17a Fira del Trumfo
i la Tòfona de Catalunya
SOLSONA 5 i 6 de març de 2021

La Trumferia

Venda directa de trumfos del Solsonès, del productor al consumidor.
Per cada compra, aconseguiràs “trumfets” que podràs utilitzar als establiments de
la UBIC de Solsona i de l’Associació de Turisme de la Vall de Lord fins el 31 de març.
Horaris: els dies 5 i 6 de març de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h.
Lloc: plaça del Consell Comarcal.

Fora estocs i promocions

De l’1 al 7 de març deixa’t sorprendre pels establiments de la UBIC: les millors
promocions i ofertes del mercat!

Tapes i menús al Gremi d’Hostaleria del Solsonès

Els bars i restaurants del Gremi han preparat les millors tapes i menús amb trumfos,
tòfones i productes de la comarca. Tasta’ls fins el 31 de març i participa en el sorteig
d’una experiència inoblidable:
• Visita guiada a la Solsona Monumental a càrrec de Solsona Experience (vàlid per
a 4 persones)
• Vol en globus pel Solsonès a càrrec de Globus Pirineu (vàlid per a 2 persones)
• Visita al Zoo dels Pirineus i experiència animal (vàlid per a famílies de màxim 5
persones)
• Volta amb caiac per l’embassament de Sant Ponç a càrrec de Tirantmilles (vàlid
per a 4 persones)

DISSABTE, 6 DE MARÇ
18 h
Cata de vins del Solsonès a càrrec del sommelier Marc Martin
Activitat en directe al perfil d’instagram: @marc_martin_vins_

Ho organitza:
• Consell Comarcal del Solsonès i Solsonès
Fires
Amb la col·laboració de:
• Ajuntament de Solsona
• Diputació de Lleida
• Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya
• Agència de Desenvolupament Local de
Solsona i Cardona
• La Menestrala
• Gremi d’Hostaleria del Solsonès
• Unió de Botiguers i Comerciants de
Solsona
• Associació de Turisme de la Vall de Lord
• Productors de trumfos d’Odèn i Cambrils
• Trumfos Ginestà
• Ganivets Pallarès
• Cal Coll
• Fruits Taribó
• La Gatera
• La Vinícola
• Solsona Experience
• Globus Pirineu
• Zoo dels Pirineus
• Tirantmilles

