
Informació per a reserva de tiquets de la Festa de la Carxofa 2020

25  de gener
10.00 h Visita teatralitzada al Poblat Ibèric del Puig de la Nau, a càrrec de l’empresa Global Arts. Inscripció prèvia al 
Mucbe, tel 964 460 448. Preu 2 euros.
La teatralització consistirà en l’escenificació del dia a dia dels habitants del jaciment, on es podrà dialogar amb el pintor, 
la teixidora, els comerciants, els forners i, fins i tot, amb els guàrdies o la sacerdotessa que habitaven el poblat
Inici de la visita: Poblat Ibèric del Puig de la Nau
Organitza: Regidoria de Cultura.

19.00 h Torrada popular de carxofes.
Lloc: Pl. de la Constitució.
Venda de tiquets: Cambra Agrària, baixos (pl. de la Constitució).
Organitza: Consell Regulador de la Denominació d'Origen de la Carxofa de Benicarló i Caixa Benicarló.
Preu de la degustació: 3 euros.
Reserves per a grups superiors a 20 persones a: alcachofablo@alcachofabenicarlo.com
Podran recollir els tiquets reservats a stand del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Carxofa de Benicarló que 
estarà situat a la Fira de Productes Gastronòmics i de Proximitat.

Diumenge 26

XXVII Demostració Gastronòmica de la Carxofa de Benicarló
11.30 h Inauguració de la Demostració Gastronòmica oferida pels restaurants de l'Agrupació de Restauradors de 
Benicarló.

12.00 h Degustació gastronòmica.
Lloc: Pl. de la Constitució i zona centre.
Organitza: Agrupació Restauradors de Benicarló.
Col·laboren: Cerveses San Miguel.

Preu tiquet degustació: 8 euros. El preu inclou: tres degustacions + una beguda + un plat de ceràmica
Reserves per a grups superiors a 20 persones a:   correu.agricultura@ajuntamentdebenicarlo.org
Les reserves s’han de sol·licitar abans del dia 19 de gener de 2020
A la carpa de venda de tiquets hi haurà un espai reservat per a grups on es recolliran les reserves i es podran comprar 
tiquets els grups que no tinguen reserva.

17.00 h Visita teatralitzada al pel centre històric El vi Carlon, a càrrec de l’empresa Global Arts. Inscripció prèvia al 
Mucbe, tel 964 460 448. Preu 2 euros.
Inici de la visita: davant de l’Ajuntament
Organitza: Regidoria de Cultura.
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