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Obertura de la fira
Esmorzar de forquilla de porc

de les 12 h quedaran exposats a la fira.
Cal inscripció prèvia abans del 16 de febrer
als telèfons 661 514 771 – 636 225 247

9h

9 a 19 h

11.30 a 13.30 h

9 a 19 h

• Degustació de productes a l’àrea de tast
(veure relació de tastets)
• Mercat del rebost d’hivern
• Venda de marxandatge de la fira a
càrrec de l’Espai Jove i de l’Espai La Petjada
• Impressió d’en Lloti en 3D a càrrec
de Riudelan

9.30 a 10 h

En directe, el programa El Suplement ON ROAD
de Catalunya Ràdio, conduït per en Pep Nogué.

10 h
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
• Exposició d’animals vius
• Exposició de maquinària agrícola
• Concurs de munyir a mà - Llet Nostra
• Passeig en poni
• Atraccions infantils
• Mostra d’eines del camp antigues
AJUNTAMENT - Sala polivalent
• Exposició de porquets en miniatura
• Fotografies i estris del procés de matança
• Audiovisual de la matança i del cicle
de vida del bestiar porcí
CASA DE CULTURA
• Exposició del còmic «Lloti»
• Diorames de la fira
amb clicks de Playmobil
• Concurs «Troba el click perdut»

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
• Trobada de puntaires
CARRER MAJOR - Sector centre
• MERCAT DEL REBOST D’HIVERN
• Actuació de músics al carrer
CARRER MAJOR - Sector est
• ÀREA DE TAST
Ampli espai equipat amb taules i cadires
on degustar productes del porc: embotits,
carn de porc cuita, a la brasa... i productes
elaborats al municipi. Tria el teu tast i
intercanvia tiquets per poder-lo degustar
CARRER MAJOR - Sector est
• Tallers infantils i Photocall Fiporc
• Ulleres de realitat virtual
• Venda de marxandatge de la fira

CARRER MAJOR - Sector oest
• Exposició del concurs de dibuix
«El porquet de Fiporc» fets pels
alumnes de l’Escola de Riudellots
de la Selva

BAIXADA DE LES ACÀCIES
• Exposició de vehicles clàssics i esportius

CARRER MAJOR - Sector est
• Mercat de petits productors
derivats del porc

FOOD TRUCK - CATALUNYA RÀDIO
• El Suplement ON ROAD conduït
per en Pep Nogué

CARRER MAJOR - Sector sud-est
• Mostra de tractors antics
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Inauguració oficial de la fira a càrrec
de les autoritats assistents

10 a 13 h

• Pintaplats i Pintaglobus a càrrec de Riu d’Art
• Experimenta amb ulleres de realitat virtual
a càrrec de Riudelan

10 a 14 h

Trobada de puntaires
TALLER: Aprèn a fer puntes al coixí. Gratuït

10.20 a 14 h

Representacions del procés de matança del
porc a càrrec dels voluntaris del poble
i conduïdes pel cuiner Pep Nogué:
10.20 h Elaboració de greixons
10.40 h La carn de perol
11.00 h Embotir botifarres, fuets i llonganisses
11.20 h Preparació de lloms, baiones i pernils
12.15 h Especejament del porc
12.55 h Elaboració de greixons
13.15 h La carn de perol
13.35 h Embotir botifarres, fuets i llonganisses
13.55 h Preparació de lloms, baiones i pernils

11 h

Passejada de tractors antics. Sortida davant
del pavelló de Fontajau de Girona, recorregut
per la ciutat i arribada a Riudellots. A partir

Animació pels carrers de la vila
amb el grup Bekhanda

15 a 19 h

Passeig en poni

15 a 18 h

Experimenta amb ulleres de realitat virtual
a càrrec de Riudelan

15.45 a 18 h

Representacions del procés de matança
del porc a càrrec dels voluntaris del poble
i conduïdes pel cuiner Pep Nogué:
15.45 h Especejament del porc
16.05 h Elaboració de greixons
16.30 h La carn de perol
17.20 h Embotir botifarres, fuets i llonganisses
17.40 h Preparació de lloms, baiones i pernils

16 a 17 h

Aprèn a fer hamburgueses. Taller infantil.
Carnisseria Güell de Riudellots de la Selva

18 h

Taller l’elaboració de la xocolata
del segle XVI al XIX, a càrrec de Aynouse
Inscripcions prèvies a la parada d’Aynouse
(Mercat del rebost)

La cuina del porc
Restaurants del municipi on degustar
plats i menús basats en el porc:
Bar restaurant El Castell
Bar restaurant Les Oliveres
Bar restaurant Sant Cristòfol
Bar restaurant Tuneti
Bar restaurant Via Augusta

T. 972 47 85 94
T. 972 47 73 03
T. 972 47 80 79
T. 972 47 75 77
T. 972 47 81 39

Obertura de la fira
Esmorzar de forquilla de porc

12 a 13 h

Demostració de màquina antiga de triatge
de grana de sembra a càrrec dels
voluntaris de la fira

• Degustació de productes a l’àrea de tast
(veure relació de tastets)
• Mercat del rebost d’hivern
• Venda de marxandatge de la fira a
càrrec de l’Espai Jove i de l’Espai La Petjada
• Impressió d’en Lloti en 3D a càrrec
de Riudelan
• Passeig en poni

12 a 13.30h

10 a 12 h

Representacions del procés de matança
del porc a càrrec dels voluntaris del poble
i conduïdes pel cuiner Pep Nogué:
15.45 h Especejament del porc
16.05 h Elaboració de greixons
16.30 h La carn de perol
17.20 h Embotir botifarres, fuets i llonganisses
17.40 h Preparació de lloms, baiones i pernils

• Construeix el teu «Lloti»
a càrrec dels joves de 6è
• Exhibició de ferrar cavalls a càrrec
de Xavier Calderó

10 a 13 h

• Experimenta amb ulleres de realitat virtual
a càrrec de Riudelan

10 a 14 h

Exhibició de hip-hop a càrrec
de l’escola Like a Dream

15.30 h

Entrega de premis del concurs
de dibuix «El porquet de Fiporc»

15.45 a 18 h

15 a 18 h

Trobada de puntaires

Experimenta amb ulleres de realitat virtual
a càrrec de Riudelan

10.20 a 14 h

17 a 18 h

Representacions del procés de matança del
porc a càrrec dels voluntaris del poble
i conduïdes pel cuiner Pep Nogué:
10.20 h Elaboració de greixons
10.40 h La carn de perol
11.00 h Embotir botifarres, fuets i llonganisses
11.20 h Preparació de lloms, baiones i pernils
12.15 h Especejament del porc
12.55 h Elaboració de greixons
13.15 h La carn de perol
13.35 h Embotir botifarres, fuets i llonganisses
13.55 h Preparació de lloms, baiones i pernils

11 a 13 h

Impressió d’en Lloti en 3D a càrrec
de Riudelan

11.30 a 13.30 h

Animació pels carrers de la vila
amb el grup Bekhanda

Taller - tast L’arròs de galta de porc
de Fiporc, a càrrec del cuiner David Sanglas

19 h

Cloenda de la fira

Participa en el Sorteig d’un lot de
productes del porc omplint la butlleta
que trobaràs al punt de venda de tiquets
o descarregant l’App de la fira.

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es reserva
el dret de modificar o variar el programa d’actes
si causes imprevistes l’hi obliguessin.

Participa al concurs INSTAGRAM fent fotos de la fira amb el #Fiporc2017 i guanya un lot de productes del porc

