Ca

lló
Pave

rp

M

es

aq

ui

Firal

deria

Rama

nà

ria
ns

cio

Pa

rad

ac
Atr

es

elat

Env

Accés recinte firal · Firabril 2022
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Salutació
Per fi tornem a tindre Firabril aquí!
Han estat 2 anys sense poder gaudir de
la fira, un període molt complicat per a
tothom, on ens hem acostumat a conviure
amb la COVID, amb positius, a testejar-nos
i a no poder poder fer totes aquelles coses
que fèiem amb anterioritat. Ara tenim
ganes i ja toca començar a recuperar la
normalitat poc a poc.
Hem preparat una edició de la Firabril amb novetats: instal·larem un envelat
a la Plaça U d’octubre i podrem gaudir la vespra de l’espectacle Bona Gent de
Quim Masferrer. També en aquest mateix espai les nits de divendres i dissabte
els nascuts l’any 2003 i 2004 faran la festa de Quintos que no han pogut fer. Us
animem a assistir-hi ja que els més joves, s’ho mereixen!
Altres actes destacats són: cercavila amb els gegants, actuació de la Coral Santa
Llúcia, concert de fira de l’Agrupació Musical l’Emburgada, mostra de ramaderia,
artesans, tallers, exhibició de força, xerrades, degustacions i participació de
cuiners locals i l’Ada Parellada.
No poden faltar els sortejos per tancar l’edició de la fira, com són l’olivera d’oli
(com a premi s’emporta el guanyador/a totes les botelles d’oli d’oliva que hi ha
penjades) o el seu pes amb mel (el premi és la quantitat de mel equivalent al
pes del guanyador).
Esperem que gaudiu de la Fira i dels actes que hem programat.
Ruben Cano Brull
Regidor de Turisme i Festes

Divendres_8 d’abril
22.00 h Espectacle Bona Gent amb
Quim Masferrer, a l’envelat de la
Plaça U d’Octubre.

Venda d’entrades online.
Festa de Quintos de l’any 2003 i 2004,
a l’envelat de la Plaça U d’Octubre.
00.00h - 02.00 Dj Nestor Vila.
02.00 – 04.00h Dijeidepueblo.
04.00h – 06.00 Djs Letman i Arno Lamund.

Dissabte_9 d’abril

10.00 h Obertura al públic del pavelló firal.

10.00 h Partit de futbol categoria benjamí entre el CE Perelló i el Roquetenc
roig, al camp de la Vinyeta.

10.30 h Inauguració de la fira a càrrec del Sr. Joan Gòdia, director general
d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.

11.00 h Lliurament dels premis de les Jornades Gastronòmiques de la mel i
l’oli a l’escenari del pavelló firal.

11.00 h Tirada popular de birles al camp de birles municipal.

Organitza: Club de Birles Perelló i Ajuntament del Perelló.
Les persones interessades en participar, cal que es presentin 15 minuts abans
al camp.

11.30 h Partit de futbol categoria prebenjamí entre el CE Perelló i el Jesús i
Maria blanc, al camp de la Vinyeta.

12.00 h Cercavila pel recinte firal amb els Gegants del Perelló i els Gaiters de
l’Aguilot.

12.30 h Vermut electrònic a càrrec de l’Associació Juvenil Cullerot i Palancana,
al Parc de les Comes.

12.30 h SHOWCOOKING: Coca d’oli, bacallà i romesco i Mousse de mel amb

avellanes garrapinyades a càrrec de la cuinera mediàtica Ada Parellada, del
restaurant Semproniana de Barcelona.

17.00 h Exhibició del campió de la Lliga Nacional de Força i actual home
més fort de l’Estat, Juan Ferrer Casanova, al recinte firal (zona maquinària).

19.00 h la Cooperativa Agrícola Sant Isidre presentarà la botella d’oli Noelia,

una col·laboració solidària de Coperelló amb la Fundació Noelia en benefici de
les persones afectades per la Distròfia Muscular per dèficit de col·lagen IV.
Acte seguit presentació de la nova marca d’oli Cabra Feixet, un oli Premium
produït i envasat per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre.
Lloc: escenari del pavelló firal.

20.00 h

Concert de Fira a càrrec de l’Agrupació Musical l’Emburgada, a
l’envelat de la Plaça U d’Octubre.

00.00 h Festa de Quintos de l’any 2003 i 2004,
a l’envelat de la Plaça U d’Octubre.
00.00 h - 02.00 h Dj Nestor Vila.
02.00 h – 04.00 h Dj Navarro.
04.00 h – 06.00 h Dj Henna.
Preu entrada: 5€

MENÚS GASTRONÒMICS
DE MEL I OLI

Jornades
Gastronòmiques
al Perelló
Últim cap de setmana
per a poder gaudir
dels menús gastronòmics
de la mel i l’oli

Participa-hi i
entra al concurs!

Diumenge_10 d’abril

10.00 h Tirada al Plat de caràcter local, al camp de tir la Pedrera.
6è Trofeu patrocinat per MM Publicitat.
A les 9h hi haurà esmorzar de germanor per a tots els assistents.
Organitza: Societat de Caçadors Sant Antoni.

10.00 h – 11.00 h “Les mels: Varietats, origen i característiques” a càrrec

de Miquel Gil i Espuny. Tècnic Analista del Laboratori de Mels de la Cooperativa
Apícola Tarragonina.
Lloc: escenari del pavelló firal.

10.30 h 22a Jornada de l’Oli Novell.

A les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola s’organitzarà el típic esmorzar
amb botifarres i llonganissa, oli d’oliva verge extra de producció pròpia, pa
torrat i vi.
Venda de tiquets a l’Agrobotiga:
• tiquets anticipats (fins el dimecres 6 d’abril): 5€ adults i 3,5€ per a menors
de 13 anys.
• tiquets el mateix dia: 6€ adults i 4€ per a menors de 13 anys.
Al finalitzar l’esmorzar es sortejarà un pernil entre tots els tiquets venuts.
Novetat: en l’edició d’aquest any es podrà adquirir un got de plàstic
reutilitzable per 1€ · Servei de venda de begudes a la mateixa barra.

11.00 h Cantada de la Coral Santa Llúcia davant del pavelló firal.

11.15 h – 12.30 h “La mel, més que un aliment” a càrrec del Sr. Antonio

Gómez Pajuelo. Biòleg i expert en apicultura i apicultor. Pajuelo Apicultors
(Castelló).
Lloc: escenari del pavelló firal.

12.45 h SHOWCOOKING: “L’hort” i

“Mar i muntanya amb morrillo Balfegó”
by Madolphi. La cuina itinerant de Tomàs Also.

13.30 h Presentació i maridatge de les diferents varietats d’olis Coperelló a
càrrec del moliner de la Cooperativa, Txiqui Pastor.
Lloc: escenari del pavelló firal.

17.30 h Degustació de bunyols amb mel del Perelló.

Venda de tiquets a l’estand de l’Ajuntament (entrada pavelló firal).

18.00 h SHOWCOOKING: Arròs amb cranc blau i tripa de bacallà a càrrec del
cuiner del restaurant Censals, Gerard Felicidad.

SHOWCOOKING: Brossat i mel “a la meva manera” a càrrec del cuiner del
restaurant Censals, Pere Felicidad.

19.00 h SHOWCOOKING: Tres receptes de senglar amb oli del Perelló a càrrec

del xef perellonenc del restaurant Quatre Molins amb una Estrella Michelin,
Rafel Muria.

20.00 h EL SEU PES EN MEL: Es farà un sorteig entre totes aquelles persones
que han comprat mel durant la fira. El premi consisteix en la quantitat de mel
equivalent al pes del guanyador.
Patrocina: Apícola Tarragonina.

20.15 h L’OLIVERA D’OLI: Es farà un sorteig entre totes aquelles persones

que han comprat oli durant la fira. El guanyador s’emportarà totes les botelles
d’oli d’oliva que hi ha penjades a l’olivera.
Patrocina: Agrícola Sant Isidre i Molí d’Oli Rafeló.

Tallers i Exposicions
DEMOSTRACIÓ OFICI ANTIC: BUFADOR DE VIDRE
A les carpes exteriors de davant del pavelló firal.
Dissabte i diumenge en horari de la fira.

TALLER INFANTIL: FES EL TEU SAQUET DE FIRABRIL

A la carpa exterior de “Ludikfest”
Dissabte i diumenge de 12.00 h a 14.00 h i de 18.00 h a 20.00 h (gratuït).

TALLER INFANTIL: PINTA’T LA CARA D’ABELLA

A la carpa exterior de “Ludikfest”
Dissabte i diumenge de 10.30 h a 12.00 h i de 16.00 h a 18.00 h (gratuït).

TALLER DE CERÀMICA

Vine i descobreix com treballar amb el fang. Fes les teves pròpies
peces i emporta-te-les a casa. A la carpa exterior de
“Germans Ventura de Miravet”.
Dissabte i diumenge de 12.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h (1 €).

TALLER D’ELABORACIÓ DE PA ARTESÀ
A la parada de “Pan sano, pan artesano”.
Diumenge a les 18.00 h (gratuït).
HORARI DE LA FIRA:
Matins 10:00 h – 14:00 h
Tardes 16:00 h – 21:00 h

L’ Excm. Ajuntament del Perelló es reserva el dret d’alterar o suprimir qualsevol acte programat,
si circumstàncies majors així ho aconsellen.

Organitza

Col·labora

Patrocinador del concurs:
El seu pes en mel

Patrocinadors del concurs:
l’Olivera d’oli

Gràcies per visitar-nos!

