Diumenge, 6 d’octubre de 2019

Dissabte 5 d’octubre de 2019
9.45h Concentració d’autoritats, Pubilles, Mossos, Reina i Presidents/es de les entitats
a l’edifici de l’Ajuntament de Masdenverge, acompanyats per la Unió Musical
Masdenverge.
10.00h Inauguració de la XII Fira del Caçador de Masdenverge a càrrec del
Sr. Arcadio Arasa Pis, President de la Societat de Caçadors Sant Isidre de
Masdenverge. A continuació, visita als estands de la fira per part de les autoritats.
10.30h Exhibició de la Unitat Canina dels Mossos d’Esquadra. Lloc: camp de futbol
municipal. *NOTA: es demana no accedir a l’exhibició amb animals de companyia, ja
que podrien molestar als animals del grup caní.

8.00h II Campionat de gossos de mostra, amb l’ensinistrador Cristian Aleixendri. Inscripcions al telèfon
654 034 723 o al correu eroldan@masdenverge.cat.
Premis per als guanyadors.
Lloc: àrea del cementiri municipal.
10.00h Obertura del recinte firal.
10.30h Inici del simulador de tir i caça virtuals. Organitza: Federació Catalana de Caça.
L’activitat romandrà tot el diumenge. Lloc: pista de tennis.
11.45h Exhibició de gossos de mostra Sant Hubert. Organitza: Societat de Caçadors Sant Isidre
Masdenverge i Federació Catalana de Caça de les Terres de l’Ebre.
Lloc: àrea del barranc de la Galera (annex al recinte firal).
12.15h L’hora del vermut, a la food-truck de Sealand.

12.30h Partit de futbol categoria Aleví 2a divisió entre el CF Jesús Catalònia B- i CF
Masdenverge. Lloc: camp de futbol.

13.00h Degustació de cuina de caça: guisat de conill. Preu tiquet: 1 euro
(a l’estand de l’ajuntament).

13.00h Degustació de cuina de caça: guisat de porc senglar. Preu tiquet: 1 euro
(a l’estand de l’ajuntament).

14.00h Tancament del recinte firal.

14.00h Tancament del recinte firal.

17.00h Taller de bombolles de sabó per als més petits. Organitza: Amics de l’Astronomia. Lloc:
plaça de bous.

16.30h Obertura recinte firal.

16.30h Obertura del recinte firal.
16.30h XI exhibició de partides simultànies d’escacs “Fira del Caçador”. Organitza:
Club Escacs Masdenverge. Lloc: pavelló municipal.
17.00h Partit de futbol de 4a Catalana entre CD La Cava B- i CF Masdenverge.
Lloc: camp de futbol.
17.00h Taller infantil “Dissenya el teu clauer amb roba de camuflatge”, a càrrec de
l’artesana Nanda Aixendri. Lloc: estand principal (entrada fira).
17.30h Xerrada sobre la seguretat en les batudes de senglar i tinença d'animals de
companyia, a càrrec del Cos d’Agents Rurals de Catalunya. Lloc: recinte firal
18.15h Xocolatada popular. Organitza: AMPA Rosa Gisbert. Lloc: recinte
firal.
18.30h Exhibició de falconeria i cetreria a càrrec d’Aitor Moya, del Centre de l’Aire.
Lloc: plaça de bous.
20.00h. Exhibició de balls típics del territori, a càrrec de The Country Sheriffes. Lloc:
espai firal.
21.00h Tancament del recinte firal.

17.30h Inici del campionat de tir al plat làser. Lloc: zona de tirada de bitlles.
Premis per als guanyadors.
18.00h XII Tirada Fira del Caçador amb carabina d’aire comprimit. Organitza: Societat de
Caçadors Sant Isidre. Col·labora: Federació Catalana de Caça Terres de l’Ebre. Inscripcions a
l’estand de la societat. Premis per a les persones guanyadores.
18.15h Exhibició de balls de country. Organitza: The Country Sheriffes. Lloc: annexos del recinte
firal.
18.30h Exhibició de falconeria i cetreria a càrrec d’Aitor Moya, del Centre de l’Aire. Lloc: plaça de
bous.
20.30h Clausura de la XII Fira del Caçador de Masdenverge.
I durant tot el cap de setmana:
•

Mostra avícola a càrrec de l’Associació de Criadors d’Aus de Raça de les
Terres de l’Ebre (ACARTE), al pavelló polivalent.

•

Sorteig de dues jornades de caça a Coto Pons de l’Ametlla de Mar. Organitza: Societat de Caçadors

•

Simulador de tir virtual, a la pista de tennis (NOMÉS DIUMENGE).

•

Mostra de barques de perxa i altres elements de la caça al delta.

•

Sorteig d’una teula decorada amb motius de caça, gentilesa de 1001 Teules.

•

Campionat de tir al plat làser. Lloc: zona annexa del recinte firal.

•

Activitats d’aventures per a totes les edats: rocòdrom i circuit d’aventura.

•

Durant tota la tarda del dissabte, photocall de la caça, a l’estand d’Ebre Festa.

•

Servei de barra al recinte firal a càrrec del CF Masdenverge.

LA CAÇA AL PLAT- L’oferta gastronòmica dels bars i restaurants
BAR RESTAURANT
POLIESPORTIU
C/Galera
Telèfon reserves: 642.965.020
Esmorzar Fira del Caçador
Callos, peus de porc, galtes,
Pa, vi, gasosa, aigua, postres o
cafè
PREU 10.00€ (IVA inclòs)
Anguiles,
Pa, vi, gasosa, aigua, postres o
cafè
PREU 15.00€ (IVA inclòs)
Dinar Fira del Caçador
Entrants a escollir
Amanida catalana
Amanida russa
Entremès
Segon a escollir
Bacallà al forn en all i oli
Mandonguilles en pop
Pit de pollastres arrebossat
Xurrasco amb guarnició
Pa, vi, gasosa, aigua, postres o
cafè
PREU 15.00€ ( IVA inclòs)
Sopars Fira del Caçador
Plats combinats

BAR RESTAURANT
BARRANC DE LLEDÓ
Ctra. Tortosa- Ulldecona,
km17
Telèfon reserves 651172425
Esmorzars a escollir
Potes
Callos
Fricandó
Galta de porc
Pa, beguda i cafè
PREU 7.50€ ( IVA inclòs)
Anguiles
Pa, beguda i cafè
PREU 12.00€ ( IVA inclòs)

HOTEL RESTAURANT LO
MOLÍ DE ROSQUILLES
C/ Catalunya,6
Telèfon reserves:
977 717 079
Esmorzar Fira del Caçador
Pica-pica a compartir
Plat a escollir
Fricandó, peus de porc, rabo
de bou, callos,
cargols, popets, bacallà fregit
Pa, vi de la casa, postres, cafè
PREU 11.00€ ( IVA inclòs)
Anguiles
Pa, vi de la casa, postres, cafè
PREU 13.00€ ( IVA inclòs)
Menú Fira del Caçador
Entrants a compartir
Carpacció de vedella
Torradeta de foie i pernil
d’ànec
Croquetes de bolets
Platet d’arròs melós d’ànec
PLAT A ESCOLLIR
Cuixes d’ànec confitat al forn
Conill amb mel i mostassa
Estofat de jabalí
Abadejo a la muselina d’all
INCLOU: Pa, vi de la casa,
aigua, postes i café
NO INCLOU: Carajillos, copes
Preu: 18.00€

BAR SPORT
Ctra. Amposta,21
Telèfon reserves: 977 719 764
Esmorzars a escollir
Anguiles
Bacallà amb all i oli
Polpets
Sardines salades
Guatlles al forn
Conill amb cargols
Picantons amb salsa
galtes, pato, callos, ronyons
Pa, beguda i cafè
PREU 9.50€ ( IVA inclòs)

BAR LES MIQUELES
Telèfon reserves: 618 836 483
Esmorzar a escollir:
Orella i morro
Conill cargols en samfaina
Aletes en ceba caramelitzada i
alberginia
Rabo de bou
Bacallà fregit amb all i oli i
primentons
PREU 9.50€ ( IVA inclòs)
MENÚ
Entrants a escollir:
Amanida catalana
Consomé de bou
Primers a escollir:
Variat de torrades de salsitxes
de senglar i
foie en melmelades.
Timbal de pop
Segons a escollir:
Confit de pato
Guatlles al forn
Postre a escollir:
Tarta Whisky
Flam amb nata
Pa, vi de la casa, postres, cafè
PREU 12.50€ ( IVA inclòs)

