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Arribada la tardor ens retrobem altre cop amb la Fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra. 
Enguany en celebrem la 32a edició, una edició que hem decidit tirar endavant, després 
d’un any d’obligada parada. Aquesta Fira l’hem preparada amb molta il·lusió i amb 
totes les mesures de seguretat per fer front a la pandèmia. Per això us presentem una 
programació adaptada a tota la normativa vigent de la COVID-19, acurada i pensada 
per a tots els públics.

Preparar aquest esdeveniment ha estat tot un repte, però estem ben segurs que la Fira 
del Torró i de la Xocolata a la Pedra, referent del sector agroalimentari i del món del 
dolç, amb el torró i la xocolata com a grans protagonistes, serà un dels millors antídots 
per aquests moments tan durs que ens ha tocat viure...

I si aquesta Fira actualment és la Fira de referència del món del dolç, després d’aquell 
Mercat del Torró del 1988, és gràcies a la il·lusió, l’esforç i la implicació de moltíssimes 
persones que han aportat el seu granet de sorra. Avui la Fira del Torró i de la Xocolata a 
la Pedra projecta Agramunt a l’exterior i no només pel seu valor gastronòmic i per tot el 
teixit comercial i empresarial agramuntí, sinó també per tot aquest patrimoni cultural i 
artístic que tenim.

En nom del Comitè Assessor de la Fira i de l’Ajuntament d’Agramunt, us convidem a 
gaudir de la Fira més dolça del nostre país, i a gaudir gustosament i amb tots els sentits 
que impregnen aquests dies la nostra Vila.

Torna la Fira
més dolça

Sílvia Fernàndez i Tarragona
Alcaldessa d’Agramunt
Presidenta de la Fira del Torró i 
la Xocolata a la Pedra d’Agramunt



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

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) i la web www.firadeltorro.com a partir 
de l’1 d’octubre. Els dies de la fira es 
podran adquirir al Punt d’Informació del 
recinte firal.

LA CUITA 
Viu 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 3 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 de l’1 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 3 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 
de l’1 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.

Entrades a la venda a 
www.firadeltorro.com 
 i a l’Oficina de Turisme 
d’Agramunt (973 391 089)

a partir de l’1 d’octubre.



programació
dissabte 9 d’octubre

8.30  Transiscar
Inici de la 28a 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

12.30  Inauguració de la XXXII Fira del Torró i la 
Xocolata a la Pedra, a càrrec de Hble. Sra. Laura 
Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
Lloc: plaça del Torronaire

12.30 Vine a l'Espai a fer un tastet: Guinovart, 
torró, xocolata i vi
Mas Blanch i Jové i El Taller de Virginias
Lloc: Espai Guinovart | Preu: 1,5€

18.00 Bagatel·la, de la companyia Sound de 
Secà. Espectacle itinerant pels carrers del 
centre històric 
Lloc: Centre històric | Gratuït

19.00 Inauguració de l'exposició 'La palabra 
sabe. Diàlegs des del territori', de Diego Rey
Amb el suport de Torrons Vicens. 
Lloc: Lo Pardal | Gratuït

23.00 Concert de Joan Rovira
Lloc: Espai Foodgonetes | Gratuït

AULA DEL GUST 

Localització: Pavelló Dolç | Preu: 3€

11.30 - 12.30 Torrons: a casa i a l’obrador
Ester Roelas, pastisseria online

13.00  - 14.00 Xocolata Jolonch by Albert Adrià. 
Xocolates d´autor
Albert Adrià

16.30  - 17.30 Tast de torrons i especialitats 
Roig i vins DO Costers del Segre

18.00  - 19.00 Noves creacions Torrons Vicens
David Gil, Torrons Vicens
Activitat patrocinada per Torrons Vicens

19.30  - 20.30 La cuina amb torró d’Arnau París, 
MasterChef 2021
Virginias

AULA DEL TAST

Localització: Pavelló Agroalimentari | Preu: 3€

11.45 -12.30  Tast de caves i vins
Celler Maset

13.00 – 14.00  Tast de cerveses i formatges 
artesans 
Cerveses Matoll i Formatges Camps 

16.45 – 17.30  Tast de torrons i licors 
Cooperativa Tres Cadires i Torrons Fèlix 

18.15 – 19.00 Bean to Bar: cacaus i xocolata 
en origen
Ivan Pascual, Bearn to Bar 

19.30 – 20.30 Projecte Baluard: protecció i 
recuperació de la vinya
Celler Montsec, Cooperativa Artesa de Segre 

LA CUITA

Localització: Carpa de la Cuita

12.00 Demostració de cuita del Torró d’Agramunt 

18.00 Demostració de cuita del Torró d’Agramunt 

ESPAI CUINETES 

Preu: 2€ | 6-12 anys

11.00 - 12.00 Torró de gemma cremada

12.30 - 13.30 Torró de gemma cremada

16.15 - 17.15 Crepes de xocolata

17.30 - 18.30 Crepes de xocolata

18.45 - 19.45 Crepes de xocolata



de 10h a 21h
(ininterromput)

programació
diumenge 10 d’octubre
10.00 Obertura de portes del recinte firal

10.00 Cursa del Torró
Inici de la 31a edició de la cursa atlètica 
organitzada pel Patronat d’Esports i el Club 
Atletisme “Escatxics”
Lloc: passeig Josep Brufau  | Informació: 973 391 647
Inscripcions: www.inscripcions.cat

12.30 Inauguració exposició 
‘Josep Guinovart, anhels de llibertat’
Lloc: Espai Guinovart | Gratuït

19.30  Acte de nomenament del Sr. Àngel 
Velasco Pérez com a Menestral Torronaire

I a continuació Acte de Proclamació XX 
Torronaire d'Honor
Conductor: Pep Palau | Lloc: Aula del Gust

AULA DEL TAST

Localització: Pavelló Agroalimentari | Preu: 3€

11.45 -12.30 Vins de pagès i formatges artesans 
d’Agramunt
Celler Matallonga i Formatges Monber

13.00 – 14.00 Presentació i tast de les novetats 
2021 de Virginias 
Virginas amb Pep Nogué

16.45 – 17.30 Mels amb valor afegit
Torrons i mels Alemany

18.00 – 18.45 Tast de licors i Torrons d’Agramunt
Elixirs de Ponent

ESPAI CUINETES 

Preu: 2€ | 6-12 anys

11.00 - 12.00  Figuretes de massapà amb torró

12.30 - 13.30 Figuretes de massapà amb torró

16.15  - 17.15 Trufes de xocolata

17.30  - 18.30 Trufes de xocolata

18.45  - 19.45 Trufes de xocolata

AULA DEL GUST 

Localització: Pavelló Dolç | Preu: 3€

11.30 - 12.30 Especialitats de Nadal al món
Andreu Sayó, Brunells Barcelona. 
Activitat patrocinada per Gruconsa.

13.00  - 14.00 Pastisseria vegana i natural; 
univers dolç per descobrir
Lucila Canero, La Luciérnaga.
Activitat patrocinada per Copiral.

16.30  - 17.30 Cuina de les postres amb torró
Zoe Valero, Torrons Fèlix

18.00  - 19.00 Tast de Torrons Àngel & Lluch i 
Llopart
Àngel Lluch

LA CUITA

Localització: Carpa de la Cuita

12.00 Demostració de cuita del Torró d’Agramunt 

18.00 Demostració de cuita del Torró d’Agramunt 



els espais firals

1    Pavelló Dolç 

Espai dedicat als torronaires amb IGP 
Torró d’Agramunt.

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.

4   Pavelló Agroalimentari

Amb la finalitat de potenciar els productes 
de qualitat de la nostra terra, aquest espai 
ofereix mel, 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: Aula del Gust

Tallers gastronòmics pedagògics 
destinats a nens i nenes.

8   Espai Cuinetes: Ludoteca

Espai on els més menuts podran gaudir 
d’una àrea de jocs.

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.

Thaifood Caravan · Creperia La Capibara
Cal Pastor Foodtruck  · Baked patatas y más  · El Grillat 
Remolque Transilvania · La Inquietta · Foodtruck Lala

Van i venen · Divina croqueta · La bona pizza
White Garden Street Food · The Craftsman Food Truck

GASTRONOMIA DE QUALITAT

MÚSICA EN VIU

PLAÇA FONDANDANA

Penja una foto ben original 
de la teva visita a la Fira amb 
el hashtag #firatorró21 i 
etiqueta’ns a @firadeltorro
Pots guanyar un lot de torrons!

#firatorró21
CONCURS A
INSTAGRAM!

13.15 ALVARO IMPERIAL TRIO 

14.45 IKER 

18.30 ALBA MORENA

20.00 CRISBRU 

21.30 PALO DOMADO

9 octubre

13.15 POL CORTÉS 

14.45 THE GROOV' & SOUNDS

18.30 NON JAMBI

20.00 KÒT LAPÈ 

21.30 LA LUDWIG BAND

10 octubre

I dissabte 9 d’octubre  a les 23.00h
CONCERT DE JOAN ROVIRA
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