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Què fem el cap de setmana del 5 al
7 d'agost?
Agenda d'activitats gastronòmiques per Catalunya.

Carxofes del Cèntric Gastro-bar de Vilafranca. | Núria Escalona.

Primer cap de setmana del mes d'agost. Del dia 5 fins al 7, i seguint amb la tònica de l'estiu,
moltes poblacions catalanes celebren Festes Majors. També es continuen celebrant molts
concerts i festivals de música. Al marge d'això, a Gastrotalkers sempre 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.

Novetats gastronòmiques del 5 al 7 d'agost:
? 139a Fira Mont-roig del Camp.
Del 4 al 7 d'agost.
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?? Festival Food Trucks a Blanes.
Del 5 al 7 d'agost.
? Esperit de vi a L'Espluga de Francolí.
Divendres 5 d'agost.
?? Mar de Sons i Vi al Museu Pau Casals del Vendrell.
Divendres 5 d'agost.
? XIII Festa de l'All de Belltall.
Dissabte 6 d'agost.
? 12è Mercat Vell de Conesa.
Dissabte 6 d'agost.
? Bibendum a Empúries.
Dissabte 6 d'agost.
? 2a FestaSal a Gerri de la Sal, Baix Pallars.
Dissabte 6 d'agost.
?? Musical "A galet d'or" al Teatre La Societat de Maçanet de la Selva.
Del 6 al 7 d'agost.
? 1a Fira del Formatge de Pastor a La Nou de Berguedà.
Diumenge 7 d'agost.
? Tastets de formatge del Ripollès a Les Llosses.
Diumenge 7 d'agost.

Google My Maps de l'agenda Gastrotalkers del 5 al 7 d'agost del 2022. Edició: Albert Ribas.

Activitats que segueixen en peu des de fa més dies i que encara no acaben:
? Divendres DiVins al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Fins el 12 d'agost.
? Mercat del Préssec de l'Ordal a Sant Pau d'Ordal, Subirats.
Fins el 14 d'agost.
? Damm Lemon busca la Millor Tapa de "Xiringuito" de la costa catalana.
Fins el 28 d'agost.
? La Santa Market a Santa Cristina d'Aro.
https://www.gastrotalkers.cat/noticia/569/fem-cap-setmana-al-agost
Pagina 2 de 3

Fins el 28 d'agost.
?? Bar a Vins a Vilafranca del Penedès.
Fins el 30 de juny de 2023.

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 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
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