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Bernat Solé i Barril
Alcalde d’Agramunt
President de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt

Com a porta d’entrada a la tardor, els propers 12 i 13 d’octubre arriba la XXXI 
Fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra d’Agramunt. 

Una Fira que posa en el mateix taulell l’essència del torró i la xocolata a la pedra 
tal i com els elaboraven els nostres avantpassats amb les novetats més 
agosarades creades pels mestres artesans d’avui. 

L’alta gastronomia a l’Aula del Gust, els productes de proximitat a l’Aula del 
Tast, les receptes per als més petits a l’Espai Cuinetes o l’Espai Foodgonetes 
per a gaudir de la bona música d’autor faran de la vostra estada una experiència 
d’aromes, sabors i sensacions. A tot això, cal afegir-hi l’oferta esportiva amb la 
Transiscar de BTT o els 30 anys de la Cursa del Torró.

Durant aquests dos dies volem mostrar-vos el millor de la nostra vila, del 
nostre patrimoni cultural i arquitectònic i, sobretot, el millor de la nostra gent. 

Perquè ens agrada Agramunt, però sobretot, ens agrada que Agramunt us 
agradi.

Sigueu benvinguts/des a la fira més dolça!

Dolça fira



ACTIVITATS  
PERMANENTS

LES FOODGONETES
Espai on poder seure i menjar diferents 
especialitats cuinades i presentades amb 
tota la delicadesa i professionalitat que es 
mereixen, tot això amenitzat amb música 
en directe. 
Lloc: Plaça Fondandana

LO CATXO
Coneix i participa a Lo Catxo, el peculiar i 
tradicional joc de cartes que utilitzaven 
antigament els torronaires per vendre el 
Torró d’Agramunt a les fires i mercats. 
Després de cada cuita es podrà participar en 
aquest joc a l’exterior dels pavellons. 

ESPAI CUINETES: Ludoteca
Espai on els més menuts podran gaudir 
d’una àrea de jocs (de 3 a 10 anys).
Lloc: Carpa Infantil
Preu: 2 euros (estada màxima d’1.30h)
Horari: de 10h a 14h i de 16h a 21h

ESPAI CUINETES: Aula del Gust
Tallers gastronòmics pedagògics destinats 
a joves i nens. 
L’entrada a aquest espai val 2 euros i es 
podrà reservar anticipadament a través de 
l’Oficina de Turisme d’Agramunt (973 
391 089) a partir del 3 d’octubre. Els dies 
de la fira es podran adquirir al Punt 
d’Informació del recinte firal.

JORNADES EUROPEES DE 
PATRIMONI
Portes obertes a Lo Pardal coincidint amb 
el 20è aniversari de la mort de Guillem 
Viladot.
Lloc: Lo Pardal. Plaça del Pare Gras, 4
Horari: dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h i 
diumenge de 10 a 14h

LA CUITA
Vine a degustar i a viure en directe com 
s’elabora l’autèntic Torró d’Agramunt. 
Coneix la seva llarga història, els seus 
ingredients i el mètode d’elaboració d’una 
de les especialitats dolces amb més 
tradició del nostre país. 

AULA DEL TAST  
S’ofereix al visitant tastos i demostracions de 
productes de proximitat i gran qualitat a un 
preu simbòlic de 2 euros. Les entrades es 
podran reservar anticipadament a través de 
l’Oficina de Turisme d’Agramunt (973 391 
089) i la web www.firadeltorro.com a partir 
del 3 d’octubre. Els dies de la fira es podran 
adquirir al Punt d’Informació del recinte firal.

AULA DEL GUST
L’entrada a aquest espai val 2 euros i es 
podrà reservar anticipadament a través de 
l’Oficina de Turisme d’Agramunt (973 
391 089) i la web www.firadeltorro.com a 
partir del 3 d’octubre. Els dies de la fira es 
podran adquirir al Punt d’Informació del 
recinte firal. Sessions dirigides per Pep 
Nogué, Pep Palau i Belén Parra.

ESPAI GUINOVART
Els dies 12 i 13 d'octubre si visites l'Espai 
Guinovart et convidem a fer el vermut.
Per la Fira del Torró, VERMUT & ART.
Horari: dissabte 12 i diumenge 13 de 12h a 
15h i de 16h a 20h.



8.30 Transiscar
Inici de la 27a edició de la cursa de BTT 
organitzada pel Club Ciclista Agramunt 
Lloc: passeig Josep Brufau
Inscripcions: www.clubciclistagramunt.cat

10.00 Obertura de portes del recinte firal

11.00 Taller d’elaboració de postres a les tres 
xocolates
Lloc: Espai Cuinetes | Preu: 2€ | 6-12 anys

11.30 Pastisseria tradicional i creativa – 
Laura Martín (Sweet Dream Pastisseria)
Lloc: Aula del Gust | Preu: 2€

11.30 Caves de premi – Celler Maset
Lloc: Aula del Tast | Preu: 2€

12.00 Inauguració de la XXXI Fira del Torró i 
la Xocolata a la Pedra, a càrrec del Il·lm. Sr. 
Joan Talarn i Gilabert, president de la 
Diputació de Lleida. 
Lloc: plaça del Torronaire

12.00 Demostració i degustació de cuita del 
Torró d’Agramunt | Lloc: Carpa de la Cuita

12.30 Taller d’elaboració de postres a les tres 
xocolates
Lloc: Espai Cuinetes | Preu: 2€ | 6-12 anys

13.00 Un gelat de xocolata a la pedra 
Jolonch – Xocolates Jolonch i Marc Ribas
Lloc: Aula del Gust | Preu: 2€

13.15 Infusions i formatges, maridatges 
sorprenents – Kaia Shop i Formatges Monber
Lloc: Aula del Tast | Preu: 2€

16.30 Renovar el torró – Zoe Valero (Torrons 
Fèlix) i Sue Moya (Art by Sue)
Lloc: Aula del Gust | Preu: 2€

16.30 Taller d’elaboració de postres a les tres 
xocolates
Lloc: Espai Cuinetes | Preu: 2€ | 6-12 anys

16.45 Vins de pagès, autèntics i naturals – 
Celler Matallonga 
Lloc: Aula del Tast | Preu: 2€

17.45 Taller d’elaboració de postres a les tres 
xocolates
Lloc: Espai Cuinetes | Preu: 2€ | 6-12 anys

18.00 El Torró de l'Àbac – Jordi Cruz, 
(Restaurant Àbac) i Virginias
Lloc: Aula del Gust | Preu: 2€

18.00 Demostració i degustació de cuita del 
Torró d’Agramunt | Lloc: Carpa de la Cuita

18.00 Visita guiada a la col·lecció permanent 
de la Fundació Guillem Viladot.
Lloc: Lo Pardal, plaça del Pare Gras, 4 | Gratuït

18.15 Tast de cerveses i formatges artesans – 
Cervesa Matoll i Formatges Camps 
Lloc: Aula del Tast | Preu: 2€

19.00 Taller d’elaboració de postres a les tres 
xocolates
Lloc: Espai Cuinetes | Preu: 2€ | 6-12 anys

19.30 La pastisseria elegant – Èric Ortuño 
(Escola-Pastisseria L'Atelier)
Lloc: Aula del Gust | Preu: 2€ 
Activitat patrocinada per Grupo Consist

19.45 Tast de cerveses artesanes – La Vella 
Caravana
Lloc: Aula del Tast | Preu: 2€

22.30 Concert amb El Petit de Cal Eril
Lloc: Espai Foodgonetes | Gratuït

dissabte  12  d’octubre diumenge   13  d’octubre



10.00 Obertura de portes del recinte firal

10.00 Cursa del Torró
Inici de la 30a edició de la cursa atlètica 
organitzada pel Patronat d’Esports i el Club 
Atletisme “Escatxics”
Lloc: passeig Josep Brufau 
Informació: 973 391 647

11.00 Taller d’elaboració de mousse de torró
Lloc: Espai Cuinetes | Preu: 2€ | 6-12 anys

11.30 La creativitat als torrons – Alfredo 
Machado (restaurant Tickets)
Lloc: Aula del Gust | Preu: 2€
Activitat Patrocinada per Torrons Vicens

11.45 El cafè a casa – Cafès Pont
Lloc: Aula del Tast | Preu: 2€

12.00 Demostració i degustació de cuita del 
Torró d’Agramunt | Lloc: Carpa de la Cuita

12.00 Caragolada solidària a càrrec de la 
Federació de Colles de l’Aplec del Caragol 
de Lleida destinada al projecte de fusteria de 
l’Associació Alba a Agramunt
Lloc: Passeig Mercè Ros | Preu: 3€

12.30 Taller d’elaboració de mousse de torró
Lloc: Espai Cuinetes | Preu: 2€ | 6-12 anys

13.00 Maridatge de Torrons Àngel&Lluch 
amb Royal Bliss
Lloc: Aula del Gust | Preu: 2€

13.00 Presentació i tast dels Torrons Fusió 
de Virginas
Lloc: Aula del Tast | Preu: 2€

16.30 Maridatge de Torrons Roig amb caves i 
cerveses artesanes
Lloc: Aula del Gust | Preu: 2€

16.30 Taller d’elaboració de bracet de 
mousse de torró 
Lloc: Espai Cuinetes | Preu: 2€ | 6-12 anys

16.45 Tast de Torrons Fèlix i licors Elixirs de 
Ponent
Lloc: Aula del Tast | Preu: 2€

17.45 Taller d’elaboració de mousse de torró
Lloc: Espai Cuinetes | Preu: 2€ | 6-12 anys

18.00 Demostració i degustació de cuita del 
Torró d’Agramunt | Lloc: Carpa de la Cuita

18.00 Postres de torró – Rafel Muria 
(restaurant Quatre Molins i Art Muria)
Lloc: Aula del Gust | Preu: 2€

18.15 Quimvaparir!
Lloc: Aula del Tast | Preu: 2€

19.00 Taller d’elaboració de mousse de torró
Lloc: Espai Cuinetes | Preu: 2€ | 6-12 anys

19.00 Concert de cloenda del Festival 
Musiquem Lleida 2019 a càrrec de la Coral 
Shalom
Lloc: Església de Santa Maria | Gratuït

19.30 Acte de Proclamació XIX Torronaire 
d’Honor, que enguany s’atorgarà a la família 
Triginer.
Conductor: Pep Palau | Lloc: Aula del Gust

de 10h a 21h
(ininterromput)

dissabte  12  d’octubre diumenge   13  d’octubre



* Dissabte i diumenge de 13.00 - 15.30 h i de 18.30 - 00.00 h

www.firadeltorro.com

Musica en viu

ESPAIS FIRALS
1    Pavelló Dolç 
Espai dedicat als torronaires amb 
IGP Torró d’Agramunt, acompanyats 
dels expositors del món del dolç.

2    Aula del Gust
Demostracions de pastisseria amb 
destacats pastissers catalans i tastos
guiats de productes dolços.

3    Carpa de la Cuita
Demostracions en directe de la Cuita del 
Torró d’Agramunt i de l’elaboració de la 
Xocolata a la Pedra. 

4   Pavelló Agroalimentari
Amb la finalitat de potenciar els productes 
de qualitat de la nostra terra, aquest espai 
ofereix torrons, vins, caves, formatges, 
embotits i pa, entre d’altres.

5    Aula del Tast
Demostracions i tastos dels productes 
que s’hi exposen.

6    Pavelló Multisectorial
Dedicat als expositors del món 
multisectorial i als comerciants 
d’Agramunt fidels a la mostra.

7   Espai Cuinetes: Ludoteca
Espai on els més menuts podran gaudir 
d’una àrea de jocs.

8     Espai Cuinetes: Aula del Gust
Tallers gastronòmics pedagògics 
destinats a joves i nens.

Les Foodgonetes 
L’espai de food trucks i música ofereix un  
ampli ventall de propostes gastronòmiques 
de qualitat, diferents i complementàries als 
restaurants d’Agramunt, a més de música 
en directe durant tot el dia.

Activitats Esportives
El passeig Josep Brufau acollirà les proves 
esportives que es faran durant els dies de 
la Fira, com la BTT del Torró o la cursa 
Atlètica.

Parades al Carrer
Llarg recorregut de parades artesanals i de 
productes alimentaris pels carrers 
d’Agramunt.
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Entrepans, hamburgueses, hotdogs, pizzes, dolços... Aptes per a tots els públics 
(celíacs, vegeterians o vegans). Aquestes són algunes de les propostes 

gastronòmiques que ofereix aquest espai.

Baked Patatas y Más · Creperia la Capibara · Mandonga · La Bona Pizza · 
Caprichos de Drácula · Shanti Caravan · The Craftsman Food Truck · 

La Divina Croqueta · White Gardens · Eco Bo · The Big Whim
Food Truck Algo Pasa Con Mery

* Dissabte i diumenge de 13.00 - 15.30 h i de 18.30 - 00.00 h

PLAÇA FONDANDANA

Musica en viu

Arigasoul
Flor Lucena13.00 - 15.30 h

18.30 - 00.00 h

12 octubre
Red cheeks trio
Gessamí Boada 

Taibi
Curos

M.O.N.K
The curlies
Pink lemon

13 octubre

i dissabte a les 22.30h concert amb El Petit de Cal Eril

Segueix la Ruta Instagram i 
guanya un sopar per 2 persones 
al restaurant que escullis de la 
Ruta del Torró!#firatorró19

CONCURS A
 INSTAGRAM!
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