12.30 h / Obertura de l’Espai Gastrofira
14.00 h - 16.00 h / Zona gastrotast
Vermut musical i fideuada popular. La selecció musical anirà a càrrec de Marco
Ecléctico i la fideuada a càrrec del Càtering 3J. En concret, se serviran fideus a la
cassola mar i muntanya. També s’hi podran degustar elaboracions d’altres expositors/es
de la Gastrofira.

21.30 h - 24.00 h / Zona gastrotast
Tast & Dj Will. Degustacions d’elaboracions amb producte local i de proximitat,
acompanyades de música pleasure-pop, a càrrec de DJ Will.

18.00 h / Recinte firal
Actuació del grup Grallers de Riudoms.

22.30 h / Pati de l’Escola Beat Bonaventura
Cantada d’havaneres a càrrec del grup «Olla barrejada». En finalitzar, se servirà rom cremat.

18.00 h - 20.30 h / Zona gastromarket
Fem safareig gastronòmic. Entrevistes a productors/es i elaboradors/es locals i de
proximitat, en un espai i format informal i distès. La dinamització de les entrevistes anirà
a càrrec de Femsafareig.cat

23.30 h / Recinte de Sant Antoni
Ball a la fresca amb música en viu. Accés lliure.
Organitza: Restaurant-Braseria Sant Antoni.

18.15 h - 18.45 h / Zona gastrotast
Presentació de la creació gastronòmica de la Gastrofira 2022. Showcooking a càrrec
de Sergi Margalef, cuiner riudomenc amb dilatada experiència que presentarà una
recepta creada especialment per la Gastrofira 2022: Faixa de pollastre amb llagostins.

A la Fira podreu tastar i comprar tota mena de degustacions i productes elaborats amb avellana
i altres productes de la terra: gelats, orxata, xarrups, creps, embotits, salses, confitura, avellanes,
mousse, coca de músic, coca amb recapte, fruita i verdura de Riudoms i moltes altres coses més!

20.00 h - 20.45 h / Zona gastrotast
Un panettone que fa la volta al món i altres delicadeses. Showcooking a càrrec d’Adan
Sáez, de Xocosave, premi al Millor Panettone Artesà d’Espanya 2020.
20.00 h / Recinte firal
24a Cursa combinada de portadors de sacs d’avellanes (final de la combinada ReusValls-Riudoms), 11a Cursa femenina de portadores de mig sac d’avellanes, 36a Cursa
local de portadors de sacs d’avellanes.
21.00 h / Pati de l’Escola Beat Bonaventura
Demostració infantil de portadors de saquets d’avellanes. Modalitat no competitiva,
places limitades (pes del saquet: 10 Kg), edats recomanades de 8 a 12 anys.
Inscripcions al punt d’informació fins a les 20.00 h.
21.30 h / Pati de l’Escola Beat Bonaventura
Lliurament de premis.

A més, hi haurà l’Espai Gaudí, un espai que recrea el taller de caldereria de la Casa Pairal Gaudí.
+Descobreix Riudoms a riudomsturisme.cat

ESPAI PER A
NENS I NENES

Zona de monitoratge/canguratge infantil de la fira. Adreçat a nens i nenes (de 3 a 12 anys) on els atendran
monitors/es titulats. La canalla realitzarà activitats específiques per a les seves edats. Mentrestant les famílies
podran gaudir de la fira deixant els seus fills/es en bones mans! Tot i que hi ha col·lectius prioritaris* garantim
places per a tothom! *Més informació a riudoms.cat

INFORMACIÓ
- S’han habilitat espais d’aparcament, degudament senyalitzats, al voltant del recinte firal.
- En cas de mal temps, s’anunciarà la suspensió de l’activitat o l’espai alternatiu per mitjà d’un cartell en el lloc
previst inicialment, per xarxes socials i al web de l’Ajuntament de Riudoms: riudoms.cat.
Segueix l’actualitat de la Fira de l’Avellana al web avellana.cat i a les xarxes socials facebook.com/
ajuntamentderiudoms, twitter.com/ajriudoms i instagram.com/ajriudoms. Comparteix #firavellana2022!

Col·labora

19.00 h - 19.45 h / Zona gastrotast
Creativitat al servei de la cuina de mercat i el producte de proximitat. Showcooking a
càrrec de Moha Quach, xef del Restaurant El Terrat de Tarragona, que compta amb un
sol Repsol.

Durant els dies de la Fira es podrà veure l’exposició fotogràfica «Masos, masets i masies del terme
de Riudoms» de Verònica Moragas Rovira, guanyadora del Premi Arnau de Palomar 2016 que
convoquen el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar i l’Ajuntament de Riudoms, en la
modalitat Recull fotogràfic (av. Primer d’octubre).

Organitza

19.00 h / Pati de l’Escola Beat Bonaventura
ESPAI PER A
Espectacle de teatre Joan Rioné «El carrer del mar», un lloc on
NENS I NENES
descobrir mil històries marineres tot passejant, no hi ha semàfors i la gent s’atura quan vol.

Presenta i acompanya els showcookings Joan Carrion Cubells, periodista especialitzat en
vins i en gastronomia, editor del diari digital Vinassos.cat.

Dimecres, 10 d’agost

20.00 h / Aula de conferències Centre d’Entitats i Formació
Les Escoles velles (c. Sir Alexander Fleming, 24)
Presentació de la plataforma digital de participació ciutadana «Imaginem
Riudoms». Presenta l’acte Sergi Pedret, alcalde i regidor de Participació Ciutadana.
Durant la Fira, es podrà realitzar l’enquesta digital a l’estand que hi haurà al recinte firal.

Divendres, 12 d’agost
18.00 h / Obertura del recinte firal.

19.00 h / Pati de l’Escola Beat Bonaventura
Partides simultànies d’escacs amb Albert Baiges, jugador del Club Unió Escacs
Cambrils, s’enfrontarà a una vintena de jugadors al mateix temps. Inscripció oberta a
tothom. Organitza: Secció d’Escacs del CERAP
20.00 h / Obertura de l’Espai Gastrofira
20.15 h / Zona gastrotast
Creant delícies amb gust d’avellana amb Thermomix. Showcooking a càrrec d’Olga
Casanova (bloguera a La Cuina de l’Olga) i amb la participació d’Ester Gomis, de Ca
Rosset i presidenta de la DOP Avellana de Reus.
20.00 h / Teatre Auditori Casal Riudomenc (c. de Sant Jaume, 2)
Acte inaugural de la 421a Fira de Sant Llorenç i 40a Fira de l’avellana.
Es lliuraran els premis del 21è Concurs de conreu de l’avellaner, el 23è Concurs de
fruites i verdures, i el Premi Fira de l’Avellana 2022.
Col·labora: Colla Gegantera de Riudoms
20.00 h / Camp de Futbol Municipal (c. de Salvador Espriu)
Torneig de futbol «Fira de l’Avellana»: CD Riudoms femení vs Wilson College
Organitza: C.D. Riudoms
21.30 h / Plaça de l’Església
15a Caminada nocturna «Les llàgrimes de Sant Llorenç» (Riudoms – La Mussara
2022). Recorregut: 16 km (aprox 4 hores). Inscripcions presencials el mateix dia a les
20.00 h. Organitza: Secció de Muntanya del CERAP
21.30 h - 24.00 h / Zona gastrotast
Tast & DJ Luna. Degustacions d’elaboracions amb producte local i de proximitat,
acompanyades de música soul, a càrrec de la DJ Luna.
24.00 h / Recinte de Sant Antoni
Avellana Sound. Concert jove amb Segonamà (concert última gira) i DJ OGT.

Dissabte, 13 d’agost

10.00 h / Piscina Municipal
Torneig de natació Fira de l’Avellana. Per a cursillistes no federats «17è. Memorial
Jaume Joan Roiget i Cabré».
Organitza: Amics de Riudoms
10.00 h / Obertura del recinte firal.
10.00 h / Recinte firal (Espai Gaudí)
Coneix Riudoms. Ruta guiada per donar a conèixer el patrimoni de Riudoms. Accés lliure.
12.30 h / Obertura de l’Espai Gastrofira
13.00 h - 16.00 h / Zona gastrotast
Vermut musical i arrossada popular. La selecció musical anirà a càrrec de HH Funky
(Vermouth de la casa) i l’arrosssada a càrrec del Càtering 3J. En concret, se servirà un
arròs del tros amb blanc i negre riudomenc. També s’hi podran degustar elaboracions
d’altres expositors/es de la Gastrofira.

18.30 h / Aula de conferències Centre d’Entitats i Formació Les Escoles velles (c. Sir
Alexander Fleming, 24)
Jornada tècnica «Experiències digitals i agronòmiques d’optimització del reg al
voltant del món» a càrrec de Francesc Ferrer Alegre, Dr. Enginyer Agrònom, director
de l’Empresa LabFerrer i expert en l’ús de sensors i informació per a la optimització del
reg. Presenta l’acte: Santi Llurba, president CETAFC.
ESPAI PER A
NENS I NENES

18.30 h - 19.15 h / Zona gastromarket
Economúsica. Tast comentat de vins maridats amb música. El tast comentat de vins
anirà a càrrec de Jesús Torres, enòleg del Celler de l’Era i la selecció musical a càrrec
de Joan Mestre (PD Macarroni). Es tastaran vins del Celler de l’Era.
19.00 h - 19.45 h / Zona gastrotast
Cuinem el territori. Showcooking a càrrec de Francesc Blanch, cuiner de Deviteca
Espai Gastronòmic i assessor gastronòmic de la DOP Siurana.
19.00 h / Pati de l’Escola Beat Bonaventura
Taller de Swing-Jazz Steps.

19.30 h / Camp de Futbol Municipal (c. de Salvador Espriu)
Torneig de futbol «Fira de l’Avellana»: Solters vs Casats (Legends CD Riudoms)
Organitza: C.D. Riudoms
ESPAI PER A
20.00 h / Pati de l’Escola Beat Bonaventura
NENS I NENES
Concert a càrrec de Guineu. La compositora i cantant Aida Giménez
ofereix una de les propostes més interessants del moment dins l’escena indie pop i indie
rock.

20.00 h - 20.45 h / Zona gastrotast
Creativitat al servei de la cuina de mercat i el producte de proximitat. Showcooking a
càrrec de Ferran Cerro, xef i propietari del Restaurant Ferran Cerro de Reus, que compta
amb un Sol Repsol i menció a la Guia Michelin.
21.00 h / Recinte firal
Cercavila pel recinte firal a càrrec del grup de batucada «Riudrum’s».
Col·labora: Riudrum’s

17.30 h / Camp de Futbol Municipal (c. de Salvador Espriu)
Torneig de futbol «Fira de l’Avellana»: CD Riudoms vs CF Ampolla
Organitza: C.D. Riudoms

18.30 h - 19.00 h / Zona gastrotast
Taller infantil de tast d’oli. Per a infants d’entre 7 i 14 anys.
A càrrec de la DOP Siurana.

19.15 h - 21.00 h / Zona gastromarket
Selecció musical a càrrec de PD Macarroni. Delicadeses reggae dub per acompanyar
copes, refrigeris i converses.

ESPAI PER A
NENS I NENES

21.30 h - 24.00 h / Zona gastrotast
TAST & DJ Lu-fuki. Degustacions d’elaboracions amb producte local i de proximitat,
acompanyades de música funky, a càrrec de DJ Lu-fuki.
23.00 h / Parc de Sant Antoni
Concert i ball de nit amb l’orquestra «Melodia». Accés lliure.

Diumenge, 14 d’agost

09.30 h / Pati de l’Escola Beat Bonaventura
6a Cursa de la dona de Riudoms a benefici de la Lliga contra el càncer de les
comarques de Tarragona. Inscripcions: Piscina Municipal i www.tretzesports.com
Organitza: Tretze Esports, Amics de Riudoms i Lliga Contra el Càncer de Riudoms
10.00 h / Obertura del recinte firal.
10.00 h / Recinte firal (Espai Gaudí)
Coneix Riudoms. Ruta guiada per donar a conèixer el patrimoni de Riudoms. Accés lliure.
12.00 h - 14.00 h / Pati de l’Escola Beat Bonaventura
ESPAI PER A
Tallers i jocs a l’hora del vermut: taller d’ecoagricultura urbana i
NENS I NENES
taller de collage by Minipop. Música amb Poppy Selector. Laia Marín,
experta en comunicació digital, ens anima amb la seva acurada selecció musical.

