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XXIV FIRA DE LA LLENEGA
CARDONA, DIUMENGE 30 D’OCTUBRE DE 2016

MATÍ
LLenegues, boLets i degustació de boLets

a La pLaça deL mercat

Venda de llenegues i altres varietats de bolets.

a La pLaça de La Fira de daLt

Exposició de diferents varietats de bolets del 
país. Amb l’assessorament i explicacions de 
micòlegs de l’Agrupació Micològica Berguedana.
Concurs de llenegues: es premiaran la llenega més 
gran i el bolet més original (veure bases a part).
Concurs de conserves de bolets (veure bases a part).
De 9.00 h a 11.00 h: inscripcions
D’11.00h a 13.00h: exposició de tots els productes 
a concurs.

aLs diFerents carrers i pLaces de La viLa

El comerç tindrà parada la carrer. 
Parades d’artesans. Venda i degustació de 
productes artesanals (bolets confitats, codonyats, 
embotits, formatges, etc.)
Demostració de l’ofici de cisteller i tallers de 
cistelleria per a nens i nenes.
Música folk catalana al carrer, a càrrec d’El 
Toll, Grallers de Cardona, Colla de Xirimiters 
i Tabaleters El Montgó.

a La pLaça deL vaLL

A partir de les 11.00 h: Ballada de country. 
Organitza Granger’s del Berguedà.

aL passeig de La Fira

D’11.30 h a 14.00 h: Degustació de plats 
cuinats amb llenegues. Preparats per diferents 
restaurants del municipi.

aL centre cardona medievaL

De 10.00 h a 12.30 h: Projecció de l’audiovisual 
“Els Cardona, senyors de la sal”. Gratuït.
A les 12.30 h: Visita guiada pel centre històric. 
(castellà). Les places són limitades (compra 
d’entrades a www.cardonaturisme.cat). Organitza 
Fundació Cardona Històrica.

TARDA
aL centre cardona medievaL

De 16.00 h a 18.30 h: Projecció de l’audiovisual 
“Els Cardona, senyors de la sal”. Gratuït.
A les 18.30 h: Visita guiada pel centre històric. 
(català). Les places són limitades (compra 
d’entrades a www.cardonaturisme.cat). Organitza 
Fundació Cardona Històrica.

a La pLaça de La Fira

A les 18.00 h: Cantada d’havaneres a càrrec de 
La Taverneta. A la mitja part, coca i mistela per 
a tothom.

Per a les activitats de la Unió de Botiguers i 
Comerciants de Cardona, veure programes a part.

xi FestivaL inFantiL “tocats deL boLet”
De 9.00 h a 11.00 h: IX 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 del concurs infantil.

a La pLaça de La Fira

Durant tot el matí: Caravana de ponis. 

aL passeig de La Fira

A les 11.00 h: Xocolatada.
Durant tot el dia, atraccions infantils.

aL baLcó de La Fira

De les 11.00 h a les 14.00 h: Jocs infantils.
A les 12.30 h: després del recompte de la recollida 
de bolets a concurs, Lliurament dels premis del 
IX Concurs infantil de bolets.
A les 12.45 h: Espectacle infantil a càrrec de 
Pengim-Penjam.


