
PROGRAMACIÓ 

DISSABTE 9 DE MARÇ 

- A partir de les 10:00. Obertura del Recinte Firal del Congrés en la Plaça de la 
Constitució d'Almoradí: 10.000m2 de la millor gastronomía, exhibicions, venda en fresc 
i en conserva, concursos, tallers, ponències, degustacions i actuacions en directe. 

Al llarg de tot el matí. 

- "Mercado Semanal" al voltant de la Plaça de la Constitució, declarat d'Interés Turístic 
Provincial. Productes frescos de proximitat, i com no podia ser de cap altra manera, 
amb Carxofes del Baix Segura. 

- També al llarg de tot el matí en la Plaça, de la mà de Carlos Corredor by Guía 
Gastronòmica d'Alacant, es durà a terme un BlogTrip on participaran els millors 
blogueros gastronòmics. 

- Exposició Documental i Gràfica "Almoradí, Cor de la Carxofa" al llarg de tot el cap de 
setmana. Lloc: Societat Casino. 

- 10:30 i 12:00. Descobrix Almoradí. Recorregut guiat gratuït per a mostrar la nostra 
història i edificis històrics l'Any Jubilar (places limitades). Reserva i eixida: punt 
d'informació del recinte firal fins a 15 minuts abans. També reserva prèvia en l'oficina 
de turisme. 

- 11:00 a 13:00. Gran Exhibició dels processos de producció tradicional de la carxofa a 
càrrec de la Peña Hortolana Els Santicos de la Pedra. Al finalitzar, degustació d'arròs 
amb carxofa. 

- A partir de les 11:00 els finalistes del concurs "Cuina en família amb carxofa" estaran 
en les cuines de ComeRB preparant la gran final (Carrer Ramón i Cajal, 23) . 

- A partir de les 11:00, i al llarg de tota la mañana, elaboración i Degustació del Gelat 
Artesà "ARTICHOFA", PREMI DEL PÚBLIC en les Jornades de desenrotllament i 
innovació de nous productes alimentaris de la UMH. Elaborat per Antonio José 
Martínez Tovar, Gemma María Martínez Muñoz i Alicia Dobón Suárez 

- 11:00. Taller i Concurs d'Alumnes del CDT de Torrevieja: Premi al més ràpid a pelar 
carxofes. 

- 11:30. Saluda i Bienvenida Oficial de l'alcaldessa, María Gómez García, als 
Caravanistas de l'Associació Cultural autocaravanista valenciana (ACAV) , participants 
en la segona trobada. 

- A partir de les 12:00. Tapeja amb Carxofa en la Plaça de la Constitució (Preu: 2€ Tapa) 
. 



Establiments participants: Restaurante El Buey, Restaurante Los Infantes, Restaurante 
Angelín, Restaurante El Cruce, Restaurante Silvino, Vega Bodas, Cervecería Ángel, Bar-
Restaurante Casino, Pastelería La Roja, Bar-Tasca Txema, Restaurante La Alcachofa, Bar 
Murciano, Restaurante Bar Ene’s, El Kiosko La Plaza Almoradí. 

- 12:00. SHOWCOOKING ESCENARI CENTRAL 

- Moisés Martínez, Chef Restaurante El Buey (Almoradi). 
Cuiner autodidacta amb més de 20 anys d'experiència en els foguers. Ha participat en 
els esdeveniments més importants de la gastronomia espanyola, podent destacar les 
seues aparicions en els certàmens Gastro Alacant, Fira Fruit Attraction o Fitur, on ha 
mostrat la seua passió i creativitat entorn dels productes del Baix Segura i en especial a 
la Carxofa. A més, compta amb el reconeixement de la Guia Michelín de Bib 
Gourmand. 

- Ponències, amb maridatges de carxofa i Gin Mattiana, a càrrec del Mixólogo Miguel 
Ángel Vargas, el Bartender Víctor Arias i el Xef David Martínez, de l'innovador 
Projecte "Totem" Restaurant de Guardamar. 

- José Francisco Gómez, Chef Restaurante Los Infantes (Almoradí). 
Amb més de 20 anys d'experiència entre foguers, el Cap de Cuina de Los Infantes ha 
desenrotllat una gran creativitat i innovació, sense abandonar la cuina tradicional i 
respectant al màxim la millor matèria primera de l'entorn, com la carxofa del Baix 
Segura. 

- Aurora Torres, Chef Restaurante La Herradura (Los Montesinos). 
Nascuda entre foguers, el cap de cuina de La Herradura ha crescut rodejada de la 
cultura gastronòmica del Baix Segura, dotant-la d'un ampli coneixement de les 
tècniques culinàries tradicionals que, zelosament, es guarden i transmeten com un 
secret de generació en generació. 

- 14:30. Actuació en directe de Hornet's Band. Grup de versions format en el Baix 
Segura amb ampli repertori i llarga trajectòria en el món de la música professional. El 
moment ideal per a allargar l'hora de menjar mentres disfrutes, en bona companyia, 
de la millor música. 

VESPRADA: 

- 17:00. DESTACAT PER A XIQUETS. Final de la segona edició del Concurs de Cuina en 
Família amb Carxofa, amb la col·laboració de ComeRB Dietista- Nutricionista.  
Bases i Inscripcions: ComerRB i Oficina de Turisme.  
Gran Premi Telfy: Consola Nintendo Switch + Asterix i Obelix XXL2 Limited Edition. 

-A partir de les 17:00. Laminat de carxofa, encesa de brases i preparatius per a la 
"Torrá Popular" amb la Peña Huertana i Alcachofa Vega Baja. 

- 18:30. DESTACAT PER A XIQUETS. Taller de cuina Infantil (de 5 a 11 anys)"Amb les 
mans en la massa" impartit per la Master Chef Mireia Ruiz de TVE (places limitades). 



Inscripcions: Oficina de Turisme Tlfno. 966 78 34 42 email: turismo\@almoradi.es. 
Mireia és una pedagoga a qui li encanta l'educació i apassiona la cuina. El seu pas per 
la tercera edició Master Chef de TVE li va permetre crear el seu multi- projecte 
"Cocinando Sonrisas". 

- A partir de les 19:00. Tapeja amb Carxofa en la Plaça de la Constitució (Preu: 2€ Tapa) 
. 

- 20:00. Guinness World Rècord. Segon intent de superar el rècord mundial a la 
carxofa més gran, perquè Almoradí aparega en la pròxima edició del Llibre Guinness. 
Participa i porta't un exemplar de l'edició 2019. 

- 20:30. Actuació en directe de Hornet's Band. 

- 20:30. Degustació gratuïta de més de 1.000 quilos de carxofes en la "Torrá Popular", 
organitzada en col·laboració amb la marca Alcachofa Vega Baja. 

DIUMENGE 10 DE MARÇ 

- A partir de les 10:00. Obertura del Recinte Firal del Congrés en la Plaça de la 
Constitució d'Almoradí: 10.000m2 de la millor gastronomía, exhibicions, venda en fresc 
i en conserva, concursos, tallers, ponències, degustacions i actuacions en directe. 

- De 10:00 a 13:00. Segona Trobada i Exhibició d'Associacions Hortolanes 
Tradicionals, organitzat per l'Agrupació Hortolana del Baix Segura. Elaboraran i 
donaran a degustar una Truita de Carxofa Gegant. 

- 10:30 i 12:00. Descobrix Almoradí. Recorregut guiat gratuït per a mostrar la nostra 
història i edificis històrics l'Any Jubilar (places limitades). Reserva i eixida: punt 
d'informació del recinte firal fins a 15 minuts abans. També reserva prèvia en l'oficina 
de turisme. 

- A partir de les 11:00, i al llarg de tota la mañana, elaboración i Degustació del Gelat 
Artesà "ARTICHOFA", PREMI DEL PÚBLIC en les Jornades de desenrotllament i 
innovació de nous productes alimentaris de la UMH. 

- De 11:30 a 13:00. DESTACAT PER A XIQUETS. MACRO Taller Infantil (de 4 a 11 anys) 
de cuina saludable amb carxofa. Impartit per MIREIA RUIZ, Pedagoga i Concursant 
Master Chef de TVE. 

Este diumenge els peques són els protagonistes! 

Descobrix les qualitats dels teus fills en la cuina i disfruta de com se'l passen cuinant de 
bé, fent amics i aprenent junt amb Mireia. 
Inscripcions: Oficina de Turisme Tlfno. 966 78 34 42 email: turismo\@almoradi.es 

- 11:30. DESTACAT. V Concurs Popular de Truites de Carxofa del Baix Segura, obert a 
Associacions, Penyes i particulars. 



Organitza: Peña Huertana Los Santicos de la Piedra. 
Gran Premi Caixa Rural Central i Gin Premium Mattiana. 
Inscripcions: Oficina de Turisme Tlfno. 966 78 34 42 email: turismo\@almoradi.es 

- A partir de les 12:00. Tapeja amb Carxofa en la Plaça de la Constitució (Preu: 2€ Tapa) 
. 

- 12:00. DESTACAT. SHOWCOOKING ESCENARI CENTRAL 

-Davinia Martínez del Restaurant oriolà "El Divino de Davinia Martínez.  
Xef i millor tiradora de cervesa d'Espanya i segona del món, títol obtingut en el XXXII 
Saló de Gourmets 2018 de Madrid. El seu restaurant utilitza ingredients de primera 
qualitat, receptes de tota la vida reinterpretades, que aconseguixen tornar a enamorar 
i sorprendre. 

-Pascual Gómez, Xef i Gerent de Finca Villa Vera (Vega Bodas) .  
En la seua finca privada, una casa senyorial rodejada de jardins, podràs disfrutar d'una 
deliciosa restauració pròpia, en la cuina mediterrània de la qual es creguen menús on 
cosina la qualitat, mimant i cuidant fins al més mínim detall. 

-Pablo Montoro, Xef Semifinalista en “Top-Chef” Antena 3.  
Martín Berasategui, El Bulli de Ferrán Adriá o el mític Charlie Trotter de Chicago, són 
només alguns dels mestres amb els quals Montoro s'ha format. L'any passat va ser 
semifinalista del programa Top Chef d'Antena 3, on va tornar novament al panorama 
gastronòmic nacional. Actualment, està obrint el seu projecte personal en la ciutat 
d'Alacant, on desenrotllarà una cuina d'arrel Mediterrània, natural-orgànica, amb 
matisos del Món i estètica nòrdica. 

-DESTACAT PER A XIQUETS. Mara Serrano, concursant de la 5a edició del televisiu 
Master Chef JUNIOR de TVE. Riallera i divertida, té 11 anys i en el seu temps lliure li 
encanta la gimnàstica rítmica, eixir amb amics i cuinar. Prepararà en l'escenari central 
un gran Showcooking amb carxofa. 

-13:15. ENTREGA DE RECONEIXEMENTS a Penyes i Associacions participants en la 
Segona Trobada.  

- A partir de les 13:30: 

HOMENATGE i RECONEIXEMENT a Ángeles Berná, fundadora del Restaurant Angelín, 
per la seua trajectòria gastronòmica a Almoradí. 

PREMI D'HONOR "JOYERO DE L'ALCACHOFA" al Xef Pablo González del Restaurant 
Cabaña Buenavista, DOS estreles Michelín i millor restaurant creatiu de la regió de 
Múrcia 2018. 

CLAUSURA DEL CONGRÉS a càrrec de l'alcaldessa d'Almoradí María Gómez García. 

 



MOSTRA GASTRONÒMICA  

Organitzada per l'Associació de Restaurants d'Almoradí 
Dilluns 11 de març Restaurant Silvino 
Dimarts 12 març Restaurant Los Infantes 
Dimecres 13 de març Restaurant El Cruce  
Dijous 14 de març Restaurant Angelín 
Divendres 15 de març Restaurant El Buey 
Dissabte 16 de març Pascual Gómez, VegaBodas 

 


