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La 6a edició de la Fira del Vi seduirà
Rubí amb els millors vins de l'any
La proposta omplirà l'entorn de l'antic celler cooperatiu els dies 26 i 27 d'octubre

La ciutadania podrà tastar el smillors vins catalans de l'any | Montse Ferré

Aquest cap de setmana, alguns dels millors vins catalans de l'any es podran tastar a la Fira del Vi
de Rubí. El primer esdeveniment que aplegarà els cellers guardonats després de l'entrega dels
Premis Vinari el passat 11 d'octubre estarà obert dissabte 26 d'11 h a 24 h i diumenge 27 d'11 h a
16 h al voltant de l'antic celler cooperatiu de la ciutat.
La 6a edició de la Fira del Vi portarà a Rubí 15 dels millors vins i escumosos de l'any, entre ells, el
Ferrer Bobet 2016 del celler Ferrer Bobet, reconegut amb el Gran Vinari d'Or al Millor Vi Català i el
cava Bertha Cardús 2015 que s'ha endut el premi Gran Vinari al millor Escumós, a banda d'una
dotzena de vins més guardonats:
- 3/4 de quinze del 2015 del celler Fargas-Fargas, Premi Vinari a la Millor Etiqueta 2019
- Black 2018 de MontRubí, Vinari d'Or al Millor Negre Jove
- Dardell Blanc ECO 2018 del Celler Coma d'en Bonet, Vinari d'Or al Millor Blanc Jove
- Giró Ribot Ab Origine Brut 2017 del celler Giró Ribot, Vinari d'Or al Millor Escumós Jove
- Cava Vives Ambròs Reserva Brut 2015 del celler Vives Ambròs, Vinari d'Or al Millor Escumós
Reserva
- Vallformosa Cava Col·lecció Pinot Noir 2013 del celler Vallformosa, Vinari d'Or al Millor Escumós
Rosat
- Fontalia White del celler Priorat B&D Lab, Vinari d'Or al Millor Vermut Blanc
- Abadal Blanc 2018 del celler Abadal, Vinari de Plata Blancs Joves
- Capvespre Sunset Rosat 2018 dels Cellers Domenys, Vinari de Plata Rosat
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- Foranell Pansa Blanca 2015 del celler Quim Batlle, Vinari de Plata dels Blancs amb Criança
- Vila-Closa Negre 2018 del celler La Botera, Vinari de Plata dels Negres Joves
- Pupitre Brut 2018 del celler Castell d'Or, Vinari de Bronze dels Escumosos Joves
- L'home dels 2018 del celler Artesà del Temps, Vinari de Bronze dels Negres Joves.
Els vins i escumosos es podran a acompanyar de nou amb les tapes gastronòmiques que oferirà el
Mercat Municipal fins una hora abans del tancament de la fira.
Les inscripcions per als tastos dirigits tenen un cost de 10 euros i formen part de l'oferta
complementària de la fira ja estan obertes. Esther Bachs, directora tècnica dels Premis Vinari,
conduirà tres tastos de vins (dissabte a les 13.30 h i a les 18.30 h i diumenge a les 13.30 h) i un de
vermut (diumenge a les 12 h). Els tastos compten amb el suport de Bon Preu Esclat que
col·labora amb el concurs de vins amb la senyalització de les referències premiades a les seves
botigues i la prestigiosa marca austríaca Riedel tornarà serà la copa oficial dels tastos de la fira. Per
assistir als tastos organitzats per Vadevi, cal formalitzar una inscripció prèvia.
A més, l'establiment local Bodegues Rosàs proposa dissabte dos tastos: un a cegues a les 20 h, i
un per parelles a les 21.30 h. Per participar en aquests tallers cal fer la reserva al web de la
botiga.
Música i activitats per farcir la Fira del Vi de Rubí
La inauguració oficial de dissabte serà el preàmbul del primer concert del cap de setmana que portarà
els Pep's Show Boys a l'escenari del Celler a les 12.30 h. A les 19 h serà el torn dels Arumbo i,
com en totes les edicions de la Fira del Vi, tancaran la nit de dissabte els The Killing Hits, a les 22
h.
Diumenge hi haurà dos concerts més: els Muddy Wine feat Seijas Sax a les 11.30 h i els Balta
Bordoy & The Bad Boys a les 12.30 h.
A més, comptarà amb un espai on els més petits podran fer treballs manuals relacionats amb el
món del vi, jugar, pintar un mural gegant i seguir diferents espectacles.
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