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Mostra de vins de
la DO Pla de Bages

Divendres, 30 de setembre - Sant Fruitós de Bages
A partir de les 19:00 h. - Museu Municipal de la Memòria de la vinya i el vi de Sant Fruitós de Bages.
Acte inaugural tast de vins i gastronomia local amb una actuació musical.

Dissabte, 1 d’octubre - Artés
De 9:00 a 13:00 h.

Comerç al carrer

Organitza: Unió de Botiguers d’Artés
De 10:00 a 12:00 h. - Punt de sortida davant de l’Escola Bressol d’Artés

Joc de pistes de Verema

Activitat familiar gratuïta que es pot iniciar a qualsevol hora dins aquesta franja horària de 10 a 12 hores.
A les 9:00 h. - Plaça Major

Matinal de recuperació de pedra seca

Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions a: festaveremabages.cat

Diumenge, 2 d’octubre - Artés
A partir de les 10:00 h. al recinte firal (del carrer Rocafort a la plaça Major)

Fira d’artesania, comerç al carrer, espectacles de carrer,
exposicions, tallers, demostracions d’oficis i portes obertes als
cellers Solergibert i Artium
A les 10:00 h. - Al carrer Rocafort amb Enric Guadayol

22a trobada d’intercanvi de plaques de cava
A les 10:30 h. - Punt de trobada parc de Can Cruselles

Photowalk Festa de la Verema

Recorregut fotogràfic pels espais de la festa de la Verema. Tant amb dispositiu mòbil com amb càmera
fotogràfica. Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions a: festaveremabages.cat
A partir de les 11:00 h. i durant tot el dia a la plaça Major

Degustació i venda de vins de la DO Pla de Bages, cava d’Artés i

mossecs de Verema elaborats per carnisseria Prat - Cal Mestret.
A les 11:30 h. - Plaça del Padró

A les 12:00 h. - Parc de Can Cruselles

Tast guiat de Picapolls amb la sommelier Anna Castillo

Inclou maridatge amb elaboracions gastronòmiques de Cal Mestret
Preu: 16,00 € Places limitades. Inscripcions festaveremabages.cat

A les 12:00 h. - Plaça Major

A la plaça Major
A partir de les 17:30 h. i durant tota la vetllada

A les 18:00 h. - Plaça del Padró

Tast guiat de vins amb la sommelier Irene Cozas

Tastos amb ritme degustació de vins destacats de tots els cellers de la DO Pla de Bages.
A les 17:30 h.

Actuació castellera amb Picapolls de la Gavarresa, Salats de Súria i Margeners de Guissona.
A les 19:00 h.

Tast a cegues per parelles amb la sommelier Irene Cozas

Preu: 12,00 €. Places limitades. Inscripcions a festaveremabages.cat

Aixafada popular de raïm i taller artesanal de most
Tast guiat de vins de la DO Pla de Bages amb
la sommelier Anna Castillo

Preu: 12,00 €. Places limitades. Inscripcions a: festaveremabages.cat
A les 19:00 h. - Plaça Major

Actuació musical del grup canadenc “The Legion of Flying Monkeys”

Preu: 24,00 €/parella. Inscripcions a festaveremabages.cat. Patrocina: Confraria de Vins del Bages.
A partir de les 20:30 h.

Tastos de tapes i postres elaborats per restaurants i pastisseries d’Artés. Tiquets

Informació d’interés

gastronòmics es poden comprar anticipadament als cellers Artium, Solergibert i Gibert d’Artés i a la
botiga de vins Setè Cel de Manresa. També a la mateixa plaça.

L’accés a la plaça Major (plaça Vella) serà lliure i gratuït.
Hi haurà punts de venda per a les degustacions de vi i gastronòmiques.

A les 22:00 h.

Preu tastos

Actuació musical amb Boys Damm
Cellers i elaboradors participants

Abadal, Caves Gibert, Celler Cooperatiu d’Artés, Celler Grau i Grau, Celler Les Acàcies, Celler
Sanmartí, Celler Solergibert, Collbaix-Celler El Molí, Exibis, Fargas-Fargas, Heretat Oller del Mas,
Mas de Sant Iscle - Mond Obert, Més Que Paraules, Vins Colltor i Sant Miquel d’Oló, Entrebosc,
Vinyes de Castellgalí, Murallius, La Diferenta i Urpina.

Contacta’ns: info@festaveremabages.cat · 667 904 670
Segueix-nos i etiqueta’ns:
@veremabages #veremabages2022

1 tiquet de tast
de vi

6 tiquets de
tast de vi + copa
+ portacopes

1,50 €

11,00 €

Tast tècnic

(12 minidegustacions
de vi)

9,00 €

(Només venda
online anticipada)

1 copa

2,00 €

Tapa
tastos amb
ritme (dissabte)

Postres
tastos amb
ritme (dissabte)

Mossecs
de Verema

5,00 €

4,00 €

4,00 €

Tota la informació a:
festaveremabages.cat

(diumenge)

