
  



EXPOSITORS DE LA XXX FIRA DEL BOLET 

Expositor Productes Descripció 

 

Xocolates 
artesanes 

A Montcacau ens dediquem a l’elaboració artesanal de xocolates i productes elaborats amb cacau              
com a matèria prima. Les nostres matèries primeres procedeixen de productors de comerç just. 

Armand Pérez 
Pastissos i 

licors 
Productes artesans de pastisseria i licors. 

Joan Pairó 
Bunyols de 

bacallà 
Bacallaneria, olives i productes salats. 

 

Vins i 
cervesa 

A SEPA distribució us oferim productes alimentaris artesanals, ecològics i de proximitat. Tenim             
com a objectiu posar a l'abast dels nostres clients productes d'alta qualitat i de producció reduïda,                
que per les seves característiques no es troben fàcilment al mercat. Treballem amb restaurants,             
bodegues, establiments comercials i restauradors. Oferim productes nous, interessants i      
autòctons, fets amb passió i amor a la terra. 

 

Iogurts 
artesans i 
productes 

làctics 

Amb un ampli ventall de productes, a la Masia Fontirons hem creat un espai a on es puguin                  
comprar una gran varietat de productes de pagès. És per això que va néixer la idea de fer una                   
botiga virtual a on tothom pogués adquirir els millors productes, com els de tota la vida i sense                  
intermediaris, directament de la granja a casa teva. 

 
Cervesa 
artesana 

La Calavera neix l'any 2012, amb la seva introducció dintre de la cooperativa de treball               
associat Riembau que comparteix amb el restaurant La Barricona, amb qui manté un projecte en            
comú gastronòmic-cerveser. Produïm cervesa artesana. Lluny de la indústria. A prop dels llúpols. I              
de les maltes. I dels seus sabors i de les seves aromes. Tenim un catàleg. I també fem coses rares. I                   
col·laboracions. Perquè som com som i, sobretot, perquè venim d’on venim. I venim de les               
mobilitzacions contra el Quinto Centenario. I venim del Rock Antimili. I som el resultat d’Ateneus               
populars. I som centres socials. I ara fem cervesa. Sí. I a més t’agradarà. 

 

Formatges 

En Josep Venturós va obrir la Formatgeria Cuirols l'any 2007, quan ja feia 13 anys que tenia ramat                  
de cabres. La seva il·lusió sempre havia sigut fer formatges com els de la seva àvia. A Cuirols                  
treballem uns 50 litres diaris de llet, que correspon a la llet fresca de cada dia. Fem dos tipus de                    
quallada, l'enzimàtica i la làctica, de les quals en resulten quatre tipus de formatge. 

Vins i caves 
A Disevil Vinos, hem conjuntat un equip d’amants del cava, el licor i el vi, amb més de 20 anys                    
d’experiència en la seva comercialització per poder oferir-los els millors productes de les nostres              
Denominacions d’Origen.  

 

Embotits Cal Picas, elaboració pròpia d’embotits fets a la Pobla de Lillet.  

 

Vermouth i 
tapes 

El Vermouth Murcarols està creat amb vi blanc d’alta qualitat i una combinació única d’entre 70 i                 
80 herbes aromàtiques (que poden variar lleugerament segon l’anyades). A dia d’avui, s’elabora             
seguint la mateixa fórmula que l’avi Josep va descobrir a partir del seu vi de pastor. Actualment, la                  
família de Jaume Curtichs i el seu fill, Josep Maria, mantenen viva l’herència de l’Avi Josep i ha                  
aconseguit popularitzar el vermouth i que sigui reconegut arreu.  

Miriam Gallardo Bolets Bolets de temporada i derivats del bolet. 

https://lacalavera.cat/cat.html#cooperativa
http://www.labarricona.cat/
https://lacalavera.cat/cat.html#espaibarricona


 

Melmelades 
i conserves 
artesanes 

L'Aranyonet és una forma de ser, una atmosfera, un no sé què especial amb un toc ben personal.                  
És art, natura, senzillesa, esforç, amor i aventura. És la Susanna i és en Ramon. És estimar la                  
natura amb un punt de vista senzill, dolç i liberal transmès en degustar les seves delicades                
conserves artesanes tals com melmelades, patés, codonyats, vinagres i sals aromatitzades. 

Eva Rodríguez Xurreria 
La Xurreria és una food truck de la Pobla de Lillet que treballa amb productes totalment artesans i                  
de proximitat. 

 

Titelles i 
altres 

De fet, Xayovilanda, som una companyia de Marionetes de Fil, però també construïm Casetes de               
Fades i Follets dalt de petits troncs, la porteta del "Ratoncito Perez",pots de vidre decorats per a                 
espelmes, clauers de paret per les claus de casa... 

Paradistes 
de la Pobla 

Dins la fira també podreu gaudir dels productes que fabriquen alguns artesans i paradistes de la                
Pobla de Lillet. 

 

Embotits i 
altres 

Casa Enfruns és on vivien els nostres avis i besavis i on vam aprendre el mètode d'elaboració que                  
encara avui seguim per l'obtenció dels nostres productes. La nostra família ha celebrat des de               
sempre la matança del porc pel consum familiar. Criem i engreixem el bestiar a Casserres, a la                 
nostra pròpia granja. Ara, us volem fer arribar els nostres productes amb aquesta food truck. 

 

ALGUNS PLATS AMB BOLETS QUE OFEREIXEN 
ELS RESTAURADORS DE LA POBLA: 

 

HOSTAL  
CAL PERICAS 

Botifarra esparracada 
amb ceps 

C/ Furrioles Altes, 2 
La Pobla de Lillet 
Telèfon: 93 823 61 62 
info@hostalpericas.com 

 

HOSTAL RURAL 
FALGARS 

Caneló d’ànec amb ceps, 
salsa suprema i oporto 

Ctra. Santuari de Falgars, s/n 
Telèfon: 93 744 10 95 
Mòbil: 682 284 082 
falgars@falgars.com 

EL CASTELL 
de la Pobla de Lillet 

Croquetes de ceps 
amb allioli de poma al forn 
Menú degustació sorpresa (cal reserva) 

C/ Doctor Cisneros 8 
La Pobla de Lillet 
Telèfon: 654 35 84 37 
info@castellpobladelillet.com 

 

BAR RESTAURANT 
CA L’ÀNGEL Pollastre rostit amb ceps 

C/ Pontarró, 6 
La Pobla de Lillet 
Telèfon: 659 44 55 61/626 71 02 28 

 

FONDA 
CERDANYA 

Fricandó de vedella 
amb bolets 

Plaça del Fort, 5 
La Pobla de Lillet 
Telèfon: 93 109 03 40 

 

 



 


