El Subirats Tasta’l és una fira per tastar la qualitat dels
vins i escumosos dels nostres cellers, per promocionar la
gastronomia i posar en valor els productes del territori i el
nostre patrimoni.

Com puc arribar a la fira?

R4 Renfe

Aparca a l’estació de tren o a la zona esportiva de Lavern i vine caminant o en bicicleta fins a Sant Pau d’Ordal pel carril de vianants
Distància de l’estació de tren a la fira: 3 Km
Distància de la zona esportiva a la fira: 2,3 Km

Diumenge
27 de novembre 2022
Horari d’11h a 15h
Ubicació Carrer Ponent i Plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal

Quins expositors participen?

Inauguració 10:30h
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Subirats, a càrrec de
l’Il·lm. Sr. Xavier Ramos i Pujol, Alcalde de Castellví de la Marca

Cellers

Espai Gastronòmic
Subirats

Artistes

• Albet i Noya

(municipi convidat d’aquesta edició)

• Bertha

• Cafè Ateneu de Lavern

• Àngel Martínez

• Carles de Lavern

• Mirador de les Caves

• Casa Ravella

• Cal Ton Vell

• El Mas Ferrer

• Cal Pau Xic

• Cava Guilera

• Sol i Vi

Serveis Turístics

• Caves Ventura Soler

• Cal Pere del Maset

• BIKEMOTIONS

• Celler Esteve i Gibert

• El Racó del Pago

Lloguer i rutes en

• Cal Xim

bicicleta elèctrica i

A continuació
Cercavila a càrrec de l’ovella Tura, figura festiva de Castellví de la
Marca, acompanyada per entitats folklòriques de Subirats

Preus

Viticultors

8 Tiquets Degustació *

8€

Copa

3€

* Els Tiquets són bescanviables per vi, escumosos o degustació gastronòmica. Cada expositor decidirà el nombre de tiquets a bescanviar
en funció del producte.
Només se serviran degustacions amb la copa del Subirats Tasta’l

• Celler Eudald Massana

convencional

• Carol Vallès

Artesans Alimentaris

• Covides vinyes-cellers

• Ca l’Estevet

• Fèlix Massana Ràfols

• Cal Pelegrí

• Finca la Font de Jui
• Maspujadó

Gastronomia
convidada

• Finca Batllori

• Cal Padrí

• Llopart

• Lluís Masachs

Entitats
• Apropa’t a la diversitat
• Escola Sant Jordi

• Oliver Viticultors
• Sabaté i CocaCastellroig

Venda tiquets online
Fins el 24/11/22

www.subirats.cat/tastal
Entra a la botiga virtual del Subirats Tasta’l i compra els teus
tiquets degustació anticipadament per estalviar cues. També podràs adquirir les entrades per a les activitats complementàries.

• Sumarroca
• Enlaire Vins

Productes de la terra
• 7 Pots melmelades i
salats

Municipi Convidat
Castellví de la Marca
que disposarà d’un espai
propi a la fira per donar a

Cellers convidats

• Mel Can Mallofré

conèixer el seu patrimoni

• Bolet

• Oli Ferré Amell

cultural, festiu, turístic i

• Plantacions i Vinyes

• Vinyet melmelades

enogastronòmic

• Vila Morgades

de raïm

Artesans
• Creative
• De la tieta
• Duna Una
• Montse Roman
• Eir Nature
• Anna Obiols

17è Subirats Tasta’l
MOSTRA DE VINS, ESCUMOSOS, GASTRONOMIA
I PRODUCTES DE LA TERRA
DIUMENGE
27 DE NOVEMBRE 2022

D’11h a 15h

Carrer Ponent i Plaça Subirats
Sant Pau d’Ordal

Què puc trobar a la mostra?
Degustacions
Vins i escumosos, gastronomia dels restaurants i elaboradors
participants i productes de la terra.

D’artesania i art de Subirats, a càrrec dels artesans, artistes
i entitats participants.

Emporta’t Subirats a casa!
VENDA de la cistella de Subirats amb productes de
proximitat del municipi, a les parades dels artesans
agroalimentaris.

Sorteig

SORTEIG d’una cistella de Subirats entre els visitants.
Per la compra de 8 tiquets degustació obtindràs una
butlleta per participar al sorteig que es realitzarà a les
14 h al Punt d’informació de la fira.

Activitats i tallers infantils
• Taller infantil de pintura i vi a càrrec de ”Tinta i vi” de Marta Araño.
• Taller infantil de maquillatge a càrrec de l’alumnat del PFI Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica del Servei d’Educació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
• Taller de terrissa a càrrec de Casa Valldeperas.
• Visita guiada a la vinya de l’escola a càrrec dels infants de
l’Escola Sant Jordi. Inscripcions a la carpa de l’escola.

Viu l’experiència pedala i tasta!
Vine en tren a la fira i agafa una bicicleta per circular
de manera sostenible per les rutes de Subirats.
Recorregut en tren, arribada a l’estació de Lavern i benvinguda a
Enobicing Penedès per recollir la teva bicicleta de lloguer.
En ruta pedala i descobreix els cellers de Subirats amb tast inclòs.
Col·labora: Bikemotions, Enobicing Penedès, Renfe Rodalies i els
cellers participants.
Preu: 35 euros. Descompte del 20% en la compra del producte
aplicable durant el dia de validesa del bitllet de tren.
Reserva anticipada mínim 2 persones.
Més informació: T 656 908 590
enobicingpenedes@turismesubirats.cat

Dissabte 26/11
Caminada
de pedra seca*
Hora
10h

Caminada guiada
per conèixer l’art
de la pedra seca a
Subirats.

Sortida
Can Rossell
Durada
2 hores i 30 minuts

Preu
5€ (Gratuït per a
menors de 12 anys
acompanyats d’un
adult)

Inclou
Guia local, barret i
copa de vi

Presentació del
projecte Subirats
Vinya Viva *
Hora
12h

Passejada guiada en
bicicleta elèctrica pels
miradors sonors, amb
tast i explicació del
projecte.

Sortida
Estació de tren
Lavern-Subirats
Durada
2 hores

Preu
15€

Inclou
Guia, bicicleta
elèctrica i copa de vi

A càrrec de
Ajuntament de Subirats
i Cepvi

càrrecde
de
AAcàrrec
Cesub
Cesub
Col·labora
Llopart

Col·labora
Bikemotions i Celler
Eudald Massana

Diumenge 27/11
Passejada
en bicicleta
elèctrica***
Hora
d’11 a 15h

Ruta guiada en
bicicleta elèctrica pels
miradors sonors de la
ruta del Mirador.

Sortida
Carpa de Bikemotions
Durada
1 hora

Preu
15€

Inclou
Bicicleta, casc,
assegurança i itinerari

A càrrec de
Bikemotions

Caminada
de natura*
Hora
11h

Caminada guiada per
la ruta de la Pedra
i la Memòria per
descobrir l’entorn.

Sortida
Punt d’informació
de la fira
Durada
1 hora i 30 minuts

Preu
5€
(Gratuït per a menors
de 12 anys acompanyats
d’un adult)

Inclou
Guies, assegurança
i obsequi

A càrrec de
Edulis

Tast
d’esperanto**
Hora
11:30h

Tastet lingüístic
d’introducció a
l’esperanto i la relació
amb el món del vi.

Lloc
Ajuntament de
Subirats
Durada
45 minuts

Preu
Activitat gratuïta

Inclou
Degustació
d’una copa
de cava

A càrrec de
Associació Catalana
d’Esperanto

Tasta Subirats
a cegues*
Hora
12h

Tast de vins...
bons per
tu, bons pel
planeta*
Hora
13:30h

Activitat solidària en suport a dones en situació de violències
Preumasclistes.

Tast sensorial on
descobrir productes
únics i especials de
Subirats.

Lloc
Sala de Tast
Durada
90 minuts

Preu
15€

Inclou
3 degustacions
maridades amb
3 vins i escumosos

Tast guiat de vins
ecològics on el
propòsit és molt més
que una manera de
treballar la vinya.

Lloc
Sala de Tast
Durada
50 minuts

Preu
10€

Inclou
4 degustacions

Col·labora
Maspujadó
A càrrec de Caram Caram
Col·labora Batllori, Enlaire
Vins, Llopart, Cal Pelegrí,
Ca l’Estevet, Oli Ferré
Amell, Mel Cal Mallofré,
7 Pots, Vinyet, Les Filos,
Cal Quim. Col·laboració
especial de l’alumnat del
PFI La Forquilla.
A càrrec de Sara
Fernàndez
Col·labora Albet i
Noya, Celler Eudald
Massana, Covides i Oliver
Viticultors. Col·laboració
especial de l’alumnat del
PFI La Forquilla.

Totes les activitats complementàries tenen places limitades.
(*) Activitats amb reserva prèvia i pagament online www.subirats.cat/tastal.
(**) Activitat amb reserva prèvia al c/e info@turismesubirats.cat o el mateix dia de la fira al punt d’informació.
(***) Activitat amb reserva prèvia al c/e enobicingpenedes@turismesubirats.cat o el mateix dia de la fira a la carpa Bikemotions.

Aquest programa pot patir modificacions per causes alienes a l’organització. Recomanem consultar la informació actualitzada a: www.subirats.cat/tastal

Mercat

Quines activitats complementàries puc fer?

