
IV FIRA
    TAST
Almenar

22 I 23 OCTUBRE 2022 ORGANITZA:

PAERIA 
D'ALMENAR

SALA POLIVALENT I 
RODALIES



DISSABTE 22 OCTUBRE

Xerrada i exposició de les més de 100 
varietats de “tomates” a càrrec d’ANTONI 
CATALÀ MONGAY.

17:00 H.

17:15 H.

Obertura de la IV Fira Tast 
amb la música i la gresca de la 
txaranga MAI TOQUEM B, que 
farà un recorregut per l’espai 
de la fira.

Al finalitzar, tast de diferents varietats de tomàquets.

18:00 H. Presentació de “LA TORTADA D'ALMENAR”,
dolç creat per al nostre municipi pel Gremi
de Forners de les Terres de Lleida i el Forn
de Pa Oliva, a càrrec de la Paera en Cap,
l'Il·lma. Sra. Teresa Malla i amb la presència
d’autoritats.  
Concursarem per entrar al Llibre Guinness
dels Rècords. 
Seguidament, tast de la Tortada
acompanyat d’una copa de cava.

18:00 - 20:00 H. Entrega dels dibuixos “EL MEU PLAT PREFERIT ÉS...” a l’estand de la
Paeria d’Almenar. A tots els nens i nenes que portin el seu dibuix,
se’ls hi donarà un tast de xocolata i coca de sucre.

19:00 H. A l’estand de la Biblioteca Ramon Berenguer IV, SORTEIG de dos llibres
entre tots els qui hagin portat una recepta de l’allioli. Tothom qui porti una
recepta podrà gaudir d’un tast de xocolata i coca de sucre.



Entrega dels dibuixos “EL MEU 
PLAT PREFERIT ÉS...” a l’estand de 
la Paeria d’Almenar. A tots els 
nens i nenes que portin el seu 
dibuix, se’ls hi donarà un tast de 
xocolata i coca de sucre.

DIUMENGE 23 OCTUBRE

9:00 H. ESMORZAR popular i tradicional 
de Silló i Porró, amb llonganissa i 
cansalada a la brasa. Preu: 4€ 
Data límit: Dilluns 17 d'octubre

11:00 H. Obertura del recinte de les Jornades
Gastronòmiques amb plats elaborats i la taula
temàtica.

10:00 - 12:00 H.

A l’estand de la Biblioteca Ramon Berenguer
IV, sorteig de dos llibres entre tots els qui
hagin portat una recepta de la conserva de
tomàquet. Tothom qui porti una recepta
podrà gaudir d’un tast de xocolata i coca de
sucre.

12:30 H.

13:00 H. Degustació dels TASTETS de les Jornades Gastron
DJ POCH. Preu: 5€

16:00 H. CLOENDA de la IV Fira Tast.

DURANT TOT EL MATÍ HI HAURÀ CUINERS EN DIRECTE.

Preu especial:
Esmorzar + 
Jornades 
Gastronòmiques:

7€

Venda de tiquets a:
LLIBRERIA ANNA
AJUNTAMENT D'ALMENAR



Parada de l'ASSOCIACIONISME 
D'ALMENAR, amb diferents 
associacions i entitats del poble.

DURANT TOTA LA FIRA:

PARADES de venda i d'exposició.

Servei de BARRA a càrrec dels Joves el 
Coc, FOOD-TRUCK i XURRERIA.

INFLABLES i LLITS ELÀSTICS gratuïts per 
a tota la canalla.

Exposició de dibuixos “EL MEU PLAT
PREFERIT ÉS...” a l’estand de la Paeria
d’Almenar.

·A l’estand de la Biblioteca Ramon
Berenguer IV, hi haurà l’olla gegant de la
NANA BUNILDA MENJA MALSONS on es
podran deixar tots els malsons escrits en
un paperet amb el nom, cognoms i
telèfon.

COL·LABOREN:


