
30 de gener 2022
De 9 a 14h - Nucli antic d’Òdena

De 10 a 14h

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

· Mercat històric de productes artesans dels països catalans
Productes artesans tant de tipus alimentari com de factura manual: 
formatges naturals, escuts heràldics, joguines de fusta, mitologia, 
embotits, treballs de cuir, ceràmica, cristall, dolços i pastes medievals, 
sabons naturals, esmalts, icones, pa de figa, perfums...

· Bitlles catalanes al parc de Sota el Balç
Organitza: Club de Bitlles Igualada

· Visites guiades al castell (de franc) a càrrec d’Anoia Patrimoni
Horaris:  11h / 12h / 13h (les visites són d’una hora)

A partir de les 9h, al pati del Centre Fraternal i Instructiu
· Esmorzar popular a la brasa
Un bon esmorzar a la brasa amb botifarra crua, cansalada,
un bon pa amb tomàquet i oli, beguda (vi i aigua)
Tiquet: 5 euros - Venda de tiquets de 9h a 11h

A partir de les 10:45h, a la Plaça Major
· XVII aplec de sardanes d’Òdena amb presència de:
10:45h Bellpuig Cobla
12:00h Cobla Sant Jordi
Organitza: Associació Cultural Colles Sardanistes d’Òdena

A les 12h, a la Plaça Major
· Joc de la cucanya
Joc tradicional de la fira d’Òdena consistent a grimpar per un pal 
vertical només amb l’ajuda de braços i cames. Arriba a dalt de tot
i guanya. Premis oferts pels comerços d’Òdena.

Cal que les persones assistents a la Fira de la Baronia d’Òdena
segueixin escrupolosament les mesures de prevenció previstes
quant a higiene i ús de la mascareta i manteniment de distància
de seguretat.

Organitza: Producció: Amb el suport:
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