
tallerS cUlinariS, deGUStacionS i cUina de nadal 

-  Consulteu l’apartat “menja tòfona a Centelles” per gaudir de plats amb tòfona.

- Es faran activitats pedagògiques i de difusió de la tòfona als centres escolars del

poble i a la Biblioteca la Cooperativa (fina Vila, lídia Pérez, UVic).

- ToTES lES ACTiViTATS on no hi ConSTA El PREU SÓn gRATUïTES.

fiRA DE lA TòfonA
Dissabte 19 de 9 a 22h 
Diumenge 20 de 9 a 14.00h 
Passeig i nucli antic 
Venda de tòfones i productes agroalimentaris
i artesans de qualitat (tòfona fresca, embotits
trufats, formatges trufats, xocolata trufada, pa
amb tòfona, muffins de tòfona, patates amb
sal de tòfona,  olives farcides de formatge de
tòfona, paté de tòfona, plantes tofoneres, coca

de bolets, canelons de bolets, llibres de tube-
ricultura, etc)

PRoJECCiÓ D’AUDioViSUAl ExPoSiCiÓ
PER A ConÈixER lES TòfonES
Dissabte 19 de de 10 a 14 i de 16 a 20h 
Diumenge 20 de 10 a 14h
Sala de plens de l’Ajuntament. Co·laboren:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
- UVIC.

diSSaBte 19 de deSeMBre

8.30 - 10h al bar Casal F. Macià. Preu 4 €.
TASTET DE SAmfAinA DE CEnTEllES.

9 a 22h al Passeig. Fira de la tòfona. Venda
de tòfones i productes trufats.

10 a 11h a la Sala de baix de la Violeta. ta-
ller de cUina aMB tòFona i deGUS-
tació amb oriol rovira del restaurant Els
Casals (1 estrella Michelin) maridat amb vi
i vins escumosos de la nunu.

10 a 12h al Punt d’informació del Passeig.
Degustació de brou calent a càrrec de
CALDO ANETO.

10 a 13h a la Plaça Major. SOM PETITS!
Espai de petita infància. Una col·lecció de
jocs destinada als més menuts, a càrrec de
QUIRÀLIA. Preu 2€. 

10 a 14h al nucli antic. Tió solidari amb el
Banc d’aliments. Preu 2€.

10 a 14h a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment. Projecció del vídeo sobre la tòfona:
“El diamante negro de la cocina” a càrrec
del MUSEO DE LA TRUFA.

10 a 14h a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment. Exposició per conèixer les diferents
varietats de la tòfona.

11 a 12h a la Sala de baix de la Violeta. 
taller de cUina aMB tòFona i 
deGUStació amb ignasi camps del
restaurant Ca l’Ignasi maridat amb vi i vins
escumosos de la nunu.

11.30 a la Capella de Jesús.
Inauguració de l’exposició 
de pessebres.

13 a 14h a la Sala de baix de la Violeta. ta-
ller de cUina de nadal: aPeritiUS,
SnackS i deGUStació amb Josep
Maria Moriana, xef i professor de l’Escola
d’Hostaleria d’Osona, maridat amb vi i
vins escumosos de la nunu. Preu 5€ (afo-
rament limitat a 25 persones).

16 a 17.30h a la carretera de Sant Feliu de
Codines (davant de l’Institut). 3r con-
cUrS de GoSSoS toFonaireS.

16 a 18h al Passeig. taller inFantil:
Aprèn a fer la teva piruleta de xocolata a
càrrec de XOCOLATO. Preu 1€.

16 a 20h a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment. Projecció del vídeo sobre la tòfona:
“El diamante negro de la cocina” a càrrec
del MUSEO DE LA TRUFA.

16 a 20h a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment. Exposició per conèixer les diferents
varietats de la tòfona.

16.30 a 19.30h a la Plaça Major. SOM PE-
TITS! Espai de petita infància. Una col·lec-
ció de jocs destinada als més menuts, a
càrrec de QUIRÀLIA. Preu 2€.  

16.30 a 19.30h a la Plaça Major. Rocòdrom
inflable per practicar l’escalada i gaudir-ne
en família.

16.30 a 19.30h a la Plaça Major. taller
inFantil: Fem nadales: gravat amb po-
liestirè expandit, a càrrec d’ALEIX ART.

16.30 a 19.30h a la Plaça Major. taller
inFantil: Postals de tardor o Nadal, a cà-
rrec de TACTILICUÄ. 

17.30 a 18h a la carretera de Sant Feliu de
Codines (davant de l’Institut). Lliurament de
premis del 3r concurs de gossos tofonaires.

18 a 20h a la Sala de Vidre del Casal Fran-
cesc Macià. Xerrada tècnica: “Aprofi-
tament dels recursos forestals. Protegim la
tòfona” a càrrec d’enric Gràcia (professor
de la UB, micòleg expert i assessor del pro-
grama de TV3 Caçadors de bolets), Àlex
Muñoz (Centre Tecnològic Forestal de Ca-
talunya) i Pere Muixí (tècnic en tubericul-
tura, tofonaire i cultivador), i presenten
l’acte albert Hueso i consol Blanch. Clo-
enda final amb la presentació d’unes pos-
tres per part del mestre xocolater Quim
capdevila.

18.30 a 20h a la Sala de baix de la Violeta.
conferència amb música en directe: “El
cicle dels Beatles” amb THE FRIKELS. 

21.30h al Casal Francesc Macià. espectacle
inspirat en el musical d’abba: Mare Meva,
quin concert! A càrrec del COR NOU.
(Venda d’entrades a taquilla).

Fins les 22h. Vesprada de botiguers de
Centelles amb xin-xin de cava (comerços
oberts)

diUMenGe 20 de deSeMBre

8h del matí, davant de la residència dels
avis. Portada del pessebre a la costa, a

càrrec del CLUB CENTRE EXCURSIONISTA
CENTELLES (cal portar esmorzar).

8.30 a 14h al nucli antic. Mercat SetMa-
nal de diUMenGe.

9 a 12h al Passeig. eSMorzar: torra-
deteS aMB tòFona. Preu 2€, venda de
tiquets al Punt d’informació.

9 a 14h al Passeig. Fira de la tòFona.
Venda de tòfones i productes trufats.

10 a 14h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Projecció del vídeo sobre la tòfona: “El dia-
mante negro de la cocina” a càrrec del
MUSEO DE LA TRUFA.

10 a 14h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Exposició per conèixer les diferents varie-
tats de la tòfona.

11 a 12.30h a la Sala de baix de la Violeta.
taller de Perdre la Por a cUinar
aMB tòFona i deGUStació amb cesc
Molera, xef i professor de l’Escola d’Hosta-
leria d’Osona i Fina Vila, tofonaire.

11 a 12.30h a la plaça de Mossèn Xandri.
actUació inFantil: cançons i nadales a
càrrec de TRES X QUATRE.
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19 de desembre de 2015, tot el dia
20 de desembre de 2015, al matí 
i cada diumenge, mercat setmanal
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El dissabte i el diumenge, podreu degustar una gran oferta de plats i/o menús amb tòfona

en els restaurants, bars i rostidors adherits:

BAR CACTUS
C/ Congost, 2-4.  Tel. 938 812 403
Dimarts a partir de les 11 i dimecres tot el dia festa set-

manal. La resta de dies de les 8 a les 24 hores.

BAR CAN PEqUEñO
C/ Jesús, 13. Tel. 938 811 693
De dilluns a diumenge de 9 a 24 hores. 

Dimecres tancat.

BAR RESTAURANT “El PORTAl”
C/ Santa Anna, 3. Tel. 938 811 639
Dimecres festa setmanal. Dilluns, dimarts i dijous de 8.30

a 16 h. Divendres, dissabte i diumenge de 8.30 a 24 h.

BAR RESTAURANT ITURRI 
C/ Anselm Clavé, 6. Tel. 931 988 358
Dimarts festa setmanal. Dilluns de 9 a 16 hores. 

De dimecres a diumenge de 8 a 24 hores.

BAR RESTAURANT lA SAgRERA
C/ Centre, 2. Tel. 938 813 286
De 7.30 a 22 h. Festa setmanal, dimarts  i diumenge tarda. 

BAR RESTAURANT lA VIOlETA 
C/ Anselm Clavé 3. Tel. 938 813 605
De dilluns a diumenge de 8 a 24 h.

RESTAURANT lES BRASES
C/ Tarragona, 27. Tel. 938 811 086
Dilluns festa setmanal. De dimarts a diumenge de 13 a

17. Dissabte de 20.30 a 23 hores.  Divendres nit obert per

encàrrecs (mínim 12 persones). 

1

2

3

4

5

6

7

S

S

S

Establiments que també ofereixen samfaina de Centelles
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BAR RESTAURANT VIA 
(Ofereix plats de tòfona tot l’any)

Plaça Major, 2. Tel. 938 811 569 
Dilluns festa setmanal. Diumenge, dimarts i dimecres

de 8.00 a 21 hores. Dijous, divendres i dissabte de

8.00 a 24 h.

PlATS PREPARATS CAN gUIxA
C/ Collsuspina, 21.  Tel. 938 811 105
Cada dia de 8 a 14 hores. De dimecres a dissabte, 

tardes de 17 a 20 hores.

PIZZERIA lA BARRETINA 
Av/ Ildefons Cerdà, 41. Tel. 938 813 265 
Dilluns festa setmanal. Cada dia de les 19 a les 24 h.  

RESTAURANT El RACÓ DEl PI
C/ de la Font Calenta, 8. Tel. 938 810 450
Dilluns i dimarts festa setmanal. De dimecres a diven-

dres de 8 a 17 h. Dissabte de 8 a 17.30 i de 20 a 23

hores. Diumenge de 8 a 17.30 h. Divendres nit obert

per encàrrecs (mínim 12 persones).

SUSHI OSONA 
Rbla. Camp de l’Aigua, 3. Tel. 938 811 855
Diumenge festa setmanal. De dilluns a dissabte de

8.30 a 22.30 h. 

TAPA TAPA CA l’IgNASI 
C/ Jesús, 2. Tel. 938 811 757
Dilluns festa setmanal. De dimarts a diumenge 

de 8 a 24 h.

Altres festivitats al municipi:

30 de desembre Festa del Pi
23 de gener Cau de Bruixes
30 de gener Carnaval

Punt d’informació:

Dissabte de 09.00 a 14.00h i de 16.00 a 22.00h

i diumenge  de 09.00 a 14.00h al Passeig.

Més informació a:
www.centelles.cat

Col·laboradors de la Fira:
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