


18 h | sala polivalent de la Biblioteca
CONFERÈNCIA: CAÇADORS de BOLETS
A càrrec d’Enric Gràcia (micòleg de l’exitós programa de TV3)

en acabar
COCA de BOLETS per a TOTS els ASSISTENTS

plaça del mercat
VENDA de LLENEGUES i ALTRES VARIETATS de BOLETS

plaça de la Fira de Dalt
CONCURS de LLENEGUES
Es premiaran la llenega més gran i el bolet més original (veure bases a part)

EXPOSICIÓ de DIFERENTS VARIETATS de BOLETS del PAÍS
Amb l'assessorament de micòlegs de l'Agrupació Micològica Berguedana 

IV CONCURS de CONSERVES de CARDONA (veure bases a part) 

de 9 a 11 h RECOLLIDA de les CONSERVES a CONCURS   
i d’11 a 13 h EXPOSICIÓ de les CONSERVES a CONCURS

diferents carrers i places de la vila
PARADES d’ARTESANS
VENDA i DEGUSTACIÓ de PRODUCTES ARTESANALS
Bolets con�tats, codonyats, allioli de codony, etc.
El COMERÇ TINDRÀ PARADA al CARRER
Els establiments de la UBIC sortejaran quatre packs entre els seus clients  
per un import de 100 euros cadascun (pack joieria i òptica, pack 
alimentació, pack pastisseria i �eca i pack llar i regals) 

d’11 a 14 h | balcó de la Fira
JOCS de FUSTA GEGANTS: COLORS de MONSTRE
A càrrec de la companyia Tombs Creatius

d’11.30 a 13.30 h | plaça de la Fira
DEGUSTACIÓ de PLATS CUINATS amb LLENEGUES
Preparats pels restaurants del municipi: La Bauma, Les Monges  
(Hotel Bremon),  Parador de Turisme “Ducs de Cardona”, 4 cantons, 
Rostisseria Obiols i Vilar Rural

de 10 a 14 h | centre Cardona Medieval
PROJECCIÓ de l’AUDIOVISUAL    
“ELS CARDONA, SENYORS DE LA SAL”
Entrada gratuïta

a les 12.30 h | Centre Cardona Medieval
VisIta guiada pel Nucli Antic Les places són limitades
Organitza: Fundació Cardona Històrica,  fundació privada  municipal

17.30 h | balcó de la Fira
TEATRE INFANTIL: FIRA MERCAT de TARDOR
A càrrec de la companyia País de Xauxa

17.30 h | Centre Cardona Medieval
VISITA GUIADA pel NUCLI ANTIC Les places són limitades
Organitza: Fundació Cardona Històrica,  fundació privada  municipal 

18.30 h | plaça de la Fira 
CANTADA d’HAVANERES a CÀRREC del GRUP REMS
Hi haurà coca i mistela per a tots els assistents 

a la mitja part de les havaneres 
Lliurament dels premis del sorteig   
de la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona
Del IV Concurs de Conserves de Bolets de Cardona i del III Concurs infantil de 
bolets de Cardona

de 8.30 a 11 h
3r CONCURS INFANTIL de BOLETS (entre 5 i 12 anys)
Veure bases a part

en acabar | al bosc
Pa amb tomàquet i embotit    
per a tots els participants al concurs infantil 

11 h | plaça de la Fira 
XOCOLATADA

d’11 a 14 h | balcó de la �ra
JOCS de FUSTA GEGANTS: COLORS de MONSTRE
A càrrec de la companyia Tombs Creatius

17.30 h | balcó de la �ra
TEATRE INFANTIL: FIRA MERCAT de TARDOR
A càrrec de la companyia País de Xauxa

dissabte 

diumenge

30 d’octubre

31 d’octubre
al matí

diumenge

diumenge 
31 d’octubre

festival infantil 

En cas de pluja, 
tots els actes de la �ra es traslladaran al pavelló municipal i els del festival infantil al Teatre Municipal Els Catòlics

avanç 
   de la �ra


