


Durant tot el dia
 
Tast de cuina del bolet. Organitzat per la Comissió de Festes. 
Lloc: carrers d’Albanyà.

Exposició de bolets tòxics i comestibles.
Lloc: a l’entrada de l’església d’Albanyà.

Animació a càrrec del trobador i el bandoler Samuel Arderiu i 
Laly Rodríguez (corrandes, música per a mainada i molt més!). 
Lloc: carrers d’Albanyà.

Per a la mainada i no tan mainada: tobogan gegant, gàbia de 
boles, jocs esportius i altres. Lloc: carrer Sant Pere.

Passejades a peu a diversos indrets del poble: la resclosa, la 
font del Comú, carrer Sant Llorenç.

Passejades a cavall a càrrec de Tatanca, Rutes a Cavall.
Lloc: a la zona verda de la resclosa.

Dissabte, 19 d’octubre de 2019

10:00 h – Treballs manuals infantils: fem els nostres bolets amb 
pasta de sal i amb material reciclat! Lloc: càmping Bassegoda 
Park, plaça Major d’Albanyà i CEIP de Lliurona.

11:00 h – Sortida al bosc a la recerca de bolets. 

14:00 h – Dinar boletaire (menú de 18 €). Reserves al 972 542 020. 
Lloc: Restaurant Agumas, al càmping Bassegoda Park.

17:00 h – Visita a l’exposició de bolets. Lloc: plaça Major.

18:00 h – Fem que el poble es transformi i s’ompli de bolets amb 
material reciclat.

Diumenge, 20 d’octubre de 2019

10:00 h – Obertura oficial de la IX Fira del Bolet d’Albanyà.

10 a 18 h – IX Fira del Bolet d’Albanyà, amb parades d’artesania 
i alimentació relacionades amb el món del bolet. Lloc: nucli antic 
d’Albanyà.

12:00 h – Circ de carrer a càrrec de la companyia País de Xauxa 
amb l’espectacle El mercat de bolets. Lloc: plaça Major.

13:00 h – Pregó inaugural de la IX Fira del Bolet, a càrrec de 
l’Albert Molins i Plaja. Lloc: plaça Major.

14:00 h – Dinar popular (menú de 18 €). Reserves al 972 542 020. 
Lloc: Restaurant Agumas, al càmping Bassegoda Park.

16:30 h – Rondalles amb l’espectacle Històries per omplir la 
panxa. Lloc: plaça Major.

18:00 h – Tancament de la Fira.

Aparcament senyalitzat al centre del poble.
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