
Castellví de la Marca és sinònim 
de tradició, de natura, de vinyes i 
de vins i caves. La Festa del Most, 
que tradicionalment celebrava el 
final de la verema, gira al voltant de 
la terra i els seus productes, on els 
productors locals de vins i cava en 
són un dels principals protagonistes. 
Vine a veure com s’elaboren les 
botes, a tastar els productes locals 
a la fira enogastronòmica i a gaudir 
d’un vespre en bona companyia i 
bona música.

Si t’agrada l’esport pots conèixer 
Castellví de la Marca amb una cursa 
d’orientació o en bicicleta, el foc 
serà el protagonista del vespre del 
divendres, també hi haurà un tast 
vermut enogastronòmic i activitats 
per als infants.    

Vine i endinsa’t 
a la Marca! 

ENTITATS COL·LABORADORES

Ball de Bastons  
Capgrossos  
Ball de Gitanes  
Club Ciclista la Marca  
Ball de Panderetes 
Diables Els Cremats  
Diables els Petits Cremats  
Drac de la Múnia  

Gegants de la Múnia  
Ovella de Castellví de la Marca  
Petits Timbalers de la Múnia  
Societat Cultural La Munienca 
ADF de Castellví de la Marca  
Protecció Civil
Ball de Pastorets de la Múnia 
Drac de Castellví



20 h i 21 h (en dues funcions) 
CONTA-CONTES I TALLER AMB LA FADA VINOSA, 
personatge creat exclusivament per a Castellví de la Marca. 
No saps qui és la fada Vinosa? És una nimfa del bosc que 
estima la flora i la fauna de l’Alt Penedès, en concret de 
Castellví de la Marca. Es comunica amb els elements de la 
natura i totes les bestioletes que l’habiten. Té moltes ganes 
de tornar-nos a visitar, amb noves històries per explicar. 
També ens proposarà fer un petit taller. Activitat gratuïta 
adreçada a nens i nenes.

De 19.30 a 21.30 h 
KAPPLA
Quantes figures ets capaç de construir amb 15.000 peces 
petites de fusta exactament idèntiques? Aparentment pot 
semblar fàcil, però a mesura que la figura es va fent més 
gran, la dificultat també va augmentant. Activitat gratuïta 
adreçada a tots els públics, especialment infants, a càrrec 
de Kapla Catalunya. 
Amb la col·laboració del Ball de bastons de la Múnia. 

De 19.30 h fins les 22.30 h 
ECO CARRUSEL TEMÀTICA DEL VI I LA VINYA 
Has pujat mai a uns cavallets d’acció a pedals en forma 
de botes de vi? A més a més, està realitzat a partir de pro-
ductes reutilitzats. Activitat gratuïta adreçada a infants.

20.30 h 
TIMBARADA 
Sortida de la cantonada del c/ del Sol amb l’Av. Catalunya 

21.15 h 
CORREFOC 
Sortida de darrere l’església de Santa Maria de la Múnia 
Amb les colles:  Diables de Banyeres, Ball de Diables del Pla 
del Penedès, Diables Els Cremats de la Múnia, Diables Infan-
tils de Sant Jaume dels Domenys, Diables Els Petits Cremats 
de la Múnia i Petits Timbalers de la Múnia.
Organitza: Diables Els Cremats 

00.30 h 
THE MOST PUNK-FEST 
A la pista de l’escola “El Castellot” 
Organitza: Diables Els Cremats 

11 h 
MISSA DEL MOST 
a l’església de Santa Maria de la Múnia 
amb ofrena del raïm per part de les pubilles i els hereus.

12 h 
CERCAVILA DEL MOST 
Sortida de la plaça Nova 
Amb els balls de foc, balls folklòrics del municipi, la carrossa 
de la quitxalla i carruatge de les pubilles i els hereus. 

19 h 
CONCERT I BALL DEL MOST AMB CAFÈ TRIO
a la Societat Cultural La Munienca 
Les pubilles i els hereus presidiran el concert i obriran el ball. 
Organitza: Societat Cultural La Munienca. 

09 h 
RODA CELLERS 
Sortida de la plaça Nova
Gaudeix en bicicleta pels cellers del municipi, amb 
degustacions a l’arribada als cellers. 
Inscripcions a @cc_la_marca
A partir de 12 anys. Distància: 15km. 
Veure programa a part.
Organitza: Club Ciclista la Marca.

12 h 
CARAM QUIN VERMUT! 
Un tast vermut enogastronòmic creatiu
Als Safaretjos de la Múnia
Caram Caram et proposa fer un tast  estil “vermut” on degus-
tarem diferents productes del territori català que fan honor a 
l’hora del vermut, però que et sorprendran per la seva singu-
laritat. T’esperem amb sabors únics i maridatges especials 
que et farem arribar a través d’una proposta creativa disse-
nyada per fer ballar el paladar.

Duració: entre 1h i 1h30’ / Tast pensat per adults 
Opció sense alcohol disponible (avisar prèviament)
Preu de 10€ per persona / Places limitades.
Inscripcions per Whatsapp al 687 031 215

Divendres 14 

Dissabte 15 

Diumenge 16 

Programa d’activitats
17 h 
2A CURSA DEL MOST
Sortida de la plaça Nova
Aquest any, cursa d’orientació. Seràs capaç de trobar totes les 
fites que es trobin repartides per la Múnia i voltants? 
Hi haurà 2 recorreguts: familiar i avançat. 
Inscripcions per Whatsapp al 687 031 215. 

18 h 
VISITA/MARIDATGE A CAVES BERDIÉ 
A les Caves Berdié 
3 espais diferents amb 3 caves diferents i 3 degustacions dife-
rents creades especialment per l’ocasió. Els Germans Jovani 
et proposen un viatge sensorial per la seva bodega, ubicada al 
nucli de les Conilleres. 
Preu de 10€ per persona / Places limitades. 
Inscripcions per Whatsapp al 687 031 215. 

00 h 
BALL DE GRALLES AMB ELS VINARDELLS 
A la rambla Llibertat 

19.30 h fins les 00.30 h 

FIRA ENOGASTRONÒMICA 
A rambla Llibertat
Degustació dels caves i vins dels principals cellers del municipi, 
així com degustació de platets elaborats pels restauradors 
de Castellví de la Marca. Paradetes d’artesans i elaboració de 
botes de vi. Gaudeix dels espais chill-out amb música ambient 
a càrrec dels grups Koren, Tocats del Grall i Xavi Díaz Quarter.

PREUS:
5 € inclou 3 consumicions de vi i/o cava 
o 3 degustacions gastronòmiques
Els tiquets es podran adquirir en els punts de venta 
de la fira.

EXPOSITORS
• VINS I CAVES
Celler Terra de Marca, Plantacions i Vinyes, 
Caves Bolet, Vila Morgades, Caves Masia Pere Rius,  
Cava Berdié, AYMAR

• GASTRONOMIA
Bar Restaurant La Societat de la Múnia, 
Restaurant Cal Padrí, Bar Restaurant La Múnia, 
L’Hort de la Carmeta 


