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Dijous, 29 de setembre

Nocturna vinum
Un vespre de verema per gaudir acompanyats d’una bona copa de vi i tapes
gastronòmiques amb espectacles en directe.
A partir de les 19:00 hores
Diferents establiments:
Manresa
Cal Bisbe
Canonge
El Celler del Bages
Kursaal Espai Gastronòmic
La Pineda

Rooftop Hotelet Casa Padró
Seven Restaurant
Vinalium Manresa
Vins Alsina

Artés
Espai Artium

Sant Fruitós de Bages
Nou Celler

Divendres, 30 de setembre - Sant Fruitós de Bages
A partir de les 19:00 hores
Museu de la Memòria de la vinya i el vi de Sant Fruitós de Bages.

Acte inaugural

Tast de vins i gastronomia local, amb l’acompanyament d’una actuació musical.
Col·labora: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i celler Mond Obert - Mas
de Sant Iscle

@veremabages
#veremabages2022
667 904 670
info@festaveremabages.cat

festaveremabages.cat

Dissabte, 1 d’octubre - Artés

Dissabte, 1 d’octubre - Plaça Major d’Artés

De 9:00 a 13:00 - Carrer Rocafort

Durant tota la tarda...

Descobreix el comerç d’Artés a peu de carrer. Hi haurà diferents activitats.
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants d’Artés (UBA).

A les 17:30 hores i durant tota la vetllada

Comerç al carrer

De 10:00 a 12:00 - Punt de sortida davant de l’Escola Bressol d’Artés

Joc de pistes de Verema

Activitat familiar d’orientació gratuïta per descobrir aspectes de la vinya i el
vi, l’agricultura i la producció alimentària local. A càrrec de Dinàmic Guies de
Muntanya. L’activitat es pot iniciar a qualsevol hora en la franja horària de
10:00 a 12:00. Activitat lliure i gratuïta.
De 9:00 a 13:00 - Punt de trobada a la plaça Major

Matinal de recuperació
de pedra seca
Activitat gratuïta per recuperar i donar visibilitat a la pedra seca de sota les
muralles. Places limitades. Inscripcions a festaveremabages.cat

De 12:00 - Parc de Can Cruselles

Tast de vins de la DO Pla de Bages
Dirigit amb la sommelier Irene Cozas. Maridatge amb elaboracions
gastronòmiques de carnisseria Prat-Cal Mestret.
Preu: 16,00 €. Places limitades. Inscripcions a festaveremabages.cat

Tastos amb ritme

Mostra de vins destacats
de la DO Pla de Bages
Entrada lliure. Els tiquets es podran adquirir a la mateixa plaça.

A les 17:30 hores

Actuació castellera
Amb els Picapolls de la Gavarresa, els Margeners de Guissona i els Salats de
Súria.

A les 19:00 hores

Tast a cegues
Concurs de tast a cegues per parelles. Per conèixer i identificar vins de la DO Pla
de Bages d’una manera divertida i diferent. Dirigit per la sommelier Irene Cozas.
Preu: 24,00 €/parella. Places limitades. Inscripcions a festaveremabages.cat
Patrocina: Confraria de Vins del Bages.

A partir de les 20:30 hores

Tapes de Verema
Maridatge amb tapes i postres de restaurants i pastisseries locals.
Entrada lliure. Els tiquets es podran comprar de forma anticipada als cellers
d’Artium, Solergibert i Gibert d’Artés o bé al Setè Cel de Manresa.

A les 22:00 hores

Actuació musical amb Boys Damm
Versions dels grans clàssics del rock en l’àmbit mundial i de Catalunya.

Diumenge, 2 d’octubre - Artés

Diumenge, 2 d’octubre - Artés

De 9:00 a 13:00 - Carrer Rocafort

A partir de les 11:00 hores - Plaça Major

Comerç al carrer
Descobreix el comerç d’Artés a peu de carrer. Hi haurà diferents activitats.
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants d’Artés (UBA).
De 10:00 a 13:00 hores
Carrer Rocafort a l’encreuament amb carrer Enric Guadayol

22a trobada d’intercanvi
de plaques de cava

A partir de les 10:00 hores i durant tot el dia - Carrers Barquera i Dr. Ferrer

Degustació i venda de vins de la
DO Pla de Bages i Cava d’Artés
Podreu gaudir de les novetats i dels vins dels 15 cellers i 4 elaboradors.

A partir de les 11:00 hores i durant tota la jornada - Plaça Major

Mossecs de Verema

Elaboracions gastronòmiques a càrrec de carnisseria Prat - Cal Mestret.

A les 11:30 hores - Plaça del Padró

Fira d’Artesania

Tast guiat de Picapolls
de la DO Pla de Bages

De 10:00 a 14:00 hores - Plaça dels Escacs

Tast guiat amb la sommelier Anna Castillo. S’hi degustaran diferents vins de la
DO elaborats amb aquesta característica varietat.
Preu: 12,00 €. Places limitades. Inscripcions a festaveremabages.cat

Espai de producte de proximitat
i consum conscient
Punt informatiu, tallers i activitats. Col·labora: Xarxa per la Sobirania
Alimentària de la Catalunya Central (XASACC).

A les 12:00 hores - Plaça Major

Aixafada popular de raïm i
taller artesanal de most

A les 10:30 hores - Punt de trobada parc de Can Cruselles

Photowalk Festa de la Verema

A les 18:00 hores - Plaça del Padró

Recorregut fotogràfic pels espais de la festa de la Verema, combinant la
fotografia amb activitats i espais de l’esdeveniment. A càrrec de Slow Turisme.
Activitat gratuïta. Inscripcions a festaveremabages.cat

Coneix els vins de la DO Pla de Bages amb la sommelier Anna Castillo.

Tast guiat de vins DO Pla de Bages
A les 19:00 hores - Plaça Major

Actuació del grup canadenc
“The Legion of Flying Monkeys”

Diumenge, 2 d’octubre - Artés

Diumenge, 2 d’octubre - Artés

Durant tota la jornada...

Exposicions

Demostració d’oficis antics
Ferrer, llauner, ceramista i cisteller.
Al recinte firal (des del carrer Rocafort i fins a la plaça Major d’Artés).

Espectacles de carrer
Actuacions itinerants al llarg del recinte firal i a la Plaça Major.
A càrrec de: Companyia Cinot i Grup Nei Teatre.

Vi_suals 2022. El món del vi
Treballs de 10 fotògrafs de Foto Art Manresa que a través de les seves imatges
constaten que la gent del Bages porten el món del vi al seu ADN.
Al carrer Rocafort.

Maquetes de les masies
d’Artés de Manel Serra
Al carrer Rocafort.

Escultures amb suro de Dami Vila
Portes obertes als cellers
Solergibert i Artium
Visites guiades gratuïtes a les instal·lacions dels dos cellers.
De 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00.
Per a més informació:
Celler Solergibert – josep@cellersolergibert.com – 93 830 50 84
Celler Cooperatiu Artium – artium@cavesartium.com – 93 830 53 25

Al carrer Rocafort.

Quan les cases feien olor de vi
Exposició fruit del recull d’informació i materials en el marc del projecte
“Cep, tina, vi”, de memòria històrica de la vinya i el vi a la comarca del Bages.
Del 26 de setembre al 17 d’octubre al complex cultural Cal Sitges.

Què és la sobirania alimentària?
A la Plaça dels Escacs

Notes d’interès
- L’accés a la plaça Major (plaça Vella) serà lliure i gratuït.
- Per a tots els actes de la plaça Major (plaça Vella) hi haurà punts de venda de
tiquets in situ.
- Els tastets gastronòmics dels “Tastos amb ritme” (dissabte vespre) es
podran adquirir anticipadament als cellers Solergibert, Artium i Gibert d’Artés
i a la botiga de vins Setè Cel de Manresa.
- Hi haurà tastos d’entre 1 tiquet i 3 tiquets en funció de la gamma dels vins.

Retrats de verema
Etiqueta les teves fotografies de verema i de la festa a l’Instagram amb
l’etiqueta #veremabages22 i entraràs en el sorteig d’una experiència
d’enoturisme.

Fira’t a la verema
Comprar a la Festa de la Verema té premi: per cada ampolla comprada durant
la jornada del diumenge, s’entra al sorteig d’un lot format per una ampolla de
cada celler de la DO Pla de Bages, una experiència gastronòmica o cultural i un
lot de productes de la Unió de Botiguers d’Artés.
*Més informació dels sortejos i concursos a festaveremabages.cat

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.

- Els tiquets per als tastos guiats amb sommelier i demès inscripcions es
podran adquirir anticipadament a festaveremabages.cat.
- El tast tècnic compta amb 12 degustacions i se’n servirà la meitat de mida
d’un tast normal. És una opció que permet provar una bona quantitat de vins
de diferents cellers i referències. És l’únic que tant sols es pot adquirir de
manera anticipada a festaveremabages.cat.
PREUS TIQUETS
1 tiquet

1,50 €

6 tiquets

9,00 €

6 tiquets + copa + portacopes

11,00 €

Tast tècnic

9,00 €

(12 mini degustacions)

(Només amb venda anticipada)

Copa de la Festa de la Verema

2,00 €

Portacopes

1,00 €

Tapes de Tastos amb Ritme

(tastos gastronòmics dissabte al vespre)

Postres de Tastos amb Ritme

(tastos gastronòmics dissabte al vespre)

Mossecs de Verema

(tastos gastronòmics diumenge migdia)

5,00 €
4,00 €
4,00 €

Organitza:

En aquesta edició també hi participa:

Amb la col·laboració de:

