
DO EmpOrDà

Festa de 
la Verema
2018
25 D’AGOST—18.30 h
A lA plAçA mAjOr
CISTELLA



DIUMENGE 
26 D’aGost
TIBErI ENTrE VINYES

Visitarem el celler de Cistella 
i gaudirem plegats amb una 
arrossada popular.

Lloc: mas Vida Celler (Cistella)
Horari: 12 h
Preu: 30 €/persona 
(10 € per nens)
Reserves: www.masvida.cat
visita@bodegasmasvida.com  
+34 659 548 512 

SOBrETAUlA rODONA: 
prOjECTES SINGUlArS DE 
l’EmpOrDà

Havent dinat, cap a les 4 de la 
tarda, farem una taula rodona 
distesa o “debat de cigaló” 
sobre la riquesa de la diversitat 
que tenim a l’Empordà i 
descobrirem alguns dels 
projectes singulars que hi 
tenim. 
Començarem amb una breu 
contextualització històrica 
sobre la viticultura a les 
Garrotxes d’Empordà a càrrec 
del periodista i estudiós 
historicista manel Alaió.
Hi participen: la 
comunicadora patrícia de 
Golfredichs (Vilateral, Un 
dia un vi), el tècnic Francesc 
Font (Agroassessor) i els 
elaboradors de vi jordi Esteve 
(rim - rabós d’Empordà), 
Salvador Batlle (Còsmic - 
Agullana), Bonfill Arché (Arché 
pagès - Campmany), miguel 
Coronado (Clos d’Agon - 
Calonge) i Adriana Fernández 
(mas Vida - Cistella). 
Moderadora: Alícia juher, 
tècnica de la DO Empordà.

FESTA 
DE lA VErEmA
DIssabtE 25 
D’aGost—18.30 h
A lA plAçA mAjOr
DE CISTEllA

A les 4 de la tarda, els nens 
colliran el raïm a la vinya de 
sota el celler mas Vida.

A 2/4 de 7 de la tarda, arribada 
del raïm a la plaça major.

pregó de la Festa a càrrec 
de pat Bros, veïna de Cistella, 
coordinadora i guia d’activitats 
d’animació i de lleure en el 
medi natural.

premsada del nou most, 
amb la participació de la 
Venerable Confraria de la Bóta 
de Sant Ferriol i de la jove 
Confraria de Vins i Caves de 
l’Empordà. 

parlaments del president 
del Consell regulador de la 
DO Empordà, Xavier Albertí, 
i l’alcalde de Cistella, Enric 
Gironella.

Tast de vins de mas Vida Celler 
amb concert i ballada de swing 
amb Smoothify.



34a 
mOSTrA DEl VI 
DE l’EmpOrDà

A lA rAmBlA DE FIGUErES

DIjOUS 06.09
de 18 a 22 h 
DIVENDrES 07.09 
de 18 a 23 h
DISSABTE 08.09 
de 12 a 14 h i de 18 a 23 h
DIUmENGE 09.09 
de 12 a 14 h i de 18 a 21 h

més informació a: 
www.mostradelviemporda.cat

AlTrES 
ACTIVITATS
COOpErATIVA AGríCOlA 
DE GArrIGUEllA
Ctra. de roses, s/n
Garriguella 

BúNqUErS
12 d’agost a les 9 h

Després d’una breu 
introducció audiovisual, es 
farà una ruta a peu de 2,9 
km de baixa dificultat entre 
vinyes i búnquers, dels 
quals s’explicarà la història 
i el funcionament. També 
s’explicarà el nou projecte 
de l’ADV de la Cooperativa 
i de l’empresa Galanthus i 
Agroassessor, per instal·lar 
colònies de ratpenats dins els 
búnquers i fomentar el control 
biològic de plagues i millorar la 
biodiversitat de la vinya.
De tornada a la cooperativa es 
farà un tast de vins.

Punt de trobada: 
Cooperativa Agrícola 
de Garriguella 
Preu: 12 €  
Reserva prèvia: 
enoturisme@
cooperativadegarriguella.com
972 530 002

pErE GUArDIOlA
Ctra. Gi-602, km. 2,9
Capmany

VImATGE
Dates a consultar

Combinem el vi amb 
Instagram, sense deixar 
d’aprendre nocions bàsiques 
de fotografia acompanyats del 
fotògraf josep ribas Falgués.
Aprofitarem el celler i les 
vinyes de la casa per captar 
imatges i moments màgics, tot 
fent un tast dels nostres vins 
acompanyats de manduca.
Coneixerem les tècniques i les 
aplicacions que es fan servir 
més per a Instagram, com tenir 
un bon perfil i diversos trucs 
per tenir més likes.

Preu: 20 € 
Reserva prèvia: 
places limitades 
(de 4 a 12 persones)
marta@pereguardiola.com 
972 549 096



lA VINYETA
Ctra. de mollet a masarac, s/n 
mollet de peralada

SOpAr I AlmODóVAr 
ENTrE VINYES
10 d’agost a les 20 h

Soparem amb un bufet de 
productes de proximitat i 
vins de la Vinyeta. Ismael 
González, músic de gran 
recorregut, acompanyarà 
amb la seva guitarra alguns 
fragments emblemàtics de la 
filmografia del cineasta. 
per acabar, farem un passeig 
per les vinyes il·luminades a la 
llum de la lluna. 

Preus: Adult: 37.50 €   
menors de 12 anys: 29 €
menors de 3 anys: gratuït
Reserva prèvia: 
celler@lavinyeta.es 

VErEmA EN FAmílIA
31 d’agost a les 19.30 h

petits i grans participarem 
d’aquesta festa. Tallarem el 
raïm, el trepitjarem com s’ha 
fet de temps ancestrals i el 
premsarem amb el mètode 
tradicional fins a obtenir el 
most preuat. Acabarem la 
vetllada amb un pica-pica de 
cloenda.

Preus:  Adult: 19.50 €   
menors de 12 anys: 13 €
menors de 3 anys: gratuït
Reserva prèvia: 
celler@lavinyeta.es 

ESpElT VITICUlTOrS
mas Espelt, s/n
Vilajuïga

EXpOSICIó “El DOl 
DE lA mIrADA” DE 
CArmENlAmArCHANTE 
(CArmEN GArCíA)
Fins a finals d’agost,
de 10 a 20 h

la natura i en especial els 
arbres i els boscos són el 
motiu que han inspirat l’artista 
per salvar-la i protegir-la. És 
un viatge cap a endins, en el 
qual es perden els límits, en el 
qual la línia limítrofa la porta a 
prendre una decisió en plena 
llibertat.

Lloc: Espai d’Art del celler

FESTA DE lA VErEmA 
A l’ESpElT
16 de setembre

Més informació: 
enoturisme
@espeltviticultors.com
www.espeltviticultors.com

EmpOrDàlIA
Celler de Vilajuïga
Ctra. de roses, 3
Vilajuïga

FES-TE El mOST
Els diumenges 2, 9, 16 i 23 
de setembre, a les 9.30 h

Si voleu gaudir d’una 
experiència molt especial 
i posar-vos a la pell del 
veremador, no us podeu 
perdre aquesta activitat 
familiar, divertida i original!
Tot estarà preparat per sortir a 
les 10 del matí en trenet cap a 
les vinyes. Allà, els participants 
tallaran el raïm i el posaran en 
caixes. l’esmorzar tindrà lloc 
al celler de Vilajuïga, on tocarà 
aixafar els raïms amb els peus, 
premsar el most i, finalment, 
embotellar-lo.

Punt de trobada: Celler 
Empordàlia Vilajuïga 
Preus: Adult: 22 €  
De 8 a 18 anys: 11 € 
menors de 8 anys: gratuït
Reserva prèvia: 
places limitades
comunicacio@empordalia.com
www.empordalia.com
972 530 140

CEllEr mAS OllEr
Ctra. Gi-652, km. 0,23
Torrent

VI VIOlí
17 d’agost a les 19 h

Gaudiu d’un maridatge de vins 
acompanyat de la interpretació 
de diverses peces musicals 
per part d’una violinista.

Preu: 25 €
Reserva prèvia: 
places limitades
www.masoller.es/shop
info@masoller.com



COOpErATIVA 
DE GArrIGUEllA
Ctra. de roses, s/n
Garriguella 
Preu: 8 € (amb tast de vins) 
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 658 135 675
enoturisme@cooperativadega-
rriguella.com 

EmpOrDàlIA
Ctra. de roses, s/n. pau 
Preu: 7,50 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 972 530 140
comunicacio@empordalia.com 

ESpElT VITICUlTOrS
mas Espelt, s/n. Vilajuïga 
Preu: 12 € (amb tast de vins) 
Durada: 2 h
Reserves: 972 531 727
enoturisme@espeltviticultors.
com 

lA VINYETA
Ctra. de mollet a masarac, s/n 
mollet de peralada 
Preu: Gratuït (amb tast de vins)
Durada: 2 h
Reserves: 647 748 809
celler@lavinyeta.es 

DIssabtE
08.09—11 h

CASTEll DE pErAlADA
Botiga celler. Sant joan, s/n. 
peralada 
Preu: 15 € (amb tast de vins i 
picnic a Finca malaveïna)
Durada: 2 h 30 min
Reserves: 972 538 503
visitas@castilloperelada.com

CEllEr ArCHÉ pAGèS
Sant Climent, 31. Capmany 
Preu: 5 € (amb tast de vins)
Durada: 2 h
Reserves: 626 647 251
bonfill@capmany.com

CEllErS D’EN GUIllA
peralada, s/n. Delfià (rabós)
Preu: 12 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 972 545 128
info@cellersdenguilla.com

CEllEr HUGAS DE BATllE
Francesc ribera, 28-30
Colera
Preu: 14 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 972 389 149
info@hugasdebatlle.com

mAS ESTElA
mas Estela, s/n. Selva de mar 
Preu: 10 € (amb tast de vins)
Durada: 2 h
Reserves: 972 126 176
masestela@hotmail.com 

mASIA SErrA
C. dels Solés, 20. Cantallops 
Preu: 19 € (adult) / 10 € (de 
12 a 18 anys) / 6 € (fins a 12 
anys) - Inclou tast de vins, for-
matges, embotits i xocolates
Durada: 2 h
Reserves: 689 604 905
visit@masiaserra.com    

pErE GUArDIOlA
Ctra. Gi-602, km. 2,9
Capmany
Preu: 5 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min - 2 h
Reserves: 660 472 638
marta@pereguardiola.com 

VINYES DElS ASprES
Camí de requesens, s/n 
Cantallops 
Preu: 12 € (amb tast de vins)
Durada: 2 h
Reserves: 619 741 442
dmolas@vinyesdelsaspres.cat

VISITES 
AlS CEllErS 
DUrANT 
lA mOSTrA 
DEl VI

DIVENDREs
07.09—11 h

CEllEr HUGAS DE BATllE
Francesc ribera, 28-30
Colera
Preu: 14 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 972 389 149
info@hugasdebatlle.com

CEllEr mAS llUNES
Ctra. de roses, s/n
Garriguella 
Preu: 10 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 972 552 684
info@masllunes.es 

CEllEr mAS OllEr
Ctra. Gi-652, km. 0,23
Torrent 
Preu: 17 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 972 300 001
info@masoller.es 



mAS ESTElA
mas Estela, s/n. Selva de mar 
Preu: 10 € (amb tast de vins)
Durada: 2 h
Reserves: 972 126 176 
masestela@hotmail.com 

mASIA SErrA
C. dels Solés, 20. Cantallops 
Preu: 19 € (adult) / 10 € (de 
12 a 18 anys) / 6 € (fins a 
12 anys) - Inclou tast de vins, 
formatges, embotits
i xocolates
Durada: 2 h
Reserves: 689 604 905
visit@masiaserra.com    

pErE GUArDIOlA
Ctra. Gi-602, km. 2,9
Capmany
Preu: 5 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min - 2 h
Reserves: 660 472 638
marta@pereguardiola.com 

VINYES DElS ASprES
Camí de requesens, s/n 
Cantallops 
Preu: 12 € (amb tast de vins)
Durada: 2 h
Reserves: 619 741 442
dmolas@vinyesdelsaspres.cat

DIUMENGE
09.09—11 h

CEllEr ArCHÉ pAGèS
Sant Climent, 31. Capmany 
Preu: 5 € (amb tast de vins)
Durada: 2 h
Reserves: 626 647 251
bonfill@capmany.com

CEllEr HUGAS DE BATllE
Francesc ribera, 28-30. Colera
Preu: 14 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 972 389 149
info@hugasdebatlle.com

CEllEr mAS llUNES
Ctra. de roses, s/n. Garriguella 
Preu: 10 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 972 552 684
info@masllunes.es 

ESpElT VITICUlTOrS
mas Espelt, s/n. Vilajuïga 
Preu: 12 € (amb tast de vins) 
Durada: 2 h
Reserves: 972 531 727
enoturisme@espeltviticultors.
com 

CEllEr mAS llUNES
Ctra. de roses, s/n. Garriguella 
Preu: 10 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 972 552 684
info@masllunes.es

CEllEr mAS OllEr
Ctra. Gi-652, km. 0,23. Torrent 
Preu: 17 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 972 300 001
info@masoller.es 

COOpErATIVA
DE GArrIGUEllA
Ctra. de roses, s/n. Garriguella 
Preu: 8 € (amb tast de vins) 
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 658 135 675
enoturisme@
cooperativadegarriguella.com 

ESpElT VITICUlTOrS
mas Espelt, s/n. Vilajuïga 
Preu: 12 € (amb tast de vins) 
Durada: 2 h
Reserves: 972 531 727
enoturisme@espeltviticultors.
com 

EmpOrDàlIA
Ctra. de roses, s/n. pau 
Preu: 7,50 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min
Reserves: 972 530 140 
comunicacio@empordalia.com 

mAS ESTElA
mas Estela, s/n. Selva de mar 
Preu: 10 € (amb tast de vins)
Durada: 2 h
Reserves: 972 126 176
masestela@hotmail.com 

mASIA SErrA
C. dels Solés, 20. Cantallops 
Preu: 19 € (adult) / 10 € 
(de 12 a 18 anys) / 6 € (fins 
a 12 anys) - Inclou tast de 
vins, formatges, embotits i 
xocolates
Durada: 2 h
Reserves: 689 604 905
visit@masiaserra.com    

pErE GUArDIOlA
Ctra. Gi-602, km. 2,9
Capmany
Preu: 5 € (amb tast de vins)
Durada: 1 h 30 min - 2 h
Reserves: 660 472 638
marta@pereguardiola.com 

VINYES DElS ASprES
Camí de requesens, s/n 
Cantallops 
Preu: 12 € (amb tast de vins)
Durada: 2 h
Reserves: 619 741 442
dmolas@vinyesdelsaspres.cat



Glam, comunicació i disseny

Organitza: 

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de: 

Ajuntament 
de Cistella


