
Artesania, tradició i bolets 

8 i 9 octubre 2022
Sant Rafael del Riu

VIII Fira 
de la Tardor



Durant la Fira si vols degustar 
la cuina feta amb bolets 
passa’t  pel BAR ALASKA 
i BAR L´ABEURADOR. 
T’oferiran les millors tapes 
on el principal ingredient 
són els bolets.
Horari Bar Alaska: 
De 12:00h a 16:00h – 19:00h a 21h
Horari Bar l’Abeurador: 
Durant tot el dia

DISSABTE 8 
D’OCTUBRE
Matí: 
A les 12.00 h. 
Inauguració de la VIII Fira de 
la Tardor, Artesania, tradició 
i bolets. Lloc: Pl. de l’Església. 
Amb la presència del Il·lm Sr. 
Alcalde; diferents autoritats i 
altres personalitats invitades 
amb l’actuació del grup de 
tambors i dolçaina El Faristol. 

A les 12.00 h. 
Obertura dels estands 
on es podrà adquirir 

productes artesans i veure 
les demostracions en viu dels 
diferents oficis. 

Vesprada: 
A les 17:00 h. Espectacle de 
bombolles de sabó per als 
més menuts “el Viatge de Yiyo  
i Paliyo”. Lloc: Pl. Joan Carles I.

A les 18:00 h. 
Batukada per la fira a càrrec 
del grup Rocaristol.

A les 18:30 h. 
Taller de manualitats  
per als més menuts
Lloc: Carpa de l’AMPA – Preu: 1€

A les 18:30 h. 
Taller de cuina amb productes 
Tupperware, a càrrec de 
Mònica Àvila. 
Taller de cuina ràpida i 
saludable, amb receptes noves 
i fàcils de fer. Al finalitzar es 
realitzarà un sorteig entre tots 
els assistents. 
Lloc: a l’estand de l´ajuntament.
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De 19.00 h. a 20.30 h. 
Obertura del Punt Violeta 
contra el masclisme 
“Per unes festes lliures 
d’agressions sexistes”. 

A les 21.00 h. Tancament 
de la fira.

DIUMENGE 9 
D’OCTUBRE
Matí: 
A les 09.00 h. Concentració 
de motos i cotxes clàssics. 
Lloc: a l’Avinguda del Riu. 
Nota: inscripció al tel. 650161788. 
Data límit: 06/10/2022. 
Preu: 8€ (esmorçar inclòs)

A les 10.00 h. Obertura dels 
estands on es podrà adquirir 
productes artesans i veure 
les demostracions en viu dels 
diferents oficis.

A les 10:00 h. 
Trobada de Bolilleres. 
Lloc: c/ Jesús Vilar. 
Organitza: Ames de Casa de 
Sant Rafael. Amenitzat pel grup 
de batukada Rocaristol

A les 11:30 h. Batukada 
per la fira a càrrec del grup 
Batupandeiro.

A les 12:00 h. Taller de 
manualitats per als més menuts
Lloc: Carpa de l’AMPA – Preu: 1€

Vesprada: 
A les 17:00 h. Animació per 
la Fira amb espectacles de 
màgia, malabars, equilibris 
i globoflexia a càrrec de 
MUNIATTO XOU. 
Lloc: Pl. Joan Carles I

A les 18.30 h. Show-cooking. 
Cuina en directe a mans 
de Catalina Chiva, xef del 
restaurant La Carrasca de 
Culla, que utilitzarà com a 
ingredient principal els bolets. 
Lloc: a l’estand de l’Ajuntament.

De 18.30 h. a 19.30 h. 
Obertura del Punt Violeta 
contra el masclisme “Per unes 
festes lliures d’agressions sexistes”. 
Lloc: a l’estand de l’Ajuntament.

A les 20.00 h. Tancament  
de la fira.

Durant tota la Fira, pots 
degustar la cuina de les 
Food Trucks a l’espai 
gastronòmic.
Lloc: carrer Doctor Fleming.
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