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Què fem aquest cap de setmana?
Agenda d'activitats gastronòmiques per al cap de setmana del 4 al 6 de febrer.

Encetem el primer cap de setmana del mes de febrer. A Gastrotalkers us destaquem alguns
esdeveniments gastronòmics que tenen lloc arreu de Catalunya, tot i que també us fem saber que
algunes poblacions segueixen celebrant Festes Majors d'Hivern i Festes de la Candelera, entre
d'altres.
Dóna un cop d'ull a la zona geogràfica del mapa que t'interessa o la emoticona que indica la temàtica
i descobreix quina activitat t'espera. Clica al nom de les activitats per obrir-ne la fitxa amb tota la
informació corresponent.

Activitats gastronòmiques del 4 al 6 de febrer:
? XV Fira del Farro a la Vall de Bianya.
Diumenge 6 de febrer.
? Fira de proximitat a Riells del Fai.
Diumenge 6 de febrer.
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? 5a Festa de l'Espigall al plat a Vilanova i la Geltrú.
Diumenge 6 de febrer.
? Saló dels vins naturals 2022 a Barcelona.
Del 6 al 7 de febrer.

També acaben aquest cap de setmana:
? Ruta de Tapes a les Decennals 2021+1 de Valls.
Fins el 6 de febrer.
? Fira de la Candelera de Molins de Rei.
Fins el 6 de febrer.
? 42a Fira de vins i caves de Molins de Rei.
Fins el 6 de febrer.

Mapa de l'agenda Gastrotalkers del 4 al 6 de febrer del 2022. Edició: Albert Ribas.

També pots gaudir d'activitats que segueixen en peu des de fa més dies i que encara no
acabaran com:

? El mes del xató a Cubelles.
Fins el 28 de febrer.
? Jornades de la Carxofa i l'Arròs a Amposta.
Fins el 28 de febrer.
? Campanya Gastronòmica de la tòfona a Osona.
Fins el 15 de març.
? Cuina de la caça i la tòfona al Berguedà.
Fins el 15 de març.
? La Garoinada a Palafrugell.
Fins el 23 de març.
? Degusta DOP Fesols de Santa Pau.
Fins el 27 de març.

Més enllà d'aquest cap de setmana, ens esperaran moltes més activitats, amb moltes idees per
gaudir de la gastronomia. A l'agenda de Gastrotalkers hi trobaràs tota mena d'esdeveniments,
activitats i propostes relacionades amb la gastronomia arreu de Catalunya! Markets, exposicions,
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fires, festes, músics, festivals, jornades i tot allò que estigui relacionat amb la gastronomia.
Consulta-la sempre que vulguis i gaudeix de la riquesa gastronòmica del país.

??Recorda que degut a la pandèmia, algunes d'aquestes activitats poden patir canvis o
cancel·lacions d'última hora.
? Si conèixes alguna activitat gastronòmica que no apareix a la nostra agenda, envia'ns un correu
a info@gastrotalkers.cat
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