
10a Fira del TrumFo 
i la TòFona de CaTalunya

15 i 16 de març de 2014 

divendres, 14 de març

de 18 a 19,30 h
Taller: aplicacions de la tòfona negra a la cuina
A càrrec de Diego Alías i Roger Alcaraz, del restaurant Ca 
l’Amador de Josa del Cadí
Inscripcions al Consell Comarcal del Solsonès: (973 48 20 03 o 
bé coordinacio@firadesolsona.com). Places limitades. 
Preu: 5 euros
Ho organitza: Projecte Micosylva+ (SOE3/P2/E533), Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya, Gustum, Leader 
Catalunya Central, Consorci per al Desenvolupament de la 
Catalunya Central i Gremi d’Hostaleria del Solsonès
lloc: sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal

dissabTe, 15 de març
 de 9,30 a 12 h
visita guiada a una explotació de tòfones de la comarca 
a càrrec de Daniel Oliach i Juan Martínez de Aragón,  
recercador del CTFC.  
Inscripcions al Consell Comarcal del Solsonès     
(973 48 20 03 o bé a coordinacio@firadesolsona.com). 
S’anirà amb cotxes particulars
Ho organitza: Projecte Micosylva+ (SOE3/P2/E533) i Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya  
Punt de sortida: plaça del Camp

a partir de les 10 h
venda de trumfos i tòfones a la plaça Major
Fira de productes alimentaris a la plaça de la Catedral, 
plaça de Palau i carrer de Sant Miquel
exposició i venda de productes de l’Associació de 
Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès a l’entrada de 
l’Ajuntament de Solsona     
venda de cava a càrrec de l’ACP del Solsonès a la pl. Major
exposició sobre el món de la tòfona a càrrec del CTFC a 
la sala Gris  
Fora estocs! a càrrec de la UBIC

12 h
demostració de fer llavor de trumfos
lloc: plaça de l’Església

a partir de les 15 h 
demostració d’escalivar trumfos a l’estil de muntanya
lloc: aparcament de sota l’avinguda del Pont

17 h
Inauguració oficial de la Fira a càrrec del Sr. Juli Gendrau i 
Farguell, delegat del govern a la Catalunya Central 
lloc: pati Gòtic del Consell Comarcal

17.30 h
Concurs de pelar trumfos 
Tot seguit lliurament de premis dels diferents concursos 
Hi col·labora: Ganivets Pallarès i UBIC Solsona 
lloc: plaça de Palau  

Ho organitza:

Amb la col·laboració de:

Horaris fira 
Dissabte de 10 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

Horaris exposició el món de la tòfona
Dissabte de 12 a 13.30 h i  17 a 19 h
Diumenge de 10 a 13.30 h
Ho organitza: Projecte Micosylva+ (SOE3/P2/E533) i 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

10a Fira
del Trumfo 
i la Tòfona

SOLSONA 15 i 16 de març de 2014
www.firadeltrumfo.com

12 h 
Homenatge Premi bufet 2014
lloc: sala Gòtica del Consell Comarcal del Solsonès 

demostració de fer llavor de trumfos
lloc: plaça de l’Església

13 h 
degustació de patates amb bacallà a càrrec del Restaurant 
Crisami
lloc: plaça Major

18 h 
Teatre: Terra baixa, a càrrec del grup Kakaiba Associació 
Artística de Sabadell, per commemorar 10 anys de 
Voluntariat per la llengua al Solsonès
Ho organitza: Consorci per a la Normalització Lingüística
lloc: Teatre Comarcal de Solsona

19 h 
ball de tarda de la gent gran amb el duet dolche vita

Ho organitza: Consell de la Gent Gran
lloc: vestíbul sala polivalent

19 h
degustació de les diferents varietats de trumfos del 
solsonès a càrrec dels  restaurants del Gremi d’Hostaleria 
del Solsonès amb olis Camins de Verdor, vi Sicoris del celler 
Castell del Remei (D.O. Costers del Segre) i aigua Font Vella.
Ho organitza: Gremi d’Hostaleria del Solsonès
Hi col·labora: productors de trumfos de Cambrils i Odèn
lloc: plaça Major  

diumenge, 16 de març

a partir de les 10 h
venda de trumfos i tòfones a la plaça Major
Fira de productes alimentaris a la plaça de la Catedral, 
plaça de Palau i carrer de Sant Miquel
exposició i venda de productes de l’Associació de 
Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès a l’entrada de 
l’Ajuntament de Solsona    
venda de cava a càrrec de l’ACP del Solsonès a la pl. Major
exposició sobre el món de la tòfona a càrrec del CTFC 
a la sala Gris  
Fora estocs! a càrrec de la UBIC

10 h
iX Trobada d’intercanvi de plaques de cava i presentació 
de la placa dels Cavallets de Solsona a càrrec de l’ACP del 
Solsonès 
lloc: plaça de Palau

d’11 a 13 h
Petits trumfaires: vine a plantar trumfos a càrrec de 
Cavallera, agricultura ecològica
lloc: plaça Major 


