
Dissabte 10 de juny 

10:30 h festa de la plantada a la finca de Ravanals. 

Baixarem amb els carros i cavalls i la xaranga suc 

d’anguila pel camí del xoperal en processó. 

Punt de trobada: finca de la Cruz a l’inici del xoperal. 

*exposició d’estris relacionats amb el cultiu de l’arròs al

hall de l’Ajuntament

12:00 h obertura de la II Fira Gastronòmica de productes 

locals i inici de les coccions dels arrossos 

14:00 h degustació d’arrossos  

Hèctor Roda: Arròs melós d'espinacs amb abadejo 

Arròs d'ànec amb virutes de foie 

Les Xiques: Arròs d'estraperlo amb verduretes del terreny 

Joan Estellé: Risotto de bolets,gambes i espàrrecs 

Arròs negre amb mussolina d'allioli 

16:30 h actuacions infantils per als més petits :teatre i 

música,Conta-contes,animació infantil i bombolles de 

sabó gegants 

17:30 h tallers de cuina: elaboració de creps i pinxos de 

fruita a càrrec de la Cooperativa de l'Aldea 

18:30 h altres sorpreses 

20:00 h maridatge de tapes i vins (places limitades) 

22:30 h Gran festa de la gastronomia aldeana amb Dj 

Tito Cervera i Dj Sergi Simón   

(barra de la festa a càrrec dels Quintos) 

*venda de tiquets del maridatge a l’Ajuntament

al preu de 15 €

*venda de tiquets de les tapes i beure a la pròpia fira al

preu 2.5 € tapa i 1.5 € beguda
compra de copa 1 €.
tiquet del maridatge : 5 tapes salades + degustació de

6 vins + tapa dolça

Les tapes del maridatge 

1.- Parmentier de polp 

2.- Pasta farcida,amb crema de formatge 

3.- Pil pil de bacallà 

4.- Pollastre al curri 

5.- magret d’ànec amb salsa de fruits del bosc 

6.- cassoleta de fruits secs,fruita i granissat

*Hi haurà servei de tapes per la gent que no realitzi el

maridatge
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1 . -Prohom  blanc  

-Parmentier  de  polp  

2 . -Clot  d ’Encís  rosat  

-Pasta  farcida  amb  crema  

de  formatge  

3 . -Avi  Arrufí  blanc  

-Pil  pil  d 'abadejo  

Maridatge de vins

tapes i música

4 . -Ay  de  mi !  

-Pollastre  al  curri  

5 . -Edetària  negre  

-Magret  d ’ànec  amb  

salsa  de  fruits  del  bosc  

6 . -Equinox  Dolç  GB .  

-Cassoleta  de  fruits  secs ,  

fruita  i  granissat  

Maridatge de vins

tapes i música



Diumenge 11 juny 

11.00 h Inici de la cocció de l'arròs,col i 

fesols en una paella gegant. 

L'organització facilitarà taules,cadires i 

una ració per cada tiquet. 

Cadascú es pararà la taula al seu gust. 

15.00 h actuació del grup EN & TON. 

Venda de tiquets a l'Ajuntament del 22 

maig al 7 de juny 2017. 

Preu del tiquet 5  €  a partir de 8 anys. 

Diada de l'Arròs 

Col i Fesolsx

Programa

Col.labora: Pizzeria Les xiques, 
Bar  La Llar, Muñoz 

Forners, Cooperativa de l'Aldea, 
Mas Masdeu, Cervesa Mestral, 

Vi Orígen, Quintos '99  


