
VII FIRA
GASTRONOMICA
IX CONCURS DE BLAT PICAT

VILLALONGA

Del 6 al 8
2015març



Diumenge, 8 de març // Degustació de plats típics

09:30h Marxa senderista pel Racó del Duc, a càrrec de 
l’Agrupació Muntanyista de Vilallonga-Villalonga. Eixida des de 
la Font de Setze Xorros.

10:30h Obertura de la Fira Gastronòmica, amb la Batukada: 

“Pura Samba”.

12:00h - 14:00h Passejos en poni per la plaça del Mercat, i 
manualitats relacionades amb el món del cavall. 

12:15h Teatre de Titelles. A la plaça de l’Església.

13:00h Gimcana amb moto Vespa, a càrrec de la Penya Vespa 
la Safor. Al carrer de Tarrassó. 

13:30h Lliurament del premi al guanyador del concurs de 

vídeos “El que més m’agrada del meu poble”. A la plaça de 
l’Ajuntament. 

A partir de les 13:30h Es podran degustar els plats típics 

de Villalonga (previa adquisició de tiquets) com per exemple 
blat picat, arròs al forn, coques escaldades… Hi haurà taules i 
cadires a disposició dels assistents, a més d’animació musical.

17:00h Teatre de Titelles. A la plaça de l’Església.

17:00h - 19:00h Passejos en poni per la plaça del Mercat i 
manualitats relacionades amb el món del cavall.

20:00h: Cloenda de la VII Fira Gastronòmica de Villalonga.

ACTIVITATS 
COMPLEMENTARIES

Dissabte, 7 de març // 

Oci infantil 

A la plaça de la Senyoria s’habilitarà la zona d’oci 
infantil, on es podran realitzar tallers diversos, així com 
gaudir dels castells inflables. 

Oci juvenil
Art urbà: al carrer Sant Pere s’habilitaran uns 
taulers de fusta per a la realització de grafits sota la 
direcció de dos artistes reconeguts en la matèria. 
Els grafits versaran sobre la Fira Gastronòmica i 
serviran com a punt “Photo call”.

Diumenge, 8 de març //

Oci infantil 

A la plaça de la Senyoria s’habilitarà la zona d’oci 
infantil, on es podran realitzar tallers diversos, així com 
gaudir dels castells inflables.

Divendres, 6 de març // Dia de la Dona

13:00h Benvinguda a la Jornada del dia de la Dona, a 

càrrec de la Sra. Mª Carmen Seguí, Regidora de Benestar 

Social. Al Saló de Plenaris de l’Ajuntament.

13:30h Inauguració de l’exposició de l’Art de “l’Alfombra 

del Corpus” de Vicente Estevan, on es projectarà una 

seqüència de vídeos per vore com es realitza des del seu inici, 

els materials necessaris..., on l’autor ens explicarà la seua 

experiència, a la planta baixa de l’edifici “El Centro”. L’exposició 

estarà oberta al públic durant tot el cap de setmana, en 

horari d’11:30h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h.

14:00h Dinar per a les dones del poble a la planta baixa de 

l’edifici Multiusos. Després del dinar hi haurà Disco-mòbil.

Dissabte, 7 de març // Concurs de Blat Picat

11:00h Inauguració de la VII Fira Gastronòmica del Blat 

Picat de Villalonga, amb el Grup de Dolçainers i Tabaleters. 
La Fira estarà instal·lada al casc històric del poble, on es 
podran adquirir tots els productes gastronòmics locals, a 
més de poder realitzar diverses activitats lúdiques i visites 
d’interés cultural. Al llarg de l’horari de Fira, comptarem amb 
l’animació medieval del grup local de teatre “L’Embolic”.

12:00h - 14:00h Passejos en poni per la plaça del Mercat, i 
manualitats relacionades amb el món del cavall.

12:30h Presentació dels concursants en la IX Edició 

del Concurs de Blat Picat de Villalonga. A la plaça de 
l’Ajuntament.

12:45h Reunió del jurat de la IX Edició del Concurs de Blat 
Picat de Villalonga. A la plaça de l’Ajuntament.

A partir de les 13:00h Es podran degustar els plats típics 

de Villalonga (previa adquisició de tiquets) com per exemple 
blat picat, arròs al forn, coques escaldades… Hi haurà taules 
i cadires a disposició dels assistents, a més d’animació 
musical.

13:30h Lliurament dels premis als guanyadors de la IX 
Edició del Concurs de Blat Picat de Villalonga. A la  plaça de 
l’Ajuntament. 

17:00h - 19:00h Passejos en poni per la plaça del Mercat i 
manualitats relacionades amb el món del cavall.

18:30h Projecció del documental “Valencians a les 

Amèriques”. A l’Auditori Municipal.

19:00h - 02:00h Concert a càrrec dels grups “Llicsons”,    

“Jam-Ones” i “Crossroads”. A la plaça de l’Ajuntament.

22:00h Sopar Popular (previa adquisició de tiquets). Hi haurà 
taules i cadires a disposició dels assistents.

PROGRAMACIO
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CONEIX VILLALONGA

Monuments
Església dels Sants Reis, s.XVIII

Capella de la Mare de Déu de la Font, s.XIX

Ermita de Sant Antoni i Santa Bàrbara

Font dels Setze Xorros

Restes del Castell de Villalonga

Cases morisques i carrerons típics de l’hàbitat musulmà als 

barris de l’Alcudia i Cais

Façana modernista de la Casa de la Cultura

“Gran Café el Centro”, edifici modernista

Muralla de l’Hort de la Torre

Llavador municipal

Paratges
El circ de la Safor

El Racó del Duc

La Reprimala

La Llacuna

Fonts: dels Setze Xorros, del Passeig, fonteta de la Parra, 

de la Nevera, de la Reprimala, del Grill, de la Safor, del 

Robosc, de l’Om i dels Terrers Blancs

Festes i tradicions
Cavalcada de Reis (5 de gener)

Sant Antoni del Porquet (posterior al 17 de gener)

Sant Josep // Setmana de Passió // Sant Vicent Ferrer // 

Processó del Corpus Christi

Setmana Cultural i esportiva (juny i juliol)

Festes d’Agost (del 15 al 18)

Festes de Moros i Cristians (abans de les festes d’octubre) 

Festes Patronals d’octubre (3er cap de setmana d’octubre)

Festes de Nadal

Zona Fira Gastronòmica

Entrada Fira Gastronòmica



Blat Picat

Ingredients (per a 4 comensals):

200 gr de “Blat Picat” (sense pell i posat 
a remulla prèviament)

½ de ceba

1 xorret d’oli d’oliva

2 carlotes

1 xirivia 

1 nap

2 creïlles

3 penques

100 gr de cigrons

Col

Carn de porc: 1 peuet de porc

  100gr de costelles

Carn de vedella: 100gr de costelles

Sal

Elaboració:

Començarem per netejar de pell el “Blat Picat” i deixar-lo a remulla 
prèviament.

A continuació, igualment posarem en remulla els cigrons.

Trossejarem les verdures en porcions molt menudes.

Bullirem les penques  (per a llevar-los el sabor amarg).

En una cassola, sofregir la ceba. Afegir i sofregir la carn.

Afegim aigua i, quan estiga bullint, afegim en primer lloc la verdura 
i, després el “Blat Picat”(per a evitar que es peguen).

El deixarem coure a foc lent aproximadament dues hores, 
a continuació afegim les creïlles i deixant que es coga 
aproximadament una hora més.

Salar al gust.

Nota:  Este plat deu de quedar melós.



AssociAció MuntAnyistA 
VillAlongA

Caseta

Les Majones


