianants. Palau-Solità i Plegamans.

DISSABTE 12 NOVEMBRE
De 10.00 a 12.00 h

Taller de munyir les cabretes

D' 11.00 a 12.00 h

Taller de Formatges a la cara

D' 11.00 a 12.00 h

El tren dels formatges

D' 11.00 a 14.00 h

The Fábula Mobile i l'Inflable Dragon Age

A les 11.30 h

Inaguració Tabalauencs

De 12.30 a 13.30 h

*Concurs infantil de munyir la cabra. Cistella de formatges de regal

De 13.30 a 14.30 h

"Que no te la den con queso!"

De 17.00 a 21.00 h

The Fábula Mobile i l'Inflable Dragon age

De 17.00 a 18.00 h

Taller infantil "Fem una ovella"

De 17.00 a 18.00 h

Taller de Trepitjar raïm

De 18.30 a 19.30 h

Súper Gimcana formatgera. Transport de lleteres i formatges gegants

De 18.00 a 18.45 h

El tren dels formatges

De 19.00 a 21.00 h

The ZeBRASS Marching Band

De 19.30 a 20.15 h

La Loko-motora formatgera

De 20.00 a 21.00 h

**Sessió de maridatge de formatges del món i vi

DIUMENGE 13 NOVEMBRE
De 10.00 a 12.00 h

Taller de munyir les cabretes

D' 11.30 a 12.30 h

Taller Infantil "Fem una vaca"

D' 11.00 a 12.00 h

El tren dels formatges

D’11.00 a 12.00 h

Ball a càrrec de l’Associació Country Can Falguera

D' 11.30 a 13.30 h

Taller de cuina infantil amb Ada Parellada

De 12.00 a 13.00 h

Taller de Trepitjar raïm

De 13.30 a 14.30 h

"Que no te la den con queso!"

De 17.00 a 18.00 h

Taller Infantil "Fem una cabra"

De 17.00 a 18.00 h

Taller de Trepitjar raïm

De 17.30 a 18.30 h

Grup de ball Fantasia Flamenca de la Casa d’Andalusia
de Palau-solità i Plegamans.

De 18.30 a 19.30 h

Súper Gimcana formatgera. Transport de lleteres i formatges gegants.

De 18.30 a 19.15 h

La Loko-motora formatgera

De 19.00 a 20.00 h

*Concurs per adults de munyir la cabra. Cistella de formatges de regal.

A les 20.00 h

Acte de clausura

Durant tot el cap de setmana: Exposició de lleteres i eines formatgeres
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 i el Vi estan organitzats per l’Ajuntament de Palau-Solità
de 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 12’5€ per persona. Cal fer la reserva abans per whatsapp
al +34 625 06 25 70 (Míriam)

