ESPAIS
PUNT D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Punt central de

l’esdeveniment on podreu adquirir el gots oficials i els
packs per a poder consumir.

Benvingudes i benvinguts a la Fira de la
Cervesa Artesana i el Formatge de Rubí!
la complicitat dels rubinencs
i rubinenques.

17 CERVESERS: 18 productors de cerveses artesanes

locals, nacionals i internacionals.

FORMATGERS: Selecció de productors formatgers
artesans. Hi trobarem diverses varietats nacionals i
internacionals.

PARADES D’ALIMENTACIÓ ARTESANA: Selecció de
diferents productors alimentaris artesans.

ESCENARI: Podreu gaudir de diferents actuacions
musicals i sessions de Dj’s locals.

FOODTRUCKS: Al festival hi haurà vàries foodtrucks que
oferiran un gran ventall d’exquisideses culinàries.

NATURAL KIDS: És un espai de joc lliure, delimitat i fora de
l’àrea de consum controlat per monitors/es i amb un registre
d’entrada i sortida. Els tutors/es legals dels infants hauran
de facilitar unes dades bàsiques de contacte. Aquest espai
és d’accés gratuït.
Amb la col·laboració de:

Ana María Martínez
Alcaldessa de Rubí
La ciutat recupera una de les
fires que més hem trobat a
faltar: la Fira de la Cervesa
Artesana i el Formatge arriba,
per fi, a la seva setena edició.
Any rere any, aquesta proposta s’havia consolidat en el
calendari de festes i fires de
la ciutat, fins que la pandèmia la va posar en parèntesi.
Aquest any la reprenem amb
més ganes que mai, fent maridar la tradició de la cervesa
artesana, la gastronomia i la
música en directe. Estic convençuda que, de nou, tindrà

Us convido a visitar amb
els amics i la família aquest
esdeveniment, que omplirà
la rambla del Ferrocarril els
dies 13, 14 i 15 de maig. Hi
trobareu cerveses artesanes
locals, nacionals i internacionals; una àmplia selecció
de formatges de productors
locals i nacionals; activitats
infantils; concerts, i DJ. Us
animo també a descobrir
les propostes paral·leles dels
restauradors i restauradores
locals i a aconseguir la copa
oficial de la Fira.

Espero que la
gaudiu molt!

PROGRAMACIÓ

PROGRAMACIÓ

DIVENDRES 13

DISSABTE 14

18:00h - 19:30h
Actuació del Dj local, Azogue.

12:00h - 14:00h
Ponis i Nòria ecològica. Atraccions infantils.

19:30h - 21:00h
Actuació del Dj local, Luisy Luis

12:30h - 14:00h
Actuació amb el grup local de Blue Funky Mamma
(Funky Jazz)

18:00h - 21:00h
Natural Kids. Espai de joc lliure, amb la col·laboració de
Jugaia

18:00h - 21:00h
Ponis i Nòria ecològica. Atraccions infantils.
21:00h - 21:45h
Actuació amb el grup local de Soulgarden. (versions de
rock)
22:00h - 23:30h
Actuació amb Tarraco Surfers (versions)
23:30h - 2:00h
Actuació de Mambos’s Show, Dj amb videoprojeccions

12:00h - 14:00h
Natural Kids. Espai de joc lliure, amb la col·laboració de
Jugaia

17:00h - 18:00h
Actuació del DJ local, DJ Red Land.
18:30h - 20:00h
Actuació del Dj local, DJ PD efa.
16:00h - 21:00h
Natural Kids. Espai de joc lliure, amb la col·laboració de
Jugaia.
16:00h - 21:00h
Ponis i Nòria ecològica. Atraccions infantils.
20:00h - 21:00h
Actuació amb el grup local Soak in Bleach (Rock
alternatiu)
22:00h - 23:00h
Actuació amb Mala Vida (versions de Rock)
23:00h - 2:00h
Actuació amb Dj elturtel amb videoprojeccions

PROGRAMACIÓ

DIUMENGE 15

12:00h - 14:00h
Natural Kids. Espai de joc lliure, amb la col·laboració de
Jugaia
12:00h - 14:00h
Ponis i Nòria ecològica. Atraccions infantils.
12:00h - 14:00h
Ballada de Country organitzada per les professores
Montse Moscardó i Àngels Lalinde.
15:00h - 17:00h
Actuació amb el Dj local, Dj Juli de Alonso
[SUPERNOVA GROUP]
16:00h -21:00h
Natural Kids. Espai de joc lliure, amb la col·laboració de
Jugaia
16:00h - 21:00h
Ponis i Nòria ecològica. Atraccions infantils.
17:00h - 20:00h
Actuació amb el Dj Local Sound System Swing a Ling.

L’organització es reserva el dret de suspendre o alterar l’horari dels actes recollits
en aquest programa per qualsevol causa o situació no prevista. Tots els actes estan
organitzats per l’Ajuntament de Rubí amb la col·laboració de Kosmo Eventus.

PROMOCIÓ
Amb una compra de més de 10€ en
cerveses artesanes a la Bodega Rosàs o a
Vinalium Rubí, s’obsequiarà un val per a
bescanviar a la fira per un got oficial.
Si compres més de 10€ en formatges als
comerços adherits a la campaña de la fira,
també t’obsequiarem amb un val per a
bescanviar a la fira per un got oficial.
Promocions vàlides entre el 9 i el 14 de maig.
Els gots es recolliran al Punt d’atenció a públic de la fira.

PRODUCTORS
CERVESERS
JUGUETES PERDIDOS
ARGENTINA
jugueteseuropa

BERTUS
Bertus cervesa artesana

Bertus_cervesa

BARRET

barret.cat

BARCELONA
barret.cerveses barretcerveses

EBREWINE

HORTA DE SANT JOAN
factoriaebrewine.cat

BADALONA

f27clubbrewery

ENGORILE

MONTORNÈS DEL VALLÈS
engorilebeer.com engorile_beer

SENGLARIS

RUBÍ

malta51.com

27 CLUB BREWERY

ebrewine

SANT CUGAT DEL VALLÈS
senglaris.cat senglaris senglaris

LA MASOVERA
TREMP

lamasovera.cat

cervesamasovera

cervesamasovera

L’ESTUPENDA

SANT CUGAT DEL VALLÈS
lestupenda.com lestupenda l_estupenda

LA CANETENCA

FLORESTINA

CANET DE MAR

lacanetenca

lacanetenca

SYNERA

syneracervesa

lacerveseradelpoblenou.cat

lacerveseradelpoblenou

lcp9

BERTUS
Querbeer

+MALTA
masmalta.com

florestina_cervezartesana

BARCELONA

syneracervesa

QUER

BERGA
querbeer.com querbeer

Cerveza Florestina

LA CERVESERA DEL POBLENOU

ARENYS DE MAR
syneracervesa.com

LA FLORESTA

cervezaflorestina.com

masmaltacervecera

RUBÍ

malta51.com

Bertus cervesa artesana

Bertus_cervesa

COMIC BEER
comicbeer.com

CARDEDEU
Comic Beer

ilovecomicbeer

PACK DE BENVINGUDA

5€
INCLOU

GOT
1 CONSUMICIÓ
APERITIU

