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

Els propers dies 12, 13 i 14 d’octubre Agramunt celebrarà la seva 
30a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Una fira 
plenament consolidada al nostre país i que durant aquests 30 
anys sempre ha sabut adaptar-se a cada moment i projectar-se 
cap als nous horitzons que el món del dolç i la gastronomia ha 
anat recorrent. 

La combinació entre la preservació de les fórmules originàries 
d’elaboració del torró i la xocolata a la pedra i la capacitat 
constant d’innovar en un sector contínuament canviant han 
estat, en bona part, el motiu d’èxit de la fira dolça de referència a 
les nostres terres. Precisament l’espai que reuneix aquesta 
innovació, l’Aula del Gust, celebra també els seus 10 anys, obrint 
any rere any els seus taulells als millors professionals de la cuina i 
la pastisseria i als quals podrem recordar en el llibre que s’ha 
publicat en motiu d’aquest doble aniversari.

Ser d’aquesta Catalunya interior, d’aquesta gran plana de ponent, 
exigeix un esforç de reivindicació d’un territori sovint oblidat. 
Disposar d’aquest llegat en forma de torró i de xocolata a la pedra 
juntament al patrimoni natural i cultural que tenim ens demana 
obrir-nos al món sense perdre els nostres orígens. I és aquest el 
sentit d’una Fira que avança, que posa la vila d’Agramunt durant 
tot l’any a l’epicentre del dolç i que obre les portes de bat a bat 
per mostrar-se viva i plena. Som el que som perquè ens 
construïm sobre sòlids fonaments. Perquè som plenament 
conscients d’on venim i on volem arribar. 

Sigueu benvinguts a la 30a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra!

30 ANYS 
de Fira del Torró i la 
Xocolata a la Pedra



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 amb Lo Catxo, el peculiar i 
tradicional joc de cartes que utilitzaven 
antigament els torronaires per vendre el Torró 
d’Agramunt per fires i mercats. Després de 
cada cuita es podrà participar a 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 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 7 
d’octubre. 

Els dies de la fira es podran adquirir 
al Punt d’Informació del recinte firal.

  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) a partir del 7 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) a 
partir del 7 d’octubre. Els dies de la fira es 
podran adquirir al Punt d’Informació del 
recinte firal. 



16.30 ‘Torrons ecològics maridats amb 
cava’ · Josep Calvet, Vallformosa i 
Torrons Àngel&Lluch 
Lloc: Aula del Gust | 2€  

16.30 Taller d’elaboració de trufes de 
torró tou amb rocs de torró dur
Lloc: Espai Cuinetes | 2€  | 6-12 anys

16.50 ‘Destil·leria Gabarró’ · 
Presentació i tast de productes 
destil·lats a càrrec de Carlos Gabarró
Lloc: Aula del Tast | 2€  

17.00 Jornades Europees de 
Patrimoni: El Romànic cara a cara. La 
portalada del Monestir de Ripoll davant 
l'església de Santa Maria d'Agramunt.
Lloc: Plaça de l’Església · visita guiada

17.45 Taller d’elaboració de trufes de 
torró tou amb rocs de torró dur
Lloc: Espai Cuinetes | 2€ | 6-12 anys

18.00 ‘Productes de la terra, postres 
originals’ · Jordi Vidal, L’Espurna 
Restaurant
Lloc: Aula del Gust | 2€  
 
18.00 Demostració i degustació de 
cuita del Torró d’Agramunt
Lloc: Carpa de la Cuita

18.20 ‘Cervesa Matoll’ · Tast de 
cerveses artesanals a càrrec de Jordi 
Segarra
Lloc: Aula del Tast | 2€  

19.00 Taller d’elaboració de trufes de 
torró tou amb rocs de torró dur
Lloc: Espai Cuinetes | 2€ | 6-12 anys

19.00 ‘Binigarba’ · Presentació i tast 
de productes de Menorca a càrrec de 
Biel Anglada
Lloc: Aula del Tast | 2€  

19.30 Presentació del Llibre del 10è 
Aniversari de l’Aula del Gust · Txell 
Bernaus, amb demostració de 
pastisseria a càrrec de Pol Contreras i 
Lluís Costa
Lloc: Aula del Gust | 2€  

8.30 Transiscar: Inici de la 26a edició 
de la cursa de BTT organitzada pel 
Club Ciclista Agramunt. 
Lloc: passeig J. Brufau
Inscripcions: clubciclistagramunt.cat

10.00 Obertura de portes del 
recinte firal

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

11.30 ‘Postres de cuina per fer a casa’  
· Gemma Clofent, La cuina de casa
Lloc: Aula del Gust | 2€  

11.50 ‘Agermanament amb la Fira de 
l’Oli de les Borges Blanques’ · 
Presentació i tast dels productes base 
de les Fires agermanades, l’Oli i la 
xocolata a càrrec de l’Albert Marimón
Lloc: Aula del Tast 

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

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

13.00 ‘Els torrons més creatius’ · 
David Gil i Alfredo, Torrons Vicens. 
Activitat patrocinada per Grupo Consist 
Lloc: Aula del Gust | Preu: 2€  

13.20 ‘Maset de Lleó’ · Tast de caves a 
càrrec de Rosa Peñafiel
Lloc: Aula del Tast | 2€  

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

16.30 Taller d’elaboració de pastís de 
flam de torró
Lloc: Espai Cuinetes | 2€ | 6-12 anys

16.30 ‘Torrons per a gourmets’ · Zoe 
Valero, Torrons Fèlix 
Lloc: Aula del Gust | 2€  

10.00 Obertura de portes del 
recinte firal

11.00 Taller d’elaboració de trufes de 
torró tou amb rocs de torró dur 
Lloc: Espai Cuinetes | 2€  | 6-12 anys

11.30 ‘Pastisseria de mestre’ · Valero 
Munté, Pastisseria Valero
Lloc: Aula del Gust | 2€  

11.50 ‘Thermomix’ · Presentació i tast 
de productes elaborats a càrrec 
d’Àngels Piniés
Lloc: Aula del Tast | 2€  

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

12.00 Inauguració de l’exposició ‘Presos 
polítics a l’Espanya contemporània’. 
Organitza: Òmnium Urgell - Segarra 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament

12.30 Inauguració de la XXX Fira del 
Torró i la Xocolata a la Pedra, a càrrec 
del Molt Hble. Sr. Roger Torrent i 
Ramió, President del Parlament de 
Catalunya. Lloc: Plaça del Torronaire

12.30 Taller d’elaboració de trufes de 
torró tou amb rocs de torró dur
Lloc: Espai Cuinetes | 2€  | 6-12 anys

13.00  ‘Postres de tres estrelles’ · Toni 
Clusella i Carles Vives, ABaC 
Restaurant & Hotel. Activitat 
patrocinada per Grupo Consist 
Lloc: Aula del Gust | 2€  

13.20 ‘Formatges Camps i Celler 
Matallonga’ · Presentació i tast de 
formatges a càrrec de Robert Camps i 
Rubén Atero amb el maridatge dels vins 
del Celler Matallonga amb Joan Penella
Lloc: Aula del Tast | 2€  

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

12 d’octubre 13 d’octubre



16.50 ‘Celler Matallonga’ · 
Presentació i tast de vins a càrrec de 
Joan Penella 
Lloc: Aula del Tast | 2€  

17.00 Jornades Europees de 
Patrimoni: El Romànic cara a cara. 
La portalada del Monestir de Ripoll 
davant l'església de Santa Maria 
d'Agramunt.
Lloc: Plaça de l’Església · visita guiada

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

18.00 ‘El millor croissant de mantega 
d’Espanya, 2017’ · Gil Prat, Pastisseria 
Prat ‘Can Carriel’ 
Lloc: Aula del Gust | 2€  

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

18.00 Inauguració de l’exposició 
‘Guinovart íntim (caps, retrats i 
autoretrats)’
Lloc: Espai Guinovart, Plaça del Mercat

18.20 ‘La Vella Caravana’ · Tast de 
cerveses artesanals a càrrec d’Òscar 
Silva
Lloc: Aula del Tast | 2€  

19.00 Inauguració de l’exposició 
‘Viladot Rural. Les eines de la poesia’
Lloc: Lo Pardal, Plaça del pare Gras

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

19.00 ‘Idiazábal’ · Presentació i tast 
de formatges i productes bascos a 
càrrec de Pere Costa
Lloc: Aula del Tast | 2€  

19.30 ‘La cuina dolça del Baix 
Llobregat’ · Albert Mendiola, 
Marimorena 
Lloc: Aula del Gust | 2€  

10.00 Obertura de portes del 
recinte firal

10.00 Cursa del Torró: Inici de la 29a 
edició de la cursa atlètica organitzada 
pel Patronat d’Esports i el club 
Atletisme “Escatxics”
Lloc: passeig J. Brufau. 
Informació: 973 391 647

11.00 Taller d’elaboració de bracet de 
gitano amb torró tou i xocolata fosa
Lloc: Espai Cuinetes | 2€ | 6-12 anys

11.30 ‘La xocolata de tota la vida’ · 
Adrian Ramirez, Xocolates Jolonch
Lloc: Aula del Gust | 2€  

11.50 ‘Forn Llaràs’ · Tast de coques de 
recapte a càrrec de Manel Llaràs
Lloc: Aula del Tast | 2€  

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

12.00 Entrega de premis del concurs 
de dibuix de la unió de botiguers i 
industrials d’Agramunt. 
Lloc: Estand de la Unió de Botiguers

12.30 Taller d’elaboració de bracet de 
gitano amb torró tou i xocolata fosa
Lloc: Espai Cuinetes | 2€ | 6-12 anys

13.00 ‘Pastissos del món per menjar i 
emportar’ · Lucila Canero, Almanac 
Hotels
Lloc: Aula del Gust | 2€  

13.00 Jornades Europees de 
Patrimoni: El Romànic cara a cara. 
La portalada del Monestir de Ripoll 
davant l'església de Santa Maria 
d'Agramunt.
Lloc: Plaça de l’Església - visita guiada

13.20 ‘Torrons Fèlix i La Vella Caravana’ 
· Presentació dels productes de Torrons 
Fèlix amb el maridatge de cerveses de 
La Vella Caravana
Lloc: Aula del Tast | 2€  

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

16.30 ‘Torrons tradicionals’ · Pep 
Nogué, Torrons Roig
Lloc: Aula del Gust | 2€  

16.30 Taller d’elaboració de bracet de 
gitano amb torró tou i xocolata fosa
Lloc: Espai Cuinetes | 2€ | 6-12 anys

16.50 ‘Casa Senzill i Cerveses Matoll’  
· Presentació i tast dels productes de 
Casa Senzill i Cal Picantó a càrrec de 
Montse Llort amb el maridatge de 
Jordi Segarra de Cervesa Matoll
Lloc: Aula del Tast | 2€  

17.45 Taller d’elaboració de bracet de 
gitano amb torró tou i xocolata fosa
Lloc: Espai Cuinetes | 2€ | 6-12 anys

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

18.00 Proclamació del XVIII 
Torronaire d’Honor a càrrec de Hble. 
Teresa Jordà Roura, Consellera del 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació que 
s’atorgarà a l’Associació Radiofònica 
d’Agramunt, Ràdio Sió.
Lloc: Aula del Gust  

18.20 ‘Elixirs de Ponent’ · Presentació 
i tast de licors artesanals a càrrec de 
Gerard Barsalà
Lloc: Aula del Tast | 2€  

19.00 Taller d’elaboració de bracet de 
gitano amb torró tou i xocolata fosa
Lloc: Espai Cuinetes | 2€ | 6-12 anys

14 d’octubre13 d’octubre

de 10h a 21h
(ininterromput)



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 J.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.

Pavelló Dolç 
Espai dedicat als torronaires de la nostra vila, 
acompanyats dels expositors del món del dolç.

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

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

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

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

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

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

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

Musica en viu
13h a 15:30h i de 18h a 23:30h



PLAÇA FONDANDANA

Segueix la ruta Instagram i guanya el lot de torrons dels 30 anys!

 #firatorró18

CONCURS A INSTAGRAM!

Ganzá
New Orlinyes 

Maripopes
Saó

Candela y lo demás

12 d’octubre
Joan Vilalta Quartet

Chus Navajo
Txell Neddermann

Dr Funk
Tremendu

13 d’octubre
Escorça

The Mentres
Arigasoul

Sandra Bautista
James White

14 d’octubre

Musica en viu

FOOD AND ROLL CAFÉ
BAKED PATATAS Y MÁS

CAFÉ CHROME
CREPERIA LA CAPIBARA

MANDONGA
LA BONA PIZZA

CAPRICHOS DE DRÁCULA
SHANTICARAVAN

THE CRAFTSMAN FOOD TRUCK
BURGERS & BUTIS

LA DIVINA CROQUETA

Pizzes, paninis, hamburgueses, frankfurts, crestes, begudes, cafès
Patates a l'ast farcides, patates fregides, hamburgueses i frankfurts
Hamburgueses, hotdogs, baggels, nachos
Creps eco
Entrepans i platets de mandonguilles
Pizzes artesanals al forn de llenya
Menjar típic de Transilvània
Creps salades i dolces, veganes i vegetarianes
Entrepans gourmets
Hamburgueses, botifarrers, frankfurts i patates
Croquetes i cuina artesanal

13h a 15:30h i de 18h a 23:30h



Col·labora:Organitza:

Im
pr

em
ta

 V
ice

ns
 - 

D
ip.

 le
ga

l:  
L-

10
75

-2
01

8.
   D

iss
en

y:
  f

oo
da

nd
m

ed
ia.

ca
t

www.firadeltorro.com


