+ INFO

www.e7v.cat
www.rubicomerç.cat

facebook.com/7vetes
www.facebook.com/rubicomerc

@7vetes
#rubicomerç

ESPAIS
PUNT INFORMACIÓ: Punt central de l’esdeveniment on
podreu adquirir els gots oficials de la fira i els tiquets de
degustació.
CERVESERS: 18 productors de cerveses artesanes locals,
nacionals i internacionals. S’hi podran tastar diferents varietats
com lager pilsen, alta fermentació, ale, d’abadia, negra Stout...
FORMATGERS: Selecció de 15 productors formatgers
artesans. Hi trobarem diverses varietats nacionals i
internacionals.
UN JORN AL MAS: Espai infantil on els més petits podran
aprendre tot jugant. També s’hi farà el concurs de munyir la
cabra (per a nens i adults).
ESCENARI: Concerts gratuïts de Brigitte Emaga amb Black
Cotton i Miss Lewis and Her Redhot Blues.
MARIDATGES (ON K’DEM?): Espai de maridatges.Tast guiat
per professionals del sector que educaran per uns instants els
paladars dels espectadors amb degustacions d’una selecció de
formatges i cerveses artesanals. Consulteu els horaris.
Cal reservar al punt d’informació de la fira.
THE FABULA MOBILE: Activitat infantil. Carrussel musical
accionat per pedals que transporta els nens i nenes al món de
les meravelles i la fantasia.
EXPOSICIÓ DE LLETERES I EINES FORMATGERES: Eines
formatgeres de principis de segle com motlles, cubells, la
premsa, la lira i la pala.
PARADES D’ALIMENTACIÓ ARTESANA: Selecció de
diferents productors alimentaris.

Benvinguts a la segona edició de la Fira de la
Cervesa Artesana i el Formatge de Rubí!
El 15, 16 i 17 de maig Rubí acull la segona edició de la Fira de
la Cervesa Artesana i el Formatge. Després de l’èxit assolit
a la primera edició celebrada el 2014, L’Ajuntament de Rubí i
Esdeveniments 7vetes tornen a sumar esforços per impulsar la
mostra i promoció del producte làctic i cerveser de proximitat i
de qualitat, tot reunint una gran i acurada selecció de productors a la plaça Dr. Guardiet i organitzant un bon grapat d’activitats dinamitzadores.
Aquesta fira s’ha dissenyat amb l’anhel de reunir els millors productors locals i nacionals per tal de compartir, tastar i conèixer
en profunditat la cultura del formatge i la cervesa a Rubí; convertint la ciutat en el seu epicentre.
Com a novetat inclou un espai de maridatge, on professionals
del sector educaran per uns instants els paladars dels espectadors amb el tast d’una selecció de formatges i cerveses artesanals; no us ho perdeu!
També hi trobarem activitats diverses i curioses, com el concurs
de munyir la cabra, on s’haurà de munyir una cabra de poliuretà i el guanyador s’endurà un lot de formatges i cerveses.
Divendres a les 22 h Brigitte Emaga, concursant del popular
programa televisiu La Voz de Tele 5, oferirà un concert gratuït
amb la banda Black Cotton. Dissabte al vespre, l’actuació musical serà a càrrec de Miss Lewis and Her Redhot Blues.
Si voleu conèixer totes les activitats, podeu mirar la taula d’horaris o bé consultar-les al punt d’informació de la fira que trobareu a la mateixa plaça.
Desitgem que gaudiu de la fira!
Jaume Buscallà Garcia // Regidor de Comerç

PRODUCTORS
CERVESERS

Per fer el tast de cerveses s’haurà d’adquirir el got corporatiu
de la fira al punt d’informació. Preu: 1,5 €.

JK // BARCELONA
cervesesjk.cat

MOON BREWERY // LLIÇÀ D’AMUNT
cervesartesanamoon.blogspot.com.es

LA BRAVA // SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.labravabeer.com

QUER // BERGA
querbeer.com

REPTILIAN // EL VENDRELL
ca-es.facebook.com/Reptili

EBORA // TALAVERA DE LA REINA
cervezaebora.com

GRANERA (MONTSENY)

SIMANYA

LA SITGETANA CRAFT BEER

www.cervesasimanya.blogspot.com

lasitgetana.cat

BLEDER // RUBÍ

GRUIT // CASTELLBELL I EL VILAR

TASTET // BARCELONA
tastetbeer.com

SANT MARTI DE TOUS

HOPE // SANT SADURNÍ D’ANOIA
www.facebook.com/Hopeartesana

JARA // VILLANUEVA DEL FRESNO
cervezartesanajara.blogspot.com.es

facebook.com/Cervesalavellacaravana

BAIAS // PAÍS BASC
www.baiasgaragardotegia.com

LA CALAVERA // RIPOLL
lacalavera.cat

www.fortiverd.com

www.gruit.es

LA VELLA CARAVANA

MENÀRGUENS (LA NOGUERA)

SITGES

TOUS D’ANOIA

facebook.com/cata.cerveseraartesana

ZULOGAARDEN // MOLINS DE REI
facebook.com/zulogaarden.cervesaartesanal
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PRODUCTORS
FORMATGERS

BINILLUBET FORMATGES

LA CAÑADA DEL CAPITÁN

fincabinillubet.com

quesosmorales.es

MAHÓ, MENORCA
Formatge de mahó DO

DANIBERTO

SAN SIMÓN DA COSTA, VILALBA, LUGO
Formatges gallecs DOP

daniberto.com

FORMATGES ARTESANS L’ESQUELLA
PALAU D’ANGLESOLA, LLEIDA, CATALUNYA

Formatges Camps

formatgescamps.com

HOLANDA, ITÀLIA
Formatges internacionals

QUESOS EL CONVENTO

QUESOS MORAN

FORMATGES DE MUNTANYOLA

quesosmoran.com

formatgesdemuntanyola.net

CASAR DE CÁCERES, EXTREMADURA
Formatges d’ovella i cabra

PLA D’ABELLA

MAHORA, ALBACETE, CASTILLA LA MANXA
Formatges manxecs de cabra i ovella

NAVÈS, LLEIDA, CATALUNYA
Formatges, mató, iogurts...

JORDI COMPANY

BANYOLES, GIRONA, CATALUNYA
Formatge català

quesoselconvento.es

FRANÇA

Formatges francesos

pladeabella.com

TOT NATURAL
totnatural.cat

MUNTANYOLA, CATALUNYA
Formatges de cabra i ovella

QUESERÍAS ROSILLO

LA MANXA, CASTILLA LA MANXA
Formatge manxec DO

quesomanchego.es

TROBADOR GASTRONÒMIC

GETARIA, GUIPÚSCOA, PAÍS BASC
Formatge Idiazabal Itsasegi

FORMATGES MONTBRÚ
LORD DEL FORMATGE

AERTESANOS DE LA DEHESA

lordformatge.com

quesosmorales.es

CARBAJO, CÁCERES, EXTREMADURA.
Formatges de cabra i ovella

TARANCÓN, CUENCA
Formatge manxec

MOIÀ, MOIANÈS, CATALUNYA
Formatge de cabra, búfala i vaca

montbru.com

HORARIS
DIVENDRES 15
18 a 00 h

Degustació de cerveses artesanes i formatges del món a
preus populars

18 a 00 h

Exposició d’eines formatgeres

22 a 00 h

Concert d’entrada lliure amb la banda de Brigitte Emaga:
Black Cotton (blues music) del programa de Tele5 “La Voz”

DISSABTE 16

DIUMENGE 17
11 A 0 h

Degustació de cerveses artesanes i formatges del món a
preus populars

11 A 0 h

Exposició d’eines formatgeres

11 A 14 h

Activitat infantil The Fabula Mobile (carrusel). Preu: 2€
Concurs de munyir la cabra adults amb un lot de productes
de la fira de regal pel guanyador**

11 a 00 h

Degustació de cerveses artesanes i formatges del món a
preus populars

11 A 13 h

11 a 00 h

Exposició d’eines formatgeres

13 A13:30 h Entrega premi concurs de munyir la cabra adult

11 a 14 h
Activitat infantil The Fabula Mobile (carrusel). Preu: 2€
i de 18A 21 h
11 a 14 h

Activitat infantil Un jorn al Mas
(aprèn jugant amb els animals de la granja i l’horta)

12 a 13 h
Maridatge de formatge i cervesa artesana rubinenca *
19 a 20 h
a càrrec de Martí Pavdrisa (Formatges Montbrú) i z
(2 sessions) Jesús Andrade (Cervesa artesana Bleder)
17 a 19 h

Concurs de munyir la cabra infantil

19 a 19:30 h

Entrega premi concurs de munyir la cabra infantil

22 a 00 h

Concert gratuït amb Miss Lewis and her Redhot blues
(swing, soul & blues)

ALTRES ACTIVITATS
10 a 14 h 17 A 20 H
12.30 h

14a Fira de col·leccionisme.13a Fira d’art de primavera.
6a Fira del trasto. Pl. Catalunya i Pg. Francesc Macià.
Lliurament del premi del Concurs per a la Imatge de la 21a
Fira Sant Galderic. Pl. Doctor Guardiet.
Jornada de portes obertes al Museu Etnogràfic Vallhonrat.

17 A 20 h

Activitat infantil Un jorn al Mas:
aprèn jugant amb els animals de granja i l’hort

*Aquesta activitat és d’aforament limitat (30 persones) i té un cost de 12 €
per persona. Els maridatges duren una hora aproximadament hi és faran al
Bar K-fè On K’dem? situat a la mateixa plaça Doctor Guardiet. Per tal de
reservar els vostres tiquets cal que truqueu al 630 109 325 o bé envieu
email a info@e7v.cat. L’abonament de l’import s’efectuarà al punt d’informació de la fira.
**Si vols participar al concurs de munyir la cabra del dissabte a la tarda o
diumenge al matí dirigeix-te al punt d’informació de la fira per apuntart’hi.

Maridatges patrocinats per:

Cerveses
artesanes
Bleder

aconsegueix el got de la fira al punt
d’informació PER NOMÉS 1,5 €!

ho Organitza:

hi col·labora:

