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La Fira d’Artesania de Capçanes, que fem any rere any, és abans que res això:
una trobada d’artesans, que comparteixen amb els visitants els seus productes
i la seva manera de fer. Però, alhora, des de l’organització fem un esforç cada any
per què la Fira també contribueixi a conèixer millor l’entorn, la història,
el paisatge i la cultura de Capçanes i de la comarca del Priorat.
En anteriors edicions, el certamen ha posat el focus en la història
del lluitador antiborbònic Carrasclet, en l’entorn natural de la serra
de Llaberia o en l’explotació forestal al llarg del temps.
Aquest any, seguim en aquesta línia i hem cregut necessari que la gastronomia
i les tradicions de la comarca estiguin presents en el marc de la Fira, amb la idea
de donar-les a conèixer als visitants però, alhora, com una manera de fer visible
el vigor que mantenen actualment. Les tradicions de la comarca de tota manera
(també les gastronòmiques) no son fòssils del passat, sinó una manera ben viva
d’entendre el que és i ha estat la realitat, l’entorn i el paisatge de la comarca.
No hem de veure la truita en suc, per exemple, tan sols com un plat a taula
més o menys original, sinó com una bona mostra de la relació dels nostres
avantpassats amb la terra, el treball i els fogons i de com aquesta menja
s’ha convertit en un element de promoció de primer ordre.
En aquesta mateixa línia, hem previst que al llarg de la jornada hi hagi petites
exhibicions d’alguns actes tradicionals de la comarca molt arrelats, ben vius
i més o menys coneguts. Som una comarca rica en tradicions,
sovint molt particulars, filles directes del món rural i de l’agricultura ancestral.
En tenim nombrosos exemples: els aplecs a la serra de Montsant, el Rotllo
de Porrera, la capta de Sant Nicolau de Cabacés, el Carnaval de Bellmunt
o l’Encamisada de Falset, que és una de les celebracions més singulars
de Catalunya relacionades amb la festivitat de Sant Antoni.
Així que, un any més, sigueu benvinguts a una Fira d’Artesania
que també és una gran oportunitat de conèixer una mica millor
el passat, el present i el futur de Capçanes i la comarca del Priorat.

Durant
tot el dia...
Recreació històrica
d’un campament de la Guerra
de Successió, a càrrec
dels Miquelets de Catalunya.
Visites guiades
al Celler de Capçanes

L’Agenda
10 h. Inici de la 7a Fira d’Artesania.
11 h. Inauguració a càrrec del Sr. Joan
Aregio, Secretari d’Empresa i Competitivitat
Arribada de la Grossa de Cap d’Any.
Ballada itinerant de Jotes del Priorat,
a càrrec de “La Clavellinera”.
Inici davant del monument al Carrasclet.

A partir de les 11 h.

11 - 14 h. Tirada de bitlles.

> Tast Gastronòmic

Activitat per a tothom. Al passeig de l’Estació.

Oli i vi de Capçanes
Truita en suc d’Ulldemolins
Fonda Toldrà, d’Ulldemolins

Orelletes d’Ulldemolins
Pastisseria Pepi, d’Ulldemolins

Bunyols d’Ulldemolins
Pastisseria Pepi, d’Ulldemolins

Cóc de Sant Blai de Falset
Pastisseria López, de Falset

Castellets de Falset
Pastisseria López, de Falset

> Tast de Tradicions
Festa de l’Encamisada de Falset
Festa de l’Espígol de Marçà
Bitlles tradicionals
Catalanes del Priorat
Ballada de Jotes del Priorat,
a càrrec de “La Clavellinera”
Elaboració de Palmes,
a càrrec de “Palmes Viaplana”
de la Vilella Baixa

11.30 h. Salves d’Honor
al monument del Carrasclet.
A càrrec dels Miquelets de Catalunya.
Desfilada de tropes pels carrers de la Fira.
12 h. Demostració de cuina a càrrec
de Mariona Quadrada. Al Carrasclet.
12.30 h. Concert de flauta travessera,
a càrrec del Juli i el Biel a benefici
de Sant Joan de Déu. A la plaça de l’Església.
13 h. Ballada itinerant de Jotes del Priorat,
a càrrec de “La Clavellinera”.
Inici a la plaça de l’Església.

13.30 h. Combat. Recreació d’un combat
de la Guerra de Successió, a càrrec
dels Miquelets de Catalunya.
16 - 18 h. Tirada de bitlles.
Activitat per a tothom. Al passeig de l’Estació.

17 h. Ballada itinerant de Jotes del Priorat,
a càrrec de “La Clavellinera”.
Inici davant del monument al Carrasclet.

18 h. Concert de flauta travessera,
a càrrec del Juli i el Biel a benefici
de Sant Joan de Déu. Al Carrasclet.
18.30 h. Xerrada “La cuina
tradicional pot ser molt moderna.
Redescobrim la nostra cuina amb productes
de proximitat” a càrrec d’Ada Parellada.
A la sala del Casal.

Organitza

Ajuntament de Capçanes
Col·labora
Asoc. Veïns Casal Capçanes
Celler de Capçanes
Amb el suport de

