Més informació i reserves a
firaviba.cat

@firaviba #firaviba

L’agenda de la Fira ViBa.

Un bon vi,
fa sortir el sol.

Dissabte 28 i diumenge 29 de maig.
Visites i itineraris guiats al patrimoni vitinícola del Bages.
Visites guiades amb tast als cellers a preu popular.

A partir del 28 de maig...
Tastos de vins DO Pla de Bages a establiments especialitzats.
Maridatges de cultura i vi arreu de la comarca.

Dijous 2 de juny.
Sopar degustació maridat amb vins DO Pla de Bages.

Divendres 3 de juny.
Nit de picapolls al Pati del Casino de Manresa.

Dissabte 4 i diumenge 5 de juny.
Fira al Pati del Casino de Manresa.
Activitats enoturístiques a Manresa i comarca.

Dilluns 6 de juny.
Enoexperiències de la Ruta del vi DO Pla de Bages als cellers.
Wine Bars de la Ruta del vi DO Pla de Bages.

firaviba.cat

Guia d’icones.
Ubicació

Itinerari

Horari

Preu

Cellers

Establiments

Més informació

Tiquets

Dissabte 28 i diumenge 29 de maig

A partir de dissabte 28 de maig

Visites i itineraris guiats al
patrimoni vitivinícola al Bages.

Tast de vins DO Pla de Bages
a establiments especialitzats.

Des de l’època dels romans, el Pla de Bages ha estat sempre una zona privilegiada per al cultiu
de la vinya. A través de visites i itineraris guiats per tota la comarca, us proposem fer un viatge
al passat que us permetrà conèixer l’important llegat de la nostra història vitivinícola; entendre i
apreciar el nostre present; i fomentar la cultura de vi i el turisme de proximitat.

Una oportunitat molt especial per a descobrir les propostes que neixen a la comarca del Bages.
Una programació de tastos específics conduïts per experts enòlegs.

Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi. Sant Fruitós de Bages
Celler del Sindicat. Santpedor
Les pedres que parlen al pla de Sant Pere de les Cigales. Navàs
Portes obertes al Centre Enoturístic del Pla de Bages. Navàs
Ruta de la pedra seca, la vinya i el vi de Salelles. Sant Salvador de Guardiola
Visita al Carrer del Balç. Manresa
El Putxot i la Barraca del Guenyo. Castellnou de Bages
La Casa de la Culla. Manresa
Visita a la Torre Lluvià. Manresa
Històries del vi al monestir de Sant Benet. Món Sant Benet, St. Fruitós de Bages
Vil·la Romana de Sant Amanç de Can Viladés. Rajadell
Cal Verdaguer. Avinyó
Itinerari guiat pels Comtals i la serra de Monlleó. Manresa
Trull vinícola medieval amb premsa de biga. Fals, Fonollosa
Més informació i inscripcions

Tast de vins blancs i negres. Setè Cel (Manresa)
Tas de vins dels nous cellers. Pati del Nou Celler (Sant Fruitós de Bages)
Tast de vins TOP. Vins Alsina (Manresa)
Tast de picapolls. Vinalium (Manresa)
Reserves

Dijous 2 de juny

Sopar degustació maridat
amb vins DO Pla de Bages.
Elaborat per 10 xefs bagencs de les 4 temporades gastronòmiques del Bages; el sopar de
la Fira ViBa és una proposta deliciosa amb bon vi, bon menjar, bon ambient i bon rotllo. Te’l
perdràs?

Visites guiades amb
tast als cellers.
Aprofita la Fira ViBa per a conèixer els cellers de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages, les
persones que hi ha darrera i els seus vins.
Abadal, Celler Cooperatiu d’Artés, Grau i Grau, Les Acàcies, Solergibert, Collbaix,
Entrebosc, Fargas-Fargas, Heretat Oller del Mas, Mond Obert · Mas de Sant Iscle,
Colltor.
10,00 € adults amb tast de 2 vins (infants gratuït).
Les visites tindràn una durada d’1 hora i inclouen el tast de 2 vins.
Més informació i inscripcions

Restaurant Bages 964.
Carretera d’Igualada C37Z, km. 90,5,
Manresa.
Reserves

A les 20:00 hores

Divendres 3 de juny

Dissabte 4 de juny al matí

Tasta el camí Ignasià.

Ruta en BTT pel patrimoni vinícola.

Una proposta gastrocultural a l’Espai Manresa 1522 per enriquir el paladar i conèixer part del
camí Ignasià.
A través dels seus vins i la seva gastronomia, farem un viatge per les 5 comunitats autònomes
per les quals passa el camí. A cada tast sempre és tasta un vi de la DO Pla de Bages amb
un acompanyament gastronòmic autòcton. El tast serà dirigit per diferents sommeliers i
professionals en la matèria per posar veu a cada territori.

Vine a descobrir una zona carregada de rastres vitivinícoles amb bicicleta. Sortirem des del
Món Sant Benet i passarem per l’entorn del riu Llobregat tot resseguint part de la riera de Mura.
Durant el recorregut trobarem tines, barraques de vinya i formacions geològiques com els Tres
Salts. Viu una matinal de natura i patrimoni amb un gust de Bages inigualable!

Espai Manresa 1522.
Carrer Mestre Blanch, 4
de Manresa

De 19:00 a
20:00 hores

Inscripcions

Acte institucional de la
inauguració de la Fira ViBa.
Pati del Casino.
Passeig Pere III, 29 de Manresa

Punt de trobada.
Aparcament Món Sant Benet

Sortida a les 9:30 hores

De 8 a 10 km. de recorregut.
Cal tenir un mínim de forma física.

Inscripcions

Ruta de les tines amb tast de vins.
A les 20:00 hores

Descobreix les tines a peu de vinya, declarades Bé Cultural d’Interès Nacional i un patrimoni
vinícola únic, tot degustant alguns dels vins de la DO Pla de Bages i productes de la zona. Un
itinerari circular de 6 km que transcorre dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
seguint el torrent del Flequer, on les antigues feixes de vinya han deixat pas als boscos de pi
blanc. Es recomana l’ús de calçat còmode i una ampolla d’aigua.
Punt de Trobada.
Aparcament Ca N’Onistrell

De 10:00 a 13:00 hores

Inscripcions

Nit de Picapolls.
Vine a gaudir de la gran Nit de Picapolls! Una nit màgica per tastar els vins elaborats amb picapoll,
la varietat autòctona de la DO Pla de Bages, i gaudir d’un sopar amb delícies gastronòmiques a
càrrec del Kursaal Espai Gastronòmic i el Cau de l’Ateneu amb acompanyament musical.

Vermuts amb Cor especial Fira ViBa.

El duo acústic Mon Petit Món format per guitarra i veu ens interpretaran temes de swing amb
pinzellades de la cançó francesa. Un clàssic de la Nit de Picapolls, el maridatge perfecte per
una vetllada de vi i gastronomia en un entorn únic.

La visita “Manresa, Cor de Catalunya”: un recorregut que us portarà des de la Basílica de la Seu,
al nucli històric de la ciutat, al Carrer del Balç i a la zona modernista i comercial de la Manresa
contemporània. Una visita guiada que, de ben segur, us arribarà al cor!

La nit seguirà amb l’actuació del productor musical i DJ Manresà Ferry B., que ens acompanyarà
a ritme d’eclecticisme i elegància a través del Deep House, el Funk i les versions ballables.

En acabar, us convidem a fer un vermut de la DO Pla de Bages amb el mossec del pelegrí, olives
i xips al Restaurant Circus.

Pati del Casino.
Manresa
Compra de tiquets

A partir de les 20:30 hores

Oficina de Turisme de Manresa.
Plaça Major, 10, Manresa
Inscripcions

D’11:00 a 13:30 hores

Dissabte 4 i diumenge 5 de juny

Fira al Pati del
Casino de Manresa.

El Pati del Casino de Manresa serà un petit oasi vinícola. Tots els cellers i elaboradors de la
DO Pla de Bages hi tindran els seus estands perquè pugueu tastar els fantàstics vins de la
comarca. A més, enguany l’Oli del Bages és el producte convidat i també el podreu conèixer
en profunditat.
Dissabte 4 de juny obrirem les portes de la Fira a les 17.00h i les tancarem a mitjanit; i diumenge
5 de juny de 12.00h a 14.30h i de 17.00h fins a mitjanit. Aprofitarem que l’endemà és festiu a tota
Catalunya per allargar al màxim la Fira del vi del Bages, els tastos, els espectacles, l’estona
compartida, la diversió!
Durant totes aquestes hores, al Pati del Casino hi haurà música, foodtrucks, activitats infantils,
una zona per menjar i beure tranquil·lament. Tot 100% del Bages i amb entrada gratuïta.
Pati del Casino de Manresa.
Passeig Pere III, 29 de Manresa (darrera Biblioteca del Casino)
No facis cua i compra ara els tiquets de consumició!

FOODTRUCKS.
A la ViBa s’hi podrà beure… i també menjar! La foodtruck Rock’n’raola de l’Aleix i la Maria aposta
des dels seus inicis pels productes del Bages. La seva gastronomia nòmada és de qualitat i
km0 i l’elaboració de les seves “Raoles” (hamburgueses en català antic) són a base de carns
fresques directes de productors locals, farina de la farinera manresana i fruites i verdures
dels pagesos de la zona i fins i tot del seu propi hort. En molts casos, la majoria d’ingredients
tenen certificats ecològics CCPAE. L’apunt dolç el podreu fer a la “Mamyblue”, foodcaravan
especialitzada en crepes!

ESPAI MOST.
La Fira ViBa també és un espai per a la canalla! Al Pati del Casino de Manresa, just al costat
del parc infantil, us hi esperen jocs com el Kapla, laberints de fusta, el billar holandès, dianes
de punteria o el Maxi Frizer entre d’altres. Dos monitors guiaran i acompanyaran els infants
perquè gaudeixin al màxim d’aquest oasi de joc.
Dissabte 4 de juny. De 18:00 a 21:00 hores
Diumenge 5 de juny. De 12:00 a 14:30 i de 17:00 a 20:30 hores

MOSTRA DE VINS DO PLA DE BAGES.
Cellers participants
Abadal
Celler Cooperatiu d’Artés
Celler Grau i Grau
Les Acàcies
Celler Sanmartí
Solergibert
Collbaix - Celler el Molí

Entrebosc
Exibis
Fargas-Fargas
Heretat Oller del Mas
Mond Obert - Mas de Sant Iscle
Vins Colltor
Sant Miquel d’Oló

Viticultors sense celler
Murallius
Urpina

La Diferenta
Vinyes de Castellgalí

Dissabte 4 de juny. Activitats i actuacions de la Fira al pati del Casino

Contes d’aixafar raïm.
La història de dos ceps, en Merlot i en Picapoll, d’un rei que tenia el nas vermell i d’un pagès
de vinya que un senglar se li volia menjar el raïm són els tres contes que configuren aquesta
activitat de la Companyia Sgratta que apropa els més petits al món de la vinya i del vi.
De 17:15 a 18:00 hores

Berenar amb pa de most i sucre.
Apagarem la gana dels assistents als ‘Contes d’aixafar raïm’ amb un berenar de pa amb most i
sucre, una versió adaptada als més petits del tradicional “pa amb vi i sucre”.

Diumenge 5 de juny. Activitats i actuacions de la Fira al pati del Casino

Virmut musical.
El duet format per la Laura Poulain (veu) i l’Èric Sans (guitarra) interpretaran versions i temes
propis de jazz, pop i bossa nova. Diversos estils, textures i sensacions que ens convidaran a
brindar durant l’estona del vermut.
De 12:45 a 14:15 hores

Concert d’El Fugitiu.
El Fugitiu, amb la seva música festiva i lletres contundents, realistes i divertides, proposa una
barreja única d’estils que encomana optimisme i somriures. Amb un directe que enganxa des
del primer moment, no només ofereix música si no que també ofereix un diàleg sincer i de “tu a
tu” amb el públic. El Fugitiu no només és música. És una experiència.

A les 18:00 hores
De 20:00 a 21:30 hores

Maridatge musical amb Salva Racero.
El cantant, intèrpret i sommelier Salva Racero marida cançons amb les textures del vi i les
comparteix en petites dosis emocionals, petits moments musicals on el vi és el protagonista
d’instants viscuts amb tots els sentits. Cançons que us emocionaran. Vins que us deleitaran.
De 20:00 a 21:30 hores

DJ Virgínia.
Dj Virgínia ens transporta en un viatge en el temps per reviure dècada a dècada les músiques
que més van marcar el moment. Acompanyant sonorament cada una de les sensacions que
ens proporciona el vi, proposa fluir per diversos estils com rock, funk, disco, blues i indie (entre
d’altres) connectar-nos així amb l’essència de cada època. Una sessió divertida que et farà
despertar els millors records.
De 21:45 a 23:30 hores

Lupita
Les últimes copes de vi de la nit les prendrem seguint el ritme marcat per Lupita, una
punxadiscos que transita dels anys 80 fins a l’actualitat combinant l’analògic amb el digital, la
música d’abans amb la d’ara. Des del 2018 ha recorregut els escenaris amb només hits: dels
de Britney Spears als de Donna Summer i dels de Fireboy DML als de Nathy Peluso; i sempre
reivindicant la música de qualitat, tant en la tècnica com en els valors. Lupita es defineix com ‘la
DJ de la teva sala d’estar: et farà fluir et farà ballar!’.
De 21:45 a 23:30 hores

Diumenge 5 de juny

Dilluns 6 de juny

Orientació entre
vinyes i boscos.

Experiències enoturístiques de la
Ruta del Vi de la DO Pla de Bages.

Activitat de descoberta i orientació a l’entorn del celler Oller del Mas, on amb l’ajuda d’un mapa
podreu trobar les fites amagades en aquest bonic entorn de vinyes i boscos. Activitat apta per
a tots els públics. Distància aproximada: 5-6km Grups de fins a 6 persones.
Pati d’armes del castell de l’Oller del
Mas. Ctra. d’Igualada C37Z, km. 91,
Manresa

De 9:00 a 13:00 hores
Sortides escalonades.

Inscripcions

Per a més informació i reserves, contactar amb els cellers.

Balç i vi especial Fira ViBA.
Visita guiada al Centre d’Interpretació del Carrer del Balç, que ofereix als visitants un muntatge
amb recursos multimèdia que posa en valor un conjunt patrimonial únic, permetent-los
conèixer com era la Manresa del segle XIV. Accedint-hi, podran descobrir una història èpica,
narrada i centrada en la figura del rei Pere III el Cerimoniós, el gran monarca forjador de les
principals institucions catalanes.
El tast inclou 1 copa de vi DO Pla de Bages amb una tapa maridada
Centre d’Interpretació del Carrer
del Balç.
Baixada del Pòpul, s/n, Manresa
Inscripcions

Passeig de vinya i pedra seca amb esmorzar. Abadal
Visita exprés amb brunch. Espai Artium
Connecta amb la terra. Fargas-Fargas
Visita al celler per descobridors i tast de 4 vins. Heretat Oller del Mas
Visita al celler per amants del vi i tast de 6 vins. Heretat Oller del Mas
Visita al celler i tast de vins. Celler les Acàcies, Collbaix, Mond-Obert Mas de
Sant Iscle, Colltor

D’11:00 a 12:00 hores
i de 12:00 a 13:00 hores

Wine Bars de la ruta del vi.
Abadal. Horta d’Avinyó
Espai Artium. Artés
Collbaix. Manresa
Fargas-Fargas. Manresa
Heretat Oller del Mas. Manresa
Mond-Obert Mas de Sant Iscle. Sant Fruitós de Bages

Maridatges de cultura i vi arreu de la comarca.
1ª edició de l’Espai Dones i vi, amb un programa d’activitats per a
posar en valor el paper de la dona en el sector vitivinícola.
Un espai de diàleg i trobada.
Un maridatge d’experiències i vivències en clau femenina
Un altaveu de sensibilitats diferents.
Una barreja de reivindicació, emoció i gratitud.
Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi
de Sant Fruitós de Bages

28 de maig a partir de
es 17:30 hores

Encanta’t de Beure’t! Tast de vins al Palau Graells de Cardona.
Tast de vins de la D.O. Pla del Bages amb la sommelier Anna Castillo en un entorn insòlit i
rellevant.
Palau Graells de Cardona.
Carrer de Graells, s/n, Cardona

Organitza:

4 de juny. Dues sessions:
A les 12:00 i a les 17:00 hores

Més informació i compra
d’entrades aquí

Festival Espurnes Barroques a Súria amb tast de vins i olis.
A les 18:30 hores: Tindrà lloc la Conferència Llums i tenebres amb el monjo de Montserrat
P. Jordi-Agustí Piqué presideix el Pontifici Institut Litúrgic de Roma. ¿Qui millor que ell per
parlar-nos de les músiques de tenebres que podrem escoltar tot seguit?. En acabar les seves
paraules, es farà un tast a cegues amb diversos vins d’Oller del Mas.

Amb el suport de:

A les 20:30 hores: Concert Tres lliçons de tenebres de F. Couperin. Irene Mas i Mercè
Bruguera, dues veus precioses i complementàries, unides tant pel timbre com per l’amistat ens
interpretaran les commovedores Lliçons de tenebres. Una experiència que ens deixarà sense
alè, pertinentment amorosida pels olis Migjorn i el vi d’Oller del Mas.
Castell de Súria.
Carrer Major, 2, Poble Vell de Súria
Més informació i compra
d’entrades aquí

4 de juny a partir
de les 18:30 hores

Col·labora:

firaviba.cat

