


DISSABTE 26

De 18h a 20h Concurs Nacional 
d’Hamburgueses de Vedella
Amb la direcció tècnica d’Oriol Rovira, xef 
d’estrella Michelin al restaurant Els Casals,
de Sagàs.

Espai de degustació de les hamburgueses i 
tast de vins de la DO Pla de Bages. Es podrà 
participar al concurs en la categoria del vot 
popular.

Al llarg de la tarda, actuació de Pep Poblet. 
Lloc: Passatge Maria Mercè Marçal (davant 
l’Escola Bressol)

20h Show cooking amb
Ada Parellada
Presentació de l’Hamburguesa Olvan, creada 
especialment per l’esdeveniment per Ada 
Parellada, xef i comunicadora coneguda pel 
restaurant barceloní Semproniana i guardonada 
amb la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria 
en el món de la restauració. 

Tot seguit, 

sopar amb rostida a l’estil ‘asado argentí’ 
amb la seva salsa chimichurri, i variat 
d’hamburgueses. Tot plegat, acompanyat amb 
vins de la DO Pla de Bages i música en directe 
amb Funk Station.  
Lloc: Pista poliesportiva

Durant tota la tarda hi haurà tallers, jocs, 
circuit amb tractors de pedals i altres 
activitats pels infants.
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9h Esmorzar popular 
Hamburguesa i guisat de vedella.

Lloc: Pista poliesportiva

10h Obertura del Mercat de 
productes del Berguedà
Amb parades dels diferents productors
del Berguedà.

Lloc: Davant la pista poliesportiva

11h Taller de cuina infantil
Elaboració d’un plat amb vedella
amb l’Anna Fornell.

Lloc: Pista Poliesportiva

11h Elaboració guiada d’una recepta 
de guisat ràpid de vedella a càrrec 
de Marc Puig-Pey, xef responsable de 
cuina de  la Fundació Alícia. 

Tot seguit,
Taula rodona: Avancem cap a la sobirania 
alimentària. La vedella dels nostres ramaders 
en el context rural i gastronòmic actual, a 
càrrec de la Fundació Alícia.
Lloc: Passatge Maria Mercè Marçal (davant 

l’Escola Bressol)

12h Maridatge del guisat de la 
Fundació Alícia amb un vi sorpresa 
específicament seleccionat de la DO 
Pla de Bages, a càrrec de Gintònic.cat.
Lloc: Pista Poliesportiva

12:30h Actuació de Lo Pau de Ponts
Presentació de la cançó de Lo Pau de Ponts 
dedicada a la Muussegada d’Olvan. 
Lloc: Passatge Maria Mercè Marçal (davant 
l’Escola Bressol)

Durant tot el matí,
Cúpula inflable Gustum i jocs formatius, 
a l’Ateneu d’Olvan.
Visitem la ramaderia d’Olvan, amb sortida 
amb tractor des de la Plaça Rodona.
Circuit amb tractors de pedals i altres 

activitats pels infants a la Plaça Rodona. 

Pots consultar tota la informació a:

@muussegada

@muussegada.olvan

www.muussegada.cat


