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LA FIRA DEL CARGOL DE VINYA
Artesania i productes de la terra

www.firadelavinyala.cat

Òdena celebra la quarta Fira de la Vinyala
L’Ajuntament d’Òdena organitza la quarta fira del
cargol de les vinyes: la “Fira de la Vinyala”, que
tindrà lloc durant tot el matí del proper diumenge
21 de setembre al nucli antic d’Òdena

PROGRAMA
Mostra i degustació gastronòmica
de plats cuinats amb vinyales per
restaurants d’Òdena i de l’Anoia. La
degustació dels plats es realitzarà a la
Plaça Major mitjançant la compra d’un
tiquet a un preu de 8€ que donarà dret a
3 degustacions de plats elaborats amb
vinyales o altres productes, unes postres i
dues copes de vi o cava.
Vinyales cuinades per endurse. A més dels restauradors que
serviran les degustacions de vinyales,
es cuinaran grans paelles de vinyales
perquè tothom pugui degustar
vinyales. Aquest any s’ofereix la
possibilitat de poder adquirir vinyales
cuinades per endur-se. La venda de
vinyales per endur-se requerirà de la
compra d’un tiquet especific que es
posaran a la venda a partir de les 13.00
hores.

Mostra de productes i artesania
alimentària de l’Anoia. Sota el nom
“l’Anoia del Camp a la Taula” el Consell

Comarcal de l’Anoia potencia el consum
i la visibilitat dels productes de proximitat
autòctons de l’Anoia i, a la Fira, hi podràs
trobar productes del artesans alimentaris
de la comarca. Alguns dels artesans
participen del tiquet de degustacions com
alternativa per les persones que, tot i que
no els agradin els vinyales, volen participar
de la Fira.

Caminada popular de la Vinyala.
Ruta a peu per un circuït d’antigues
barraques de pedra seca. Sortida del Parc
de la Font a les 8 del matí i arribada a la
Plaça Major al voltant de les 11. Recorregut
de 6 Km amb explicacions.

Festa de la Verema. La Festa de
la Verema forma part des del 1995 de
les festes tradicionals d’Òdena i des de
2012 forma part dels actes de la Fira de la
Vinyala. Els assistents a la demostració de
la verema podran tastar el most resultant del
procés. En acabar l’acte, com és costum,
es sortejarà la bota amb el most acabat
d’obtenir que, barrejat amb alcohol de vi,
al cap d’unes setmanes serà una magnífica
mistela. Hora: 11,00 a la Plaça Major

Exposició de la Casa del Cargols
Modernista de Barcelona. Aprofitant la
Fira de la Vinyala, aquest any tindrem la
novetat d’una petita exposició fotogràfica
de la Casa del Cargols d’estil modernista
de Barcelona.La casa del cargols és un
edifici singular, imaginatiu, ple d’elements
relacionats amb el cargols. Edificat entre
els anys 1888 i el 1895 i el seu disseny va
córrer a càrrec de l’arquitecte Carles Bosch
Negre, que va crear una obra modernista
amb el motiu omnipresent dels cargols… a
les cornises, al ferro forjat de les baranes
dels balcons, als frisos esculpits i a les
mènsules.

Mercat del Cargol. A la Fira hi trobaràs
productors de cargols, utensilis emprats en
el món del cargol com cargoleres, llaunes,
cassoles...
Activitats infantils. Curses infantils de
vinyales, joc de la vinyala, i diferents tallers.
Mostra d’arts i oficis. Demostracions
d’antigues activitats vinculades amb el
cargol com l’elaboració de cargoleres
de vímet, cargols de forja i de vidre, pa
artesà...

Atorgament dels Premis Vinyala
d’Òdena. Hora: 12,00 a la Plaça Major.
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Associació de Veïns del Carrer de la Guixera
Colla Excursionista Òdena Matinera
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