
Programa actes centrals de la Festa de la Carxofa 2020

9 gener
19.30 h VII Demostració de Pinxos de la Carxofa
Lloc: Pl. de la Constitució, a la carpa.
Col·labora: Cerveses Ambar i l’Associació Benicarlanda de Bars i Cafeteries.
Degustació pinxo: 2,5 euros, este preu inclou un pinxo i una beguda

11 gener
18.00 h Concert de música de Quico el Célio, Noi i el Mut de Ferreries i la Banda de Música Ciutat de Benicarló
Lloc: Pl. de la Constitució, a la carpa.

De l’10 al 26 de gener
XIII Jornades del Pinxo de la Carxofa. Als bars i cafeteries participants.

25 de gener

18.00 h V Art&Xoc Festival. Maridatge perfecte de música i Carxofa de Benicarló, per a joves, menuts i grans. Festival 
dedicat als ritmes d'arrel afroamericana i afrocaribenya: ska, reggae, punk i hip hop... A més de l'oferta musical, el festival 
ofereix, tallers i música per als més menuts, mercat de vinils, servei de barra i diversitat d'oferta gastronòmica (amb 
presència de la carxofa, és clar) per poder sopar al recinte del festival. A partir de les 23.00 h actuació musical dels grups 
Rigodonians, Soweto, Black Fang i DJ.

Lloc: Pl. de la Constitució, a la carpa. 

20.30 h Sopar de Gala de la Carxofa 2020.
Homenatge a una persona destacada del món de l'agricultura.
Entrega del distintiu de la Carxofa d'Or.

25  de gener
10.00 h  V Fira de Productes Gastronòmics i de Proximitat (fins a les 21.00h). 
Lloc: Av. de Joan Carles I i c. Sant Joan
Organitza: Regidoria de Turisme.

19.00 h Torrada popular de carxofes.
Lloc: Pl. de la Constitució.
Venda de tiquets: Cambra Agrària, baixos (pl. de la Constitució). Preu: 2 euros.
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
Per recollir els tiquets reservats a stand del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Carxofa de Benicraló que 
estarà situat a la Fira de Productes Gastronòmics i de Proximitat.

Diumenge 26
10.00 h  V Fira de Productes Gastronòmics i de Proximitat (fins a les 14.00h). 
Lloc: Av. de Joan Carles I i c. de Sant Joan

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 Ambar.

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

mailto:correu.agricultura@ajuntamentdebenicarlo.org


A la carpa de venda de tiquets hi haurà un espai reservats per a grups on es recolliran les reserves i es podran fer vendes 
per a grups sense reserva.


