
La 

DIVENDRES 28 
D'OCTUBRE DE 2022 

Tremp acull la 2la Fira 
del Codony, que inclou la 
primera edició de la Fira 
d'Esport de Muntanya 
Aquest cap de setmana, Tremp 
es guarneix per celebrar una no
va edició de la seva emblemàtica 
Fira del Codony. La cita és el dis
sabte 29 d'octubre i les activitats 
complementàries s'allarguen tot 
el cap de setmana. 

La plaça Capdevila acollirà 
parades de productes agroali
mentaris de proximitat, que van 
des dels embotits fins a l'oli d'oli
va verge extra, passant per mel
melades, fruita seca i productes 
de pastisseria. La peculiaritat de 
la fira és la sorprenent mostra 
d'elaboracions que incorporen 
el codony. Els tastaolletes desco
briran no només múltiples ver
sions de codonyat, sinó també 
pastissos, cerveses o licors, en
tre altres, amb el codony com a 
ingredient principal. 

A més, té un paper destacat a 
la fira el tradicional allioli de co
dony. El trobarem a l'esmorzar 
popular, com a acompanyament 
de les torrades amb llonganissa, 
així com als tallers que ofereix 
el mestre xarcuter Jaume Badia 
(Casa Badia xarcuters). 

També hi haurà un espai on 
aficionats i amants de la cuina 
podran presentar les seves re
ceptes d'allioli de codony que se 
sotmetran a votació popular per 
escollir el millor allioli de l'any! 
Les parades d'artesania son un 
altre dels punts forts de la Fira. 
Un bon nombre d'artesans del 
Pallars i d'altres indrets de Cata
lunya s'apleguen tot al llarg del 

Passeig del Pare Manyanet per 
donar a conèixer el seu treball 
únic. Orfebreria, llana, cosmèti
ca natural o ceràmica, totes les 
especialitats tenen cabuda en 
aquest espai. 

A part de tot això, la fira 
comptarà amb una programa
ció complementària que inclou 
espectacles de màgia i cercavila 
amb el Gegants de Tremp i la co
lla de grallers, així com propos
tes per a joves i grans. Destaca, 
en aquest sentit, el 6a Correbars 
Encodonya't o la Sa Trobada 
d'intercanvi de plaques de cava. 

Enguany, el recinte firal aco
llirà també un espai dedicat a 
la la edició de la Fira d'Esports 
de Muntanya de Tremp, que · 
promou l'associació Lo Poda
ll. A més d'estands d'exposició 
de diferents marques especia
litzades, el públic interessat tin
drà disponible un programa de 
guiatges per testar bikes i ebi
kes, per les rutes marcades per 
l'entitat; i els acompanyants més 
petits podran gaudir d'un circuit 
de sn a la mateixa fira. 

Per fer un cap de setmana ro
dó al Pallars, CORDEVI el festival 
gastronòmic del Pallars, del que 
forma part la Fira del Codony, 
ofereix per al diumenge 30 d'oc
tubre, una activitat per a públic 
familiar als estanys de Basturs: 
"Pastor per un dia amb el ramat 
de Casa Quiquet". Més informa
ció i entrades a través de www. 
festivalcordevi.cat. 
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Consulta el programa a la web 
www.ajuntamentdetremp.cat 
o escanejont el OR 
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FIRA DEL CODONY 

Divendres 28 d'octubre 
18.00h. Presentació del llibre 
"Rutes de muntanya per a no 
iniciats. Cims fàcils" de Carles 
Gel. Organitza llibreria Bochaca 
i La Singratalla. Cafè Lambretto, 
Rbla.Dr. Pearson, 30. Activitat 
gratuïta. 

19.00h Viniversa "Que parlin els 
esquellots", recital de poemes 
i música de muntanya amb 
Gustavo Duch i Alidé Sans. Rbla 
de Dr. Pearson. 

Aquest acte s'emmarca en el 
Cordevi, el Festival Gastronòmic 
del Pallars. Activitat gratuïta. 

Dissabte 29 d'octubre 
8.30h - ll.OOh Esmorzar 
popular amb allioli de codony, 
llonganissa, pa torrat i vi del 
celler Vila Corona. Plaça de 
Capdevila. Preu: 5€. 

9.30h Cursa popular ANTONI 
CAMARASA. Sortida i arribada 
al Pavelló del Casal. Organitza: 
Regidoria d'Esports i Tremp 
runners. Inscripcions a: www. 
inscripcions.cat. Preu: 12€ 
(inclou samarreta de regal i 
esmorzar) 

lO.OOh Obertura del recinte firal: 
21a Fira del Codony i la Fira 
d'Esports de muntanya. Pl. de 
Capdevila - Pg. Pare Manyanet
Pl. del Mercat. 

lO.OOh a 11.30h 20èConcurs 
d'allioli de codony. Recollida dels 
alliolis de codony participants. 
Carpa d'informació de la Pl. de 
Capdevila. 

lO.OOh a 14.00h Taller amb teler 
per a nens i nenes, amb l'antiga 
fàbrica de mantes de Senterada. 
A la parada de la Fàbrica de 

TREMP 

Mantes. Gratuït, inclou el 
material i la peça confeccionada. 

lO.OOh a 13.00h Sa Trobada 
d'intercanvi de plaques de 
cava. Organitza La Bodega Vins i 
Caves, davant de l'establiment. 

ll.OOh Inauguració de la Fira del 
Codony. Pl. de Capdevila. 

ll.OOh a 14.00h Ràdio Tremp, 
en directe. Especial Fira del 
Codony. Pl. de Capdevila. 

ll.OOh "Aprofitament del 
codony, elaborats alimentaris", 
a càrrec del professorat de 
l'Escola d'Hoteleria del Pallars. 
Jornada PATI organitzada per 
l'Escola Agrària del Pallars. Pl. de 
Capdevila. 

12.00h Conta contes d'arbres i 
taller de bombes de llavors amb 
Sara Sareta. Pl. de Capdevila. 

13.00h Taller d'allioli de codony 
a càrrec de Jaume Badia. Pl. de 
Capdevila. 

17.00h "Més que màgia" amb 
Mag Stigman, a la Pl. Capdevila. 

18.00h Cercavila dels gegants 
Faciet i Bepeta amb la Colla de 
Grallers de Tremp i la Colla de 
Diables Lo Peirot. Sortida de la 
Pl. de la Creu. 

18.00 h XXIV Festival de Tardor, 
Orgues de Ponent i del Pirineu, 
"concert de David Maleta 
l'orgue i la Coral Càrmina dirigida 
per Daniel Mestre". Basflica 
Mare de Déu de Valldeflors. 
Entrada lliure. 

18.30h lliurament de premis del 
concurs d'allioli. Pl. del Mercat. 

' 19.00 h Exhibició de malabars de 
la Colla de Diables Lo Peirot de 
Tremp. Vine i fes-te fotos amb la 
Crema blat i els marrans. Pl. de 

FIRA 
D'ESPORTS 
DE MUNTANYA 
Tremp 1 la Edició 

Capdevila. 

19.00h Projecció del documental 
Grimpada, ciclomuntanyisme al 
Tuc de Maubèrne de David Riba i 
Edu Gasquez. Epicentre. Entrada 
lliure. 

20.00h Tribut al rei lleó: de 
Simba a Kiara (musical). Espai 
Cultural La Lira. Entrades de 
venda exclusiva telemàtica 
a woutickt. És a 12 eu ros 
anticipada i 15 euros a taquilla. 
Es paga entrada a partir de 4 
anys. Tres anys o menys no 
paguen si no ocupen seient. 

20.00 h VI Correbars 
Encodonya't. Tiquets a 
Entrapolis. Inscripcions 
limitades. Més info a @t25620 

00.30h a 6.30h Festa 
Encodonya't. DJ's i molt més. 
Poliesportiu del Casal. Tiquet s 
només presencialment. Més info 
a @t25620 

altres actes 
Durant el matí de dissabte 

Sortides guiades de test de les 
bikes i ebikes de les marques 
participants. Més informació 
i inscripcions a lnstagram (@ 
lopodall_firaesportsmuntanya). 

Durant tot el dia 

Circuit infantil de BTT, Pl. del 
Mercat. Activitat patrocinada 
per Bikeaventura Park. 

* La decoració del recinte fira l 
compta amb la col·laboració de 
Fotofot os -Associació Fotogràfica 
del Pallars-. Hi trobareu tres 
fotografies de gran format amb 
imatges vinculades al codony i al 
Pallars realitzades per socis de 
l'entitat o participants als tallers 
que organitzen. 
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