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El 'Temps de Vi' de Vilanova i la
Geltrú torna a ser presencial
En un format més reduït, els dies 12 i 13 de juny, Temps de Vi torna a Vilanova i
la Geltrú

Temps de Vi no ha marxat mai de Vilanova i la Geltrú. La crisi del coronavirus va obligar a
repensar la fira i fer-la en format online, però aquest any torna a fer passes endavant.
L'Òscar Villagarcia i en Carles Carbonell es van reinventar un cop i ara ho han tornat a fer
apostant per un format presencial diferent del que coneixíem fins ara.
Aquesta tarda als jardins de l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú, un espai emblemàtic per a
l'organització de Temps de Vi i que enguany es transformà en l'epicentre de l'esdeveniment, s'ha
donat a conèixer el Temps de Vi 2021. Així, Temps de Vi abandona puntualment la seva habitual
ubicació a la Rambla Principal de la localitat i es trasllada al Far de Vilanova i la Geltrú en un
format reduït per tal d'adequar-se als protocols de seguretat sanitària. Si fins ara n'havíem dit fira,
eventualment li podem dir mostra.
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Equip del Temps de Vi 2021. Foto: pcats.

El que és important és poder seguir endavant amb el propòsit: promoure i estendre els vins
catalans, la cultura del vi i el patrimoni vilanoví. Així, no és casualitat que s'hagi triat l'Espai Far per
dur a terme aquesta edició. En Carles Carbonell ha explicat que 'Temps de Vi sempre ha tingut
molta sensibilitat amb els museus', així que coincidint amb la celebració de l'Any Roig Toqués el
cap de setmana de Temps de Vi també es presentarà el mural que s'ha fet a l'Espai Far que, a
més, acull la col·lecció permanent Roig Toqués. A més, els mateixos organitzadors han apuntat
que 'també es comptarà amb un altre espai, el pati del Museu Papiol, on es podrà gaudir de tastos,
maridatges de vi i música i xerrades de professionals del sector".
Tot això, especialment aquesta vinculació entre la cultura, Vilanova i la Geltrú i el vi, és el que ha
volgut transmetre el creador del cartell que també s'ha presentat durant la vetllada. El pintor
Sergi Mestres ha explicat que el cartell 'està basat en el cartell que en el seu dia va fer
Ramon Casas per a Anís del Mono. Es tracta d'un homenatge a una manera de fer que en el seu
dia va ser molt innovadora'. Sergi Mestres l'ha adaptat portant-la cap al seu característic estil,
canviant l'anís pel vi i adaptant el mantó de la dona a un mantó vilanoví emblema del Carnaval de
Vilanova i la Geltrú.
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Cartell oficial Temps de Vi 2021. Foto: Sergi Mestres.

https://www.gastrotalkers.cat/noticia/267/temps-vi-vilanova-geltru-torna-ser-presencial
Pagina 3 de 4

Què més cal saber sobre el Temps de Vi 2021?
- El recinte de l'Espai Far comptarà amb taules tancades per a 2, 4 o 6 persones, que es
comercialitzaran en un pack inicial que inclourà 1 copa i 4 tiquets de consumicions per a cada un
dels membres de la taula, a més de bosses de Patates Piqué.
- Els cellers, per la seva banda, disposaran de botes individuals per presentar els seus vins, i
també hi haurà alguns estands que oferiran propostes gastronòmiques, com ara embotits,
formatges o patates d'alguns dels col·laboradors de la mostra.
- Hi haurà 4 torns que es distribuiran entre el matí i la tarda de dissabte i diumenge: de 12h a 15h i
de 18h a 22h. A l'hora de comprar el pack inicial, es triarà horari, de manera que els assistents
tindran reservada la seva taula durant tota la franja horària escollida.
- El que no variarà, encara que sí que ho farà pel que fa al format, serà l'acompanyament musical, un
dels trets característics de la mostra vilanovina. Així, en cada una de les franges horàries hi haurà
una actuació musical en directe que amenitzarà el tast de vins dels assistents.
Encara n'hi ha més...
Abans que arribi el cap de setmana de la mostra, dissabte 5 de juny (12h a 15h), Temps de Vi
organitza un acte previ a la Llotja de Pescadors de Vilanova amb la col·laboració de la DO
Catalunya. El Petit Temps de Vi by DO Catalunya oferirà als assistents alguns dels vins de la DO
Catalunya que participen enguany de la mostra per maridar els productes gastronòmics de la
confraria, com ara gambes, sardines o fideus rossejats. Tot amenitzat amb una proposta musical
en viu.
I seguint la línia de la versió online de l'any passat, l'organització de Temps de Vi no vol deixar passar
l'oportunitat d'arribar a un públic més ampli gràcies a una sèrie d'actes virtuals, que s'emetran en
directe el mateix dissabte de la mostra. Entre les propostes que podran seguir-se a través del
canal de YouTube de Temps de Vi, s'hi trobaran maridatges amb pa i música, tastos i xerrades
amb professionals de renom del món vitivinícola.
Segons els organitzadors, "ha costat molt tirar endavant", però estan convençuts que "serà tot un
èxit" i Temps de Vi tornarà a portar la cultura del vi als carrers de Vilanova.
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