
FIRA DEL 
 FREDELUC 
I LA BOTIFARRA 
Diumenge 17 de novembre de 2019 
 Sta Eulàlia de Riuprimer
Plaça de la Vila – 1 d’Octubre 
08.00-15.00h
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Queviures Corretja, Can Vilaró, Can Ton, Cal Xoriguer, 
Quedem Aquí, La Torre del Vilar, Can Miquel, Forn de 
Pa Novellas, Pizzeria Lluna Plena, Miquel Rossinyol, 
Lluc Crusellas, Celler del Remei, Formatges Cal 
Sord, Formatges Montbrú, Gerard de Bellpuig, 
Bolets Tisora, Mycelio, Boletaires de la Plaça de Vic, 
Coques de Perafita, Alba Cistellera, Pirogravats Costa, 
Motoserres Santi, Josep Isern, Societat Catalana de 
Micologia, SilisGlass, Pagesos de la Xarxa de la Terra.

Amb la col·laboració de l’Escola d’Hostaleria d’Osona  
i Osona Turisme

Amb el suport del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat  
de Catalunya

Agraïments:
Tamayo, Pere Creus i Frede “Bosquerol”
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PROGRAMA
SORTIDA BOLETAIRE
8.00h 
Plaça de la Vila – 1 d’octubre
Trobada de boletaires i xerrada prèvia a la sortida, 
a càrrec d’en Frede “Bosquerol”, Agent Rural 
del municipi, per conscienciar els assistents de la 
necessitat de tenir cura del bosc i donar consells útils 
que ens ajudin a collir bolets de manera respectuosa 
amb el medi i l’entorn. 
Mentrestant, els boletaires podran tastar la botifarra 
de Riuprimer. Tastet que es perllongarà fins a les 
10.00h del matí per tal que tot visitant que arribi 
durant aquest horari pugui degustar gratuïtament  
el nostre producte. Amb la inestimable ajuda d’en 
Pere Creus. 

8.30h 
Sortida dels boletaires cap al bosc, guiats per en 
Tamayo, veí del poble i gran coneixedor de l’entorn, 
i acompanyats per en Marc Casabosch, autor, 
divulgador i formador, expert en boscos, bolets  
i aprofitament dels recursos silvestres. 

MOSTRA  
DE PRODUCTES  
LOCALS I ARTESANS
9.30h
Inici oficial de la Fira, que comptarà amb parades  
i estands, tant dels nostres productes locals com del 
nostre comerç de proximitat, així com de productors  
i elaboradors dels municipis del voltant i de la 
comarca, amb una especial presència i rellevància del 
fredeluc i de la Botifarra de Riuprimer.  

A la fira també hi trobaràs artesans que ens faran 
demostracions en directe, tallers de pirogravats per 
canalla, espai de jocs tradicionals, música en directe, 
exposició sobre el mon dels bolets...

 
XERRADA D’EN MARC  
CASABOSCH
11.00h 
Arribada dels boletaires i exposició dels bolets collits.

11.30h 
Xerrada sobre els bolets i els nostres boscos a càrrec 
d’en Marc Casabosch.

PRESENTACIÓ DE  
LA “BOTIFARRA DE 
RIUPRIMER”
12.30h 
Presentació oficial de la marca “Botifarra de 
Riuprimer”, amb la participació de l’Isma Prados,  
el cuiner mediàtic presentador del “Cuina x solters”  
a TV3.

TAST DE TAPES 
12.30h – 15.00h
Tast de tapes elaborades pels restauradors  
i comerços del municipi, amb la botifarra i el bolet 
com a ingredients principals, degustació de vins  
i vermuts de proximitat...

PREUS 
1 tapa - 1’50€ / 5 tapes - 5€
1 beguda - 1’00€ / 5 begudes - 4€
Compra la copa de vidre i tindràs un record de la fira! 
(Preu: 2€. Fins a finalitzar existències)

AMB AMBIENTACIÓ MUSICAL A CÀRREC DELS 
NOIS DEL ROSTOLL i JOCS TRADICIONALS PER 
LA CANALLA.  

I SI US VOLEU QUEDAR A DINAR, PODREU 
DEGUSTAR MÉS PRODUCTES LOCALS ALS 
RESTAURANTS DE SANTA EULÀLIA.


