11ena FIRA DEL BOLET DE
TERRASSA
Dissabte, 5 de novembre
De 9 a 20 hores
Dissabte, 5 de novembre
De 9 a 20 h
Organitza: Eix Comercial Sant Pere
amb la col·laboració del Servei de
Comerç de l’Ajuntament de
Terrassa.
Lloc: carrer Ample – plaça del
Triomf (al costat del Mercat de Sant
Pere).
- Parades de venda de bolets
d’arreu de Catalunya i de castanyes
- Parades de venda de ceràmica
- Tallers d’oficis demostratius
- Parades de venda de l’Eix
Comercial Sant Pere: bolets,
embotits, vins i caves,
parament de cuina, coques de
forner, coques de bolets.....
- Estands de les Entitats de Sant
Pere
- Aula de Micologia
De 10.00 a 15.30 hores i de 16.30 a
20.00 hores
A càrrec de Daniel Siscart, micòleg i
biòleg.
Àmplia mostra de bolets en fresc,
tòxics i comestibles.
Un espai que ha de servir per fer
consultes i aclarir dubtes.
Podeu portar els bolets que no
sabeu identificar.
- Cercavila amb la Papallona de
Sant Pere
A les 10.00 hores, sortida del Casal
de Barri de Sant Pere (passeig 22
de juliol, 337).
Recorregut fins al Mercat de Sant
Pere, passant pels carrers: Pintor
Viver, Catalunya, Independència,
Transversal, Francesc Salvans i
Plaça del Triomf.
A les 12 h: balls de lluïment a la
Plaça del Triomf.
-Espai infantil
Vial Nord Plaça del Triomf
De 10.00 a 14.00 hores:
Zona lúdica amb jocs
Taller de conscienciació ambiental
Taller de ceràmica
Taller de globoflèxia
De 17.00 a 20.00 hores:
Zona lúdica amb jocs
Taller de conscienciació ambiental
Taller de papiroflèxia
Taller de Hama deads

- Estand de les XIX Jornades
Gastronòmiques de la Caça i el
Bolet de Terrassa del Gremi
Empresarial d’Hostaleria de
Terrassa i Comarca.
De 11.00 a 14.00 hores.
Degustacions de tapes de caça i
bolets dels restaurants participants
a les Jornades Gastronòmiques.
A càrrec dels restauradors
agremiats.
- Zona restauració/Food market
Vial sud de la Plaça del Triomf
De 9 a 20 hores
Food trucks i estands de restauració
on poder fer una tapa, una crep, un
risotto, o un entrapà...... durant tot
el dia.
De 14 a 16 hores
Food trucks i estands dels diferents
bars i restaurants on trobarem una
variada oferta per poder dinar.
Hi haurà un espai de taules i
cadires per poder gaudir
tranquil·lament de l’àpat.
Cafè Concert
De 16.00 a 17.30 hores
Cafè Terrassa + Coca de Munt dolça
+ Tastet de Mistela d’Ullastrell
Concert de PAULINHA (pop / bossa
/ jazz / trova)
Col·labora: Terrassa Gastronòmica,
AlterNativa3 comerç just, Gremi de
Flequers i Pastissers de Terrassa i
Comarca,
La Botiga del Celler d’Ullastrell.

2n Tast de vins de la Fira del Bolet
Organitza: Vinalium amb la
col·laboració de l’Eix Comercial St.
Pere
Vins i caves de Bodegues Pinord
De 18 a 19 hores
Tast de vins Clos del Mas, Diorama,
Mireia, i Cava Marrugat
Preu tast: 5€
Inscripcions a Vinalium (Pl del
Triomf, 35)
- Viu la Fira a l’interior del Mercat!
Els venedors del Mercat Municipal
de Sant Pere oferiran productes
especials, i tastets de productes on
el bolet serà el protagonista.
Entra al Mercat i gaudeix del tast i
de la promoció especial de les seves
parades!
Podeu seguir la informació a:
www.Facebook.com/FiradelBoletdeTerrassa

www.visitaterrassa.cat/bolets
Descarrega’t l’App ubime i segueix
les activitats al moment

- Aula de cuina. Què dinem avui?
Organitza: Ajuntament de Terrassa
– Servei de Salut Comunitària amb
la col·laboració del Mercat de Sant
Pere.
A càrrec de Cristina Viader,
nutricionista
Lloc: Mercat de Sant Pere
Data: divendres 4 de novembre
Horari: de 18 a 19.30 hores
Aula demostrativa de plats de
temporada amb bolets i productes
de tardor, boníssims i saludables.

