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Què fem el cap de setmana del 18
al 20 de març?
Agenda d'activitats gastronòmiques.

Paella d?arròs amb Pota Blava, Carxofa Prat i ceps; Marimorena Restaurant. | Gastronomia Baix Llobregat.

Tercer cap de setmana del mes de març. En plena Quaresma, a Gastrotalkers us destaquem
alguns esdeveniments gastronòmics que tenen lloc arreu de Catalunya.
Dóna un cop d'ull a la zona geogràfica del mapa que t'interessa i descobreix quina activitat t'espera
tot clicant les icones que hi apareixen. També pots clicar al nom de les activitats llistades per
obrir-ne la fitxa amb tota la informació corresponent.

Activitats gastronòmiques del 18 al 20 de març:

? XIII Març Gastronòmic al Prat de Llobregat.
Del 17 de març al 18 d'abril.
? Jornades Gastronòmiques de L'arròs mariner de Tarragona.
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Del 17 de març al 3 d'abril.
? Mercat de l'Olla a Caldes de Montbui.
Del 19 al 20 de març.
? X Fira de l'Oli Vera i VIII Mercat del pa artesà a Bigues i Riells del Fai.
Dissabte 19 de març.
? Festa del Xató a Vilafranca del Penedès.
Diumenge 20 de març.
? Fira de Sant Josep a Castellar del Vallès.
Diumenge 20 de març.
? Escudellada Popular a Valls.
Diumenge 20 de març.

Google Maps de l'agenda Gastrotalkers del 18 al 20 de març del 2022. Edició: Albert Ribas.

Activitats ja començades que acaben aviat:

? Ruta de la Tapa "Tot s'hi val" a l'Ametlla de Mar.
De l'11 al 20 de març.
? Jornades Gastronòmiques del Caviar Nacarii a la Val d'Aran.
Del 7 al 20 de març.

Activitats que segueixen en peu des de fa més dies i que encara no acaben:

? Encarxofa't a Cambrils.
Fins el 27 de març.
? Jornades Gastronòmiques de la Closca a Deltebre.
Fins el 27 de març.
? La Garoinada a Palafrugell.
Fins el 27 de març.
? Degusta DOP Fesols de Santa Pau.
Fins el 27 de març.
? Jornades Gastronòmiques Corder de la Terra Alta.
De l'11 de març al 10 d'abril.
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? 28a Pesolada de Caldes d'Estrac.
Març-Maig.

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,
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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