
SAY CHEESE!!!

3 OCTUBRE 2021
EL PALAU D’ANGLESOLA

Pavelló Poliesportiu Municipal

óVe
rm

ut
m

us
ic

al

Venda de 
formatges

FORMATGERIES
ASSISTENTS

A LA MOSTRA

Formatgeria convidada:
Cal Pujolet. Marganell (Bages)
 Làctics Ubach. Santa Eugènia 

de Berga (Osona)

Aubagueta.

Biosca (Segarra)

Formatges Veciana.

Segur “Veciana” (Alta Segarra)

Nadal.

Tàrrega (Urgell)

Monber. 

Agramunt (Urgell)

Montllobé. 

Aitona (Segrià)

La Lleteria. 

Juneda (les Garrigues)

Cal Quitèria.

Almacelles (Segrià)

Formatges Camps. 

El Palau d'Anglesola  (Pla d’Urgell)

Col·laboració:

Organització:

Vine, 'Say Cheese' al nostre 
photocall i gaudeix de 
l'experiència més 
formatgera ;)

VII MOSTRA DE 
FORMATGES 

ARTESANS DE 
PONENT



Si ets amant del formatge i desitges 
conèixer totes les formatgeries de 
les Terres de Ponent, has de venir a 
la VII Mostra de formatges artesans 
de Ponent.

Hi trobaràs stands de venda i 
degustació de formatges, espai 
infantil, maridatges de formatges i 
vins i exposició d'art d'artistes 
locals. També, un concurs popular de 
formatges i sortejos per als 
assistents!

FESTA DEL

FORMATGE

Vine i endinsa't en el món 
turòfil a través de múltiples 

activitats!

*Inscripció prèvia. 
Activitat amb aforament limitat.

PROGRAMA
10 h
Obertura de portes i inauguració de la mostra.

11.30 h
Entrega del guardó Formatger d’honor al
Restaurant el Fogot.

20 h
Finalització de la VII Mostra de formatges
artesans de Ponent.

Inscripcions prèvies del cheesemut i del 
maridatge a la web i/o a l'ajuntament 

del Palau d'Anglesola.

18 h
MariCHEESE (Preu maridatge 15€)
Maridatge de formatge amb productes 
de proximitat.*

12 h - 13.30 h
CHEESEmut (Accés gratuït)
Vermut amb formatges i actuació musical 
en directe.*

ACTIVITATS 
DURANT

TOT EL DIA
Parades productors
Estand dels diferents productors 
de formatges.

Espai turòfil
Degustació de formatges i concurs popular 
El Millor Formatge de la Mostra.

Grup musical
Magnet.

Artistes exposició d'art
Monti Mateu, Cristina de Juan, Jordi Bresolí,
Júlia Sangés, Marina Dalmau i Israel Rodríguez.

Exposició TurofilíART
Exposició de diferents artistes i modalitats. 

Espai infantil
Espai per als més menuts de la casa amb 
activitats i gestionat per 2 responsables. 


