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salutació
Firabril té un atractiu perellonenc i és molt 
reconeguda per la nostra qualitat dels productes 
típics, la mel i l’oli.

Aquest any apostem una mica més per la 
gastronomia i destinarem un espai per fer un 
Showcooking a dintre el pavelló firal, a càrrec de 
prestigiosos cuiners i xefs d’estrella Michelin de les 
Terres de l’Ebre. Destacar la participació del xef perellonenc, Rafel Muria, que 
ens deleitarà amb un exquisit plat. Així doncs durant els dos dies de la fira, 
tant matí com tarda, hi haurà demostracions i degustacions gastronòmiques.
 
A l’exterior del recinte firal, tindrem la zona de bars i restaurants del nostre 
poble que ens oferiran les seves tapes i menjars típics. Mantenim la ubicació 
de les carpes exteriors amb la participació dels artesans locals i els de fora, a 
més a més d’altres expositors amb gran varietat de productes.

A la carpa de l’Ajuntament, continuarem fent l’esmorzar amb botifarres del 
Perelló i la degustació dels bunyols amb mel. Com a novetat, dissabte al matí 
hi haurà un esmorzar amb bou estofat. 

Enguany  incrementarem la presència de ramaderia, sense oblidar-nos que els 
inicis de la fira era agrícola-ramadera, fent un atractiu més de la fira. Tampoc 
ens oblidem dels més petits i per això habituarem un espai per fer passejos 
amb ponis i cavalls. També podran gaudir fent tallers de pa, ceràmica,...
Pel que fa a la part lúdica, tindrem amenitzant la fira, els gegants i la Coral 
Decibels del Perelló, la cobla de sardanes de La Fatarella, el grup de ball de 
bastons de Cambrils i la tradicional tirada de birles.

Des de la regidoria de festes i promoció econòmica s’ha fet un gran esforç per 
oferir una oferta atractiva tant a expositors com a visitants.

Bona fira a tothom!

Gisela Pérez Boyer
Regidora de Festes i Promoció Econòmica



18.00h Obertura dels bars situats a les carpes exteriors del recinte firal.

19.30h Inauguració de la mostra de pintura a càrrec dels alumnes d’arts 
plàstiques del Perelló: Linda Brandish, Eleonor Bogo, Margarit Cristmann, 
Marie Morhanna, Carmen Lloret, Josep Ballester, Ivonne Winder, Monlluch.
Lloc: Sala d’exposicions de la Casa de la Cultura (C/ Colom,48).

10.00h Obertura al públic del pavelló firal.

10.30h Inauguració de la fira. a càrrec del Sr. Carmel Mòdol Bresolí, Director 
General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

10.30h Esmorzar amb bou estofat, a la carpa de l’Ajuntament situada davant 
del pavelló.
Venda de tiquets a l’estand de l’Ajuntament (entrada pavelló firal). Preu: 2€.

11.00h Inauguració del Showcooking a càrrec de Jeroni Castell del restaurant 
Les Moles d’Ulldecona, amb una estrella Michelín.

11.30h Tirada de birles al Parc de les Comes.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme fins el 18 d’abril.

11.45h La Coral Decibels, ens oferirà una selecció del seu repertori, a l’exterior 
del pavelló firal.

12.00h Cercavila pel recinte firal amb els gegants, el Bufavents i l’Airosa, 
animat pel grup de grallers Sonagralla de Tarragona.

16.30h Partit de futbol de 4a catalana entre els equips de CE Perelló i Ginestar, 
al camp municipal la Vinyeta.

19.00h Lliurament dels premis del 5è Concurs Enfila, a l’exterior del 
pavelló firal.
Organitza i patrocina: Duna Textil SL.

00.30h FIRAROCK: concert amb el grup Gossos, actuació de Lo Pau de Ponts i 
per finalitzar la nit sessió amb el Dj Lo Puto Cat.
Entrades anticipades: 12€ al bar Bohemia, bar Ambigú i Oficina de Turisme de 
l’Ametlla de Mar.
Entrades a guixeta del C.E: 15€
Organitza: Centre d’Esports Perelló

 Divendres 20 d’abril

 Dissabte 21 d’abril

#firadelPerelló

Horaris
21 i 22 d’Abril: de 11.00 a 14.00h

Del 24 al 27 d’Abril: de 18.00 a 20.00h
28 d’Abril: de 11.00 a 13.00h



11.30h Arròs amb conill i carxofes Jose Emilio 
Bertomeu

Palau de Baró Tarragona Cuina Deltaica

12.30h Tonyina i la seva elaboració Josep 
Margalef

Molí dels Avís Ametlla de 
Mar

Cuina marinera i 
d’avantguarda

13.30h Ostra lacada amb mel i 
wakame

Teima 
Caballe

Sol Ampolla Cuina marinera

17.00h Ballotine de conill al 
caramel de melat amb 
kimchee

Jordi Castell Xocolat Ulldecona Escola de cuina

Bunyols de vent farcits de 
crema de garrofa

18.00h Crep de farina de garrofa 
amb salsa de mel i taronja

Mingo 
Morilla

Cal Mingo Viladecans Cuina mediterrània 
de proximitat

Crep salat farcit de conill 
desossat amb verdures i 
herbes

19.00h Royal de conill Albert 
Guzman

Albert Guzman La Ràpita Finalista de Joc de 
Cartes TV3 
(Cuina de Mercat)

20.00h Llom de conill flamejat amb 
caviar de morruda i pasta de 
garrofa amb allioli de mel

Jaume 
Huerta

Delta Hotel Deltebre Cuina Deltaica

11.00h Rissoto de bolets i carxofes Jordi 
Martínez

Cristal Tortosa Cuina de mercat

12.00h Ostres i sake Llucia 
Castaño

La Musclera Amposta Pagesos del mar 
1962

12.30h Llom de conill amb mel, 
garrofa i oli

Joan 
Forcadell

Julivert Tortosa Cuina Catalana

13.00h Arròs de verdures i abadejo Ladis Alcalà Mas de Prades Deltebre Guanyador de Joc 
de Cartes TV3 
(Cuina Deltaica)

17.00h Trampantojos:
Mel, oli, Conill i Garrofa

Vicent 
Guimerà

L’Antic Molí Ulldecona Una estrella 
Michelin 
(cuina d’autor)

18.00h 25 anys de Les Moles: Menú 
degustació “l’Espectacle”

Jeroni 
Castell

Les Moles Ulldecona Una estrella 
Michelin
(cuina d’autor)

19.00h El panal de mel Rafel Muria Quatre Molins Cornudella 
de Montsant

Cuina d’avant 
guarda

 SHOWCOOKING FIRABRIL

Horari showcooking diumenge 22

Horari Taller · Degustació Cuiner Restaurant Població Típus de cuina

Horari Taller · Degustació Cuiner Restaurant Població Típus de cuina

Horari showcooking dissabte 21

Venda de tiquets a l’estand de l’Ajuntament (entrada pavelló firal).  Preu: 2€



9.00h  Tirada al Plat de caràcter local, al camp de tir la Pedrera.
4t Trofeu patrocinat per MM Publicitat.
Hi haurà esmorzar de germanor per a tots els assistents.
Organitza: Societat de Caçadors Sant Antoni.
Col·labora: Ajuntament del Perelló.

10.00h Inici del 33è Concurs de la Mel. 
Aquest concurs és el més antic de tot l’Estat.
Organitza: Apícola Tarragonina SCCL.
Col·labora: Ajuntament del Perelló.
 
10.30h Esmorzar amb botifarres d’arròs i allioli, a la carpa 
de l’Ajuntament situada davant del pavelló. Venda de tiquets 
a l’estand de l’Ajuntament (entrada pavelló firal). 
Preu del tiquet: 2€

10.30h Presentació de les Jornades Tècniques d’Apicultura, a càrrec del 
Sr. Ferran Grau i Verge, Director dels SSTT del DARP a les Terres de l’Ebre.
Lloc: Cinema  Auditori Victòria (C. Nava, 49).
Organitza: Apícola Tarragonina SCCL.

10.45h Ponència: “Les al·lèrgies i reaccions a l’apitoxina: actuacions i 
consells davant situacions de risc i procés de curació”, a càrrec del 
Dr. Rafael Llàtser Oliva, al·lergòleg, cap de la unitat d’al·lèrgies de l’Hospital 
Santa Tecla.
Lloc: Cinema  Auditori Victòria (C. Nava, 49).
Organitza: Apícola Tarragonina SCCL.

11.30 – 13.30h Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Mirantfont de 
La Fatarella, davant del pavelló firal.

12.00h Actuació a càrrec del grup de ball de bastons de Cambrils, davant del 
pavelló firal. 

12.00h Presentació de AECRIA (Asociación Espanyola de Criadores de Abejas 
Reinas), a càrrec del Sr. Harildo Dávila Guerrero, Vicepresident de AECRIA.
Lloc: Cinema  Auditori Victòria (C. Nava, 49).
Organitza: Apícola Tarragonina SCCL.

12.15h Ponència: “Vull envasar i vendre la mel: què he de fer?”. Coneixem 
les diferents modalitats de comercialització, requisits, característiques i 
etiquetatge del producte”, a càrrec del Sr. Jordi Vendrell i Cedó, veterinari i 
inspector de L’Agència de la Salut Pública al Baix Ebre.
Lloc: Cinema  Auditori Victòria (C. Nava, 49).
Organitza: Apícola Tarragonina SCCL.

13.30h Cloenda de la Jornada, a càrrec del Sr. Joaquim Xifra i Triadú, Subdirector 
General de Ramaderia del DARP.

 Diumenge 22 d’abril



17.00h 50è Trofeu Pere Felicidad. Partit de futbol de 3a catalana entre els 
equips C.E Perelló i Villalba, al camp municipal la Vinyeta.

17.30h Degustació de bunyols amb mel del Perelló, a la carpa de l’Ajuntament 
situada davant del pavelló. Venda de tiquets a l’estand de l’Ajuntament 
(entrada pavelló firal). 
Preu del tiquet: 1€

18.00h Lliurament dels premis del  33è Concurs de la Mel, al recinte firal.
Patrocina: Pallarès & Gonzalvo Assessors i Ajuntament del Perelló.

20.00h EL SEU PES EN MEL. Es farà un sorteig entre totes aquelles persones 
que han comprat mel durant la fira. El premi consisteix en la quantitat de mel 
equivalent al pes del guanyador. 
Patrocina: Apícola Tarragonina SCCL.

20.15h L’OLIVERA D’OLI. Es farà un sorteig entre totes aquelles persones que 
han comprat oli durant la fira. El premi equival al consum anual d’oli d’oliva 
verge extra per a una família.
Patrocina: Cooperativa Agrícola Sant Isidre i Molí Rafeló.

TALLER  DE CERÀMICA, 
a la carpa “Germans Ventura de Miravet”.

Dissabte i diumenge de 12.00h a 14.00h i de 17.00h a 19.00h (1€)

TALLER D’ELABORACIÓ de PA ARTESÀ, 
a la parada de “Pan sano, pan artesano”.

Diumenge a les 18.00h (gratuït) 

EXPOSICIÓ DELS TREBALLS REALITZATS AL CONCURS ENFILA,
a l’entrada del pavelló firal.

Dissabte i diumenge en horari de fira.

MOSTRA DE PINTURA,
a càrrec dels alumnes d’arts plàstiques del Perelló, a 

la Casa de la Cultura
Dissabte i diumenge de 11.00h a 14.00h i de 18.00h a 20.00h

+info

HORARI DE LA FIRA:
Matins 10:00 – 14:00 h
Tardes 16:00 – 21:00 h 

L’ Excm. Ajuntament del Perelló es reserva el dret d’alterar o suprimir 
qualsevol acte programat,  si circumstàncies majors així ho aconsellin.

Els tiquets de sorteig de l’Olivera d’Oli, s’aconsegueixen comprant en  algun dels estands 
patrocinadors, Cooperativa Agrícola o Molí Rafeló,  situats dintre del pavelló firal.

Els tiquets del sorteig del seu Pes en Mel s’aconsegueixen  en 
qualsevol estand de dintre el pavelló firal.



Patrocinadors del concurs: El seu pes en mel

Organitza

Col.labora

Patrocinadors del concurs: l’Olivera d’oli
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