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Venda d’entrades a www.vallirana.cat



DIVENDRES 18 DE JUNY DISSABTE 19 DE JUNY DIUMENGE 20 DE JUNY RECINTE FIRAL

20.00 hores
Pati de la Casa Mestre  
(c. Major, 178)

Maridatge musical
Amb La Casa Roja Duet 
i la sommelier Mariona Viti

Amb la interpretació 
d’estàndards de jazz de diferents 
autors, estils i èpoques de la mà 
de La Casa Roja Duet. Establiran 
un diàleg amb la sommelier 
Mariona Viti, on la música i el tast 
de vins del territori s’uniran per 
fer-nos gaudir d’una experiència 
única per a tots els sentits.

Aforament limitat 
Preu entrada: 2,00 €
Compra d’entrades a: 
www.vallirana.cat

Què hi trobaré?
En la 9a Fira del Vi i el Cava de 
Vallirana trobareu una àmplia 
oferta vinícola i gastronòmica. 
Enguany ampliant a altres 
horitzons, a altres tipus de 
begudes artesanes. 

Us els presentem:

Cellers Maset 
Vi i cava

Cellers Grau i Grau 
Vi i cava

La Montnegre, cervesa 
artesana de l’Alt Maresme 
Cervesa artesana

Cooperativa de cervesers 
artesans de Catalunya 
Cervesa artesana

Ratafies de l’Avi Guillem 
Ratafia

El Bandarra 
Vermut, vi i sangria

Food truck Petit Events 
Entrepans, hamburgueses i 
creps

Albert Oliva, selecció de vins 
i cava de Catalunya 
Vi i cava

Carns de la Plana de Vic 
Hamburgueses, botifarres, 
etc.

Embotits de Fussimanya 
Embotits i productes càrnics 
de proximitat

11.00 hores
Pati de la Casa Mestre  
(c. Major, 178)

Inauguració de la 9a 
Fira del Vi i el Cava de 
Vallirana
Obertura de portes d’una nova 
edició de la Fira, totalment 
adaptada a les circumstàncies 
actuals.

Aforament limitat
Accés per franges horàries
Més informació i compra 
d’entrades: www.vallirana.cat

11.30 hores
Biblioteca JMLP de Vallirana
(Pg. Bon Retir, 6)

Espectacle familiar 
Rondalles al Sac
amb Lo Sacaire del Llobregat

Els joglars de l’època medieval 
es dedicaven a fer música i 
rondalles allà on podien, com 
és el cas del nostre Sacaire 
del Llobregat, que arribarà a 
Vallirana amb el seu sac de 
gemecs explicant mil i una 
històries que captivaran a petits 
i grans. 

Aforament limitat 
Activitat gratuïta 
Caldrà sol·licitar invitació a: 
www.vallirana.cat

Quins són els horaris i 
com funcionarà la fira?
La 9a Fira del Vi i el Cava de 
Vallirana estarà oberta el 19 
i 20 de juny de les 11.00 a les 
23.00 hores. L’accés al recinte 
serà realitzat per franges i 
limitacions horàries, per tal de 
garantir l’accés a tothom i les 
mesures de seguretat i higiene 
per prevenir la COVID-19. Caldrà 
treure entrada per accedir-hi. 
Les franges horàries seran les 
següents:

Dissabte 19 de juny de 2021
• 11.00 a 13.00 hores
• 13.00 a 17.00 hores
• 18.00 a 20.00 hores
• 20.00 a 23.00 hores

Diumenge 21 de juny de 2021
• 11.00 a 13.00 hores
• 13.00 a 17.00 hores
• 18.00 a 20.00 hores
• 20.00 a 23.00 hores

En base a la franja horària triada, 
serà guardada una taula pel 
número de persones de cada 
compra, sempre arribant a un 
màxim de 6 persones per taula.

L’espai estarà distribuït amb un 
circuit de moviment per poder 
anar als expositors. Excepte quan 
s’està a la taula, en la resta de 
l’espai caldrà dur obligatòriament 
mascareta, mantenir una 
distància d’1,5 metres i respectar 
les indicacions al circuit i 
indicacions de l’organització.

D’11.00 a 14.00 hores
Plaça de la Casa Mestre

9a Trobada de plaques 
de cava de Vallirana
A càrrec d’Albert Oliva

11.30 hores
Biblioteca JMLP de Vallirana 
(Pg. Bon Retir, 6)

Iniciació al tast de la 
cervesa artesana
A càrrec de Cervesers Artesans 
de Catalunya SCCL
Podrem conèixer i degustar fins 
a 4 cerveses artesanes. Una 
activitat ideal per conèixer els 
principals estils de cerveses i 
els seus ingredients, tot gaudint 
d’una bona estona i xerrant sobre 
la història, elaboració i de quina 
manera la podem degustar millor.

Aforament limitat 
Preu entrada: 2,00 €
Compra d’entrades a: 
www.vallirana.cat

18.00 hores
Biblioteca JMLP de Vallirana 
(Pg. Bon Retir, 6)

Iniciació al tast de 
Ratafia
A càrrec de Ratafies de l’Avi 
Guillem
Coneixeu la ratafia? Aquest és un 
licor típic del territori català, amb 
base d’aiguardent anisat, herbes 
i nous verdes. Era una beguda 
molt típica de fer a cada casa, 
amb les herbes que es trobaven 
a la zona. Participeu d’aquest tast 
i adquirireu els coneixements per 
a poder degustar i conèixer els 
diferents tipus de ratafies.

Aforament limitat 
Preu entrada: 2,00 €
Compra d’entrades a: 
www.vallirana.cat

Com puc comprar les 
entrades i quin és el 
preu?

Anticipadament al web 
www.vallirana.cat

Presencialment a la Masia 
Molí de Can Batlle a partir 
de l’1 de juny en el seu 
horari d’obertura. En el cas 
que quedin entrades en la 
franja horària desitjada, a 
l’entrada de la Casa Mestre 
es podran adquirir.

El preu de l’entrada serà 
de 3,00 €. Amb aquest preu 
s’inclou la copa, el penjador 
i un obsequi de participació 
de la Fira. 

L’activitat està subjecte a l’evolució de la pandèmia de la COVID-19.  
Us recomanem que consulteu el web www.vallirana.cat i les xarxes socials de 
l’Ajuntament de Vallirana per estar al cas de les novetats i possibles canvis.


