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FIRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA
La Unió d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre organitza la Fira de Vins i Caves
de Catalunya a la Costa Brava des de l’any 1981.
Aquesta fira de vins és la més antiga de Catalunya i va néixer amb l’objectiu d’explicar
a turistes i visitants l’àmplia gamma i la magnífica qualitat dels vins catalans. Des
d’aleshores, la Fira de Vins i Caves de Catalunya s’ha arrelat com un acte concorregut i
esperat dels estius a la Costa Brava.
Els propers dies 30, 31 d’agost i 1 de setembre se celebrarà la 39a edició que enguany
torna a celebrar-se, per segon any consecutiu, a Palafrugell, retornant de nou a la
població on va néixer. Concretament, a la Plaça de Can Mario, un lloc emblemàtic per
la seva relació suro-tapera altament lligada a la producció i elaboració del vi a
Catalunya i arreu del món.
Aquesta aclucada d’ullet per a relacionar el vi amb el món cultural no acaba amb el
Museu del Suro i les activitats que s’hi han programat, sinó que va més enllà amb la
col·laboració d’altres entitats culturals com són la Fundació Vila Casas i el Dipòsit
Modernista que, durant tot l’horari de la fira, obriran les seves portes de manera
gratuïta a tots els visitants. A més, tres concerts del 25è Festival Street Jazz Costa Brava
posaran música a la fira.
Com sempre, a la fira es podran degustar vins i caves de les diferents Denominacions
d’Origen Catalanes, amb la participació d’una vuitantena de cellers i més de 100
referències diferents. Com cada any, cal destacar la presència de la DO Empordà,
representada per un alt percentatge dels cellers del territori.
Acompanyant als vins, enguany es tornen a oferir els tradicionals tastets de formatges,
amb quatre varietats diferents provinents de les províncies de Tarragona amb el
formatge Garrotxa de Sant Gil d’Albió, de Lleida amb el formatge Tou dels Til·lers de
Tros de Sort, i de Girona amb el formatge Puigpedrós de Molí de Ger i el formatge
madurat d’ovella de Roura Soler.
Com a novetat, l’horari de la fira s’avança essent de 19.00h a 23.00h. La Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre és l’entitat organitzadora
i compta amb el suport de l’Ajuntament de Palafrugell, Prodeca, Obra Social La Caixa i
el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu principal segueix essent el de donar a conèixer la riquesa vinícola de
Catalunya amb la presència de totes les DO Catalanes, sobretot a aquelles persones de
fora de Catalunya que estan de vacances a la Costa Brava aquests últims dies d’estiu,
sense oblidar la gent del territori que és habitual a la fira.

3

Dossier de Premsa
39a Fira de Vins i Caves de Catalunya

PROGRAMA DE L’ESDEVENIMENT

Divendres 30 d’agost
De 19:00h a 23:00h - Tast de Vins i Caves de les diferents DO de Catalunya
De 19:00h a 23:00h - Tastet de formatges de diferents províncies de Catalunya
De 19:00h a 23:00h - Portes obertes al Museu del Suro
De 19:00h a 23:00h - Portes obertes al Dipòsit Modernista de Can Mario
De 19:00h a 23:00h - Portes obertes a la Fundació Vila Casas
A partir de les 21:00h - Actuació musical 25è Festival Street Jazz Costa Brava: Toni Solà
Quartet presenta el CD “Cool People”. Toni Solà (saxo tenor),
Gerard Nieto (piano), Ignasi González (contrabaix i baix elèctric),
Xevi Hinojosa (bateria)

Dissabte 31 d’agost
De 19:00h a 23:00h - Tast de Vins i Caves de les diferents DO de Catalunya
De 19:00h a 23:00h - Tastet de formatges de diferents províncies de Catalunya
De 19:00h a 23:00h - Portes obertes al Museu del Suro
De 19:00h a 23:00h - Portes obertes al Dipòsit Modernista de Can Mario
De 19:00h a 23:00h - Portes obertes a la Fundació Vila Casas
De 20:00h a 22:30h - Demostració artesanal de fer taps de suro amb màquina
de ribot al Museu del Suro
A partir de les 21:00h - Actuació musical 25è Festival Street Jazz Costa Brava: Shu Shu
presenta el CD “Soul Slap”. Dave Wilkinson (guitarra), Abel
Boquera (Hammond) i Caspar St. Charles (bateria)

Diumenge 1 de setembre
De 19:00h a 23:00h - Tast de Vins i Caves de les diferents DO de Catalunya
De 19:00h a 23:00h - Tastet de formatges de diferents províncies de Catalunya
De 19:00h a 23:00h - Portes obertes al Museu del Suro
De 19:00h a 23:00h - Portes obertes al Dipòsit Modernista de Can Mario
De 19:00h a 23:00h - Portes obertes a la Fundació Vila Casas
A partir de les 21:00h - Actuació musical 25è Festival Street Jazz Costa Brava: Smith &
Wesson 38. Arecio Smith (teclats), Joel Moreno (guitarra) i Santi
Colomer (bateria)

4

Dossier de Premsa
39a Fira de Vins i Caves de Catalunya

FORMATGES SELECCIONATS
FORMATGE GARROTXA DE SANT GIL D’ALBIÓ
Població: Albió (Vall del Corb). Tarragona
Llet: Cabra pasteuritzada
Quallada: enzimàtica
Maduració: 8 setmanes
Reconeixements:
Premi al Millor Formatge Garrotxa de
Catalunya, Lactium 2019

Descripció:
Formatgeria pionera en l’elaboració de formatges artesans a Catalunya (any 83-84).
El Formatge Garrotxa és el formatge elaborat a Catalunya més internacional i exportat.
Actualment s’està treballant per aconseguir una IGP Formatge Garrotxa que el
reconegui i el protegeixi.

FORMATGE TOU DELS TIL·LERS DE TROS DE SORT

Població: Sort, Pallars Sobirà. Lleida
Llet: Vaca, crua
Maduració: 3 setmanes

Descripció:
Tros de Sort és una cooperativa que elabora formatges de llet de vaca de pastura del
seus socis.
Tou dels Til·lers és probablement el seu formatge més reconegut, una pasta tova de
escorça blanca (peniciliumcandidum), un formatge cremós i de sabor làctic i mantegós.
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FORMATGE PUIGPEDRÓS DE MOLÍ DE GER
Població: Ger, Cerdanya. Girona
Llet: Vaca, crua
Quallada: enzimàtica
Maduració: 6 setmanes
Reconeixements:
Medalla de plata al concurs de la Seu
d’Urgell 2013
Medalla d’or al concurs de la Seu
d’Urgell 2017
Medalla de bronze al concurs Lactium
2017
Descripció:
Formatge de pell rentada elaborat a la formatgeria Molí de Ger (Baixa Cerdanya)
elaborat per Pere Pujol.
A Molí de Ger elaboren formatges de vaca amb la llet que proporcionen les vaques
frisones de l’explotació familiar.

FORMATGE MADURAT D’OVELLA DE ROURA SOLER
Població: Sant Pau de Segúries, Vall de
Camprodon. Girona
Llet: Ovella pasteuritzada
Quallada: enzimàtica
Maduració: 3-4 mesos
Reconeixements:
Medalles a Lactium Vic i Fira de
Formatges de la Seu d’Urgell

Descripció:
Formatge elaborat amb llet crua d’ovella, de quallada enzimàtica molt compacte i amb
poca humitat.
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ACTES DE L’ESDEVENIMENT
Acompanyant l’esdeveniment s’organitzen portes obertes per tots els assistents a:
MUSEU DEL SURO (www.museudelsuro.cat)
Institució pública, oberta a la societat, sense ànim de lucre, que té per funció adquirir,
conservar, estudiar i difondre de forma integral l'herència cultural i el patrimoni
natural relacionats amb el món del suro a Catalunya, amb els propòsits de contribuir al
desenvolupament social, cultural i econòmic de la comunitat; d'oferir suport a
l'educació formal i com a proposta d'educació informal; així com alternativa de creació
i de lleure.
També donen suport a la gestió del patrimoni local (col·leccions municipals,
col·leccions d'art i Conjunt Monumental de Sant Sebastià, Centre d'Interpretació del
Dipòsit Modernista de Can Mario i Torre de guaita de Vilaseca).
Portes obertes el 30, 31 d’agost i 1 de setembre de 19:00h a 23:00h

DIPÒSIT MODERNISTA DE CAN MARIO
(http://www.palafrugell.cat/la-ciutat/patrimoni/diposit-modernista-de-can-mario)
Aquest dipòsit d'estil modernista, situat a l'antiga fàbrica surera de Can Mario, s'ha
convertit en un símbol identificador de Palafrugell. L'any 2000, gràcies a una iniciativa
popular va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, degut a la seva estructura i
valors artístics poc comuns per aquest tipus de construccions.
La necessitat de garantir el subministrament i la pressió d'aigua a la fàbrica va propiciar
la construcció d'aquesta torre-dipòsit, entre els anys 1904-1905. Va ser un projecte de
General Guitart Lostalo, el mateix que va realitzar la façana modernista de la fàbrica,
l'enginyer Josep M. Manich i la construcció va anar a càrrec de Joan Torres, un
arquitecte especialitzat en construccions metàl·liques.
El centre d'interpretació del dipòsit modernista, permet descobrir la història d'aquest
element emblemàtic i accedir a la seva terrassa, a 35 metres d'alçada, accessible a
traves de 182 escalons de d'on gaudireu d'una panoràmica privilegiada de Palafrugell i
l'Empordanet.
Portes obertes el 30, 31 d’agost i 1 de setembre de 19:00h a 23:00h
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FUNDACIÓ VILA CASAS (http://www.fundaciovilacasas.com)
La Fundació Vila Casas, institució fundada l’any 1986 per l’empresari farmacèutic
Antoni Vila Casas, és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu
prioritari promocionar l’art contemporani català. L’essència i raó d’ésser de la Fundació
és que la tradició, la cultura i la llengua són els eixos d’identitat del nostre país.
A través de cinc espais expositius, un a Palafrugell, que formen part del nostre llegat
arquitectònic, la Fundació es converteix en una plataforma des de la qual s’exhibeix el
fons permanent de la col·lecció i se celebren exposicions temporals dels artistes que
l’integren.
Així mateix, en l’àmbit sociosanitari, la Fundació desenvolupa un treball de recerca
amb l’objectiu d’establir un pont de diàleg entre els professionals de la sanitat, els
mitjans de comunicació i la societat.
Durant els tres dies de la fira podreu descobrir la col·lecció del Museu Can Mario a
través de més de 220 escultures que daten de la dècada dels anys 60 fins a l’actualitat i
que han estat realitzades per diversos artistes nascuts o residents a Catalunya. D’altra
banda, també podreu visitar les exposicions d’aquesta temporada d’estiu: Stella
Rahola (Babelia & Other Stories) i L’escultura: un mitjà per fer-se preguntes.
Portes obertes el 30, 31 d’agost i 1 de setembre de 19:00h a 23:00h

ACTIVITAT
Dissabte 31 d’agost de 20:00h a 22:30h tindrà lloc una demostració artesanal de fer
taps de suro amb màquina de ribot, que es durà a terme al Museu del Suro.

25è FESTIVAL STREET JAZZ COSTA BRAVA
(http://www.palafrugell.cat/la-ciutat/agenda/festival-de-jazz)
El cap de setmana de la fira s’inicia a Palafrugell el 25è Festival Street Jazz Costa Brava.
Sota aquest marc, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell ha programat 3
concerts gratuïts de l’escena catalana amb pinzellades internacionals.
Les actuacions de Toni Solà Quartet (30/08), Shu Shu (31/08) i Smith & Wesson 38
(01/09) coincidiran amb la 39a Fira de Vins i Caves de Catalunya que tindrà lloc a la
plaça de Can Mario. Els concerts començaran a les 21:00h i formen part del 25è
Festival Street Jazz Costa Brava.
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PLAÇA DE CAN MARIO, PALAFRUGELL

Enguany, la Fira arriba a la seva 39a edició i se celebra per segon any consecutiu allà on
va néixer, a Palafrugell, amb l’objectiu de vincular cultura, gastronomia i vi amb la vila
de Josep Pla com escenari on maridar aquests tres conceptes.
Aquest emplaçament garanteix la vinculació entre el suro i el vi i, a més, la Fira s'uneix
amb l'art gràcies a la Fundació Vila Casas i el Dipòsit Modernista.
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ORGANITZADORS I COL·LABORADORS

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

I LA COL·LABORACIÓ DE:
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UNIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME COSTA BRAVA CENTRE
C/ del Turisme, 1 – 17253 Vall-llobrega
Tel. 972 600 069
associacio@grupcostabravacentre.com
www.grupcostabravacentre.com

