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Què fem el cap de setmana del 13
al 15 de maig?
Agenda d'activitats gastronòmiques per Catalunya.

Food truck 'La Jornalera' al Rec.0 Edició '18 | Núria Escalona

A Gastrotalkers us destaquem aquelles activitats de caire gastronòmic que tenen lloc arreu del
territori.

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 13 al 15 de maig:

? REC.0 a Igualada.
De l'11 al 13 de maig.
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? Petit Mercat de Mercats al Mercat de la Marina de Barcelona.
Del 13 al 14 de maig.
? Fira de Sant Isidre (FICARD) a Cardedeu.
Del 13 al 16 de maig.
? 11è ViGralla a Llorenç del Penedès.
Del 13 al 15 de maig.
? XXVII Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre i VI Fira de la Garrofa a EMD de Jesús (Tortosa).
Del 13 al 15 de maig.
? Fires de Maig a Vilafranca del Penedès.
Del 13 al 15 de maig.
? 69a Fira de Sant Isidre a Solsona.
Del 13 al 15 de maig.
? Tàrraco a taula a Tarragona.
Del 13 al 29 de maig.
? Lactium 2022 a Vic.
Del 14 al 15 de maig.
? MOMA 2a Mostra de Maig de Cervesa Artesana a Castellvell del Camp.
Dissabte 14 de maig.
? Fira mercat de Sant Ponç a Mataró.
Del 14 al 15 de maig.
? Fira Km0 a Cunit.
Dissabte 14 de maig.
? Mostra Cervesa Artesana a Lleida.
Dissabte 14 de maig.
? Firacóc 2022 a Tàrrega.
Del 14 al 15 de maig.
? Mercat de Sant Ponç a Sant Llorenç Savall.
Diumenge 15 de maig.
? Mercat Noucentista a Vilanova i la Geltrú.
Diumenge 15 de maig.

Google Maps de l'agenda Gastrotalkers del 13 al 15 de maig del 2022. Edició: Albert Ribas.
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Activitats ja començades que acaben aquest cap de setmana:
? XI Jornades de la Tonyina Roja del Mediterrani a l'Ametlla de Mar.
Del 29 d'abril al 15 de maig.
? Sitges Tapa a Tapa.
Del 5 al 15 de maig.
? 6a Ruta de Tapes a l'Hospitalet de l'Infant.
Del 6 al 15 de maig.
? Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Ganxet a Reus.
Del 29 d'abril al 15 de maig.

Activitats que segueixen en peu des de fa més dies i que encara no acaben:
? XXXI Jornades gastronòmiques de l'Ostra a l'Ampolla.
Del 7 al 22 de maig.
? Poesia a les caves a Sant Sadurní d'Anoia.
Del 6 al 27 de maig.
? Temps de Maduixes al Maresme.
Del 29 d'abril al 29 de maig.
? Vermutejant Vilanova a Vilanova i la Geltrú.
De l'1 al 31 de maig.
? 28a Pesolada de Caldes d'Estrac.
Març-Maig.
? Microvi 2022 a Avinyonet del Penedès.
Del 30 d'abril al 4 de juny.
? 23a Campanya Gastronòmica Peix de Roca de Begur.
Del 30 d'abril al 5 de juny.

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.
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??Recorda que degut al coronavirus, 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

https://www.gastrotalkers.cat/noticia/513/fem-cap-setmana-13-al-15-maig
Pagina 4 de 4

