2a Fira del Vi del Bages
del 7 al 9 de juny
Manresa

p. 04 - 09

p. 10 - 13

Activitats de la
Fira ViBa

Activitats
complementàries

Passeja i descobreix tot allò que
envolta a la Denominació d’Origen
Pla de Bages.

Un seguit de propostes per
conèixer més a fons l’oferta de la
comarca del Bages.

p. 14 - 24

p. 25

Jornades
enogastronòmiques

Fira professional
ViBa PRO

Tasta i gaudeix dels suggeriments
dels nostres productors i
restauradors locals.

Fes negoci, fes contactes, troba
noves oportunitats... si ets un
professional, no t’ho pots perdre.

Allotjaments

p. 26

Establiments especialitzats

p. 28

Cellers

p. 30

Divendres
7 de juny

Nit de picapolls
sota la llum de
la lluna
21 h I Parc de la Seu
Vine a sopar al Parc de la Seu!
(Vi_suals)

Tast dels picapolls de la DO Pla de
Bages amb tastets dels Fogons
Gastronòmics del Bages i música en
directe a càrrec de Mon Petit Món i DJ
Ferri B i els castellers Picapolls de la
Gavarresa.

Dissabte
8 de juny

L’ Art de la pedra
seca: coneixements 		
i tècniques.
10 h I L’ Obaga de l’Agneta.
Els Comtals.
Acte de reconeixement de la Pedra
Seca per celebrar l’obtenció de
Patrimoni Cultural immaterial de la
Humanitat de la UNESCO.
Actuació del grup “Guillem Anguera
i Txek”.
Organitza: Direcció General de
Culturar Popular de la Generalitat de
Catalunya, Associació per la Pedra
Seca i l’Arquitectura Tradicional i
Ajuntament de Manresa.
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Visita guiada:
Manresa, la cultura
del vi al Cor de
Catalunya
1 1 h I Oficina de Turisme.
Plaça Major
Coneix Manresa des de la seva
esplendor medieval fins a l’etapa
modernista, amb una mirada en clau
de vi per aquells espais de la ciutat
que van tenir un paper rellevant
durant la febre del vi al Bages, i
acabant amb un tast de vins.

Mostra
gastronòmica
12 - 15 h i de 19 - 24h I
Plaça Sant Domènec
Amb els Fogons Gastronòmics
del Bages, un col·lectiu de cuiners
professionals del Bages que
té l’objectiu de promocionar la
gastronomia de la comarca i posar
en valor els productes del territori.

Organitza: Fundació Turisme
i Fires de Manresa

Espai infantil
de jocs amb
La Xarranca

Inscripcions a l’Oficina de Turisme
i a manresaturisme.cat

12 - 14h i de 18 - 20h I
Plaça Sant Domènec

Fira de vins de la
DO Pla de Bages
12 - 15 h i de 17 - 22h I
Plaça Sant Domènec
Amb els cellers de la DO Pla de
Bages, per conèixer els seus
protagonistes i per tastar tots els
seus vins.
Compra d’entrades a firaviba.cat

Prova la teva habilitat amb jocs de
fusta d’arreu del món! Per a famílies
amb nens/es de 4 a 10 anys.

Els tresors del
Pla de Bages
12 - 15 h i de 17 - 24 h I
Plaça Sant Domènec
Joc de pistes i enigmes relacionats
amb els vins, cellers i la història del
Pla de Bages. Resol tots els enigmes
i entra al sorteig de diferents premis
per gaudir de l’enoturisme al Bages.

Dissabte
8 de juny

Inauguració
12.30 h I Plaça Sant Domènec
Acte institucional d’inauguració de la
Fira ViBa i de Vi_suals’19.

Tast de vins blancs
de varietats
tradicionals
12.45 h I Espai de tast.
Plaça Sant Domènec
Miquel Palau, enòleg i vocal tècnic
del Consell Regulador de la DO Pla
de Bages.
Compra d’entrades a firaviba.cat

La Flor és sempre
al Raïm
Acció artística
a càrrec de Marta Rabaneda
i Maria Ribera (Vi_suals)
13.00 h I Mercat de Puigmercadal,
Manresa
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Les coses s’agafen o no, arrelen o es
perden en l’aire. Viure i rebrotar, tal
com el pagès canvia amb un empelt el
signe de l’arbre i del fruit, disposades
a col·laborar, a canviar, a donar
fruits conjunts.

Renaixement
Cos art

Acció artística a càrrec
d’Amiraspa (Vi_suals)
18.00 h I Local del c. Sant Miquel, 6.
Manresa
Performance. Espectacle de
caràcter avantguardista en el que es
convinent diferents elements d’art
com la pintura corporal, el teatre i les
arts plàstiques.

Actuació de
Lúpulus Emsembla
en el marc del Festival Simfonic
(Festival de concerts simultanis)

18.00 h I Espai 1522
Més informació del Festival Simfonic
a simfonic.org

Exposició de
Foto Art Manresa
(Vi_suals)

19.00 h I Sala d’exposicions
de la Plana de l’Om. Manresa

Projecció dels
curtmetratges de
Marc Baylina i de
Isabel Casanova
(Vi_suals)

19.30 h I Auditori de la Plana
de l’Om. Manresa

Tast de vins negres
de varietats
tradicionals
19.30 h I Espai de tast.
Plaça Sant Domènec
Joan Soler, enòleg i president del
Consell Regulador de la DO Pla
de Bages.
Compra d’entrades a firaviba.cat

Actuació de la Royal
Flam Band
20.30 h I Plaça Sant Domènec
Quintet de tall jazzy amb un
repertori clàssic de jazz, bandes
sonores i swing.

Diumenge
9 de juny

Fira de vins de la
DO Pla de Bages
12 a 15 h I Plaça Sant Domènec
Amb els cellers de la DO Pla de
Bages, per conèixer els seus
protagonistes i per tastar tots els
seus vins.

Ruta de les tines
a peu de vinya
amb tast de vins
9.30 a 13 h I Sortida i arribada en
autobús a la Plaça Infants
Ruta guiada de 6 km per les tines
de la Vall del Flequer, al Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac, per conèixer aquest
patrimoni únic, amb un tast de vins
de la DO Pla de Bages i productes
del programa Parc a Taula.
Compra d’entrades a firaviba.cat

Mostra gastronòmica
12 a 15 h I Plaça Sant Domènec
Amb els Fogons Gastronòmics
del Bages, un col·lectiu de cuiners
professionals del Bages que
té l’objectiu de donar valor a la
gastronomia de la comarca i a
promocionar els productors i
elaboradors del territori.

Els tresors del Pla
de Bages
12 a 15 h I Plaça Sant Domènec
Joc de pistes i enigmes relacionats
amb els vins, cellers i la història del
Pla de Bages. Resol tots els enigmes
i entra al sorteig de diferents premis
per gaudir de l’enoturisme al Bages.
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Espai infantil de jocs
amb La Xarranca

Actuació de
Harpo’s Band

12 a 14 h I Plaça Sant Domènec

13.30h I Plaça Sant Domènec

Prova la teva habilitat amb jocs de
fusta d’arreu del món! Per a famílies
amb nens/es de 4 a 10 anys

La vitalitat i l’elegància del millor jazz,
swing i dixie.

Introducció musical
de La Caravaggia

Cloenda de la Fira

amb pa amb vi i sucre per tothom
15 h I Plaça Sant Domènec

12 h I Plaça Sant Domènec
En col·laboració amb el Festival
Espurnes Barroques.

Tast de vins negres
de varietats
internacionals
12.30 h I Espai de tast.
Plaça Sant Domènec
Josep Pelegrín, sommelier i
coordinador del curs de sommelier a
l’Escola d’Hoteleria Joviat.
Compra d’entrades a firaviba.cat

Danses de verema i
taller de danses del
Renaixement
amb Laura Sintes

18 h I Atri de La Seu
Places limitades. Reserves a
espurnesbarroques.cat

Concert del Cor de
Cambra del Palau
de la Música Catalana
20 h I La Seu, Manresa
Dirigit per Xavier Puig, amb copa de vi
de cloenda. Obres de J. Brudieu, Ll.
de Milà, P. Alberch, M. Fletxa.
Entrades a espurnesbarroques.cat

