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 MATÍ
LLenegues, exposició i concurs 
a La pLaça deL mercat

Venda de llenegues i de varietats de bolets.
De 10.00h a 14.00h: Exposició micològica.
D’11.00h a 14.30h: Estand del concurs 
infantil de bolets.

aL centre històric

Els botiguers trauran parada al carrer.
D’11.00h a 13.30h: Concurs infantil de bolets.

aL passeig de La Fira - espai gastronòmic

Parades d’artesania durant tot el matí.

a La pLaça santa euLàLia

D’11.00h a14.00h: Espai gastronòmic (tast 
de plats cuinats amb bolets i tast de vins del 
territori català).
*Tiquets a la venda a la mateixa Plaça.

Durant tot el matí, mostra d’ofici de cisteller.

centre cívic (saLa poLivaLent)
Showcooking: tallers de cuina amb bolets 
i tast amb maridatge de vi. Cal inscripció 
prèvia. Preu: 5 euros 

*10:30h, tradicional / 12:30h, vegà.

mirador de La Fira

12:00h: Conte infantil “Un dia de 
campaments”, a càrrec d’Elisimontse.

pLaça deL vaLL i pLaça de La Fira

Durant tot el matí, parades del Mercat de 
diumenge.

TARDA
centre cívic (saLa poLivaLent) 

Showcooking: tallers de cuina amb bolets 
i tast amb maridatge de vi. Cal inscripció 
prèvia. Preu: 5 euros 

*16:30h, vegà / 18:15h, tradicional.

pLaça deL mercat

18:00h: Música al carrer a càrrec de l’Escola 
de Música Musicant.

mirador de La Fira

Tot el dia, atraccions infantil.

INSCRIPCIONS AL SHOWCOOKING:
Reserva prèvia fins divendres 29 a les 14.00h, 
per telèfon a 938692287 o per e-mail a: 
comerç@cardona.cat

Compra de tiquets: 
 Plaça de Santa Eulàlia de 10:00h a 14:30h.
 Centre Cívic de 16:00h a 18:15h.


