
www.cellersdomenys.com

Ha passat molt de temps des d’aquell 29 de 
setembre de 1917 en que es va fundar Cellers 
Domenys (anteriorment Sindicato Agrícola y 
Caja Rural de San Jaime dels Domenys).

100 anys plens d’esforç i dedicació i que, com 
les propies vinyes, al final donen el seu fruit.

La festa del vi jove i l’oli novell d’aquest any serà 
tota una celebració d’aquest centenari. Per 
això, ens fa especial emoció convidar-vos a 
aquest esdeveniment tan particular i 
animar-vos a compartir una jornada única on 
podreu gaudir del millor vi jove i oli novell 
d’excel·lent qualitat.

Enguany, ens veiem al Celler la Bisbal del 
Penedès… perquè junts som grans!

festa del
vi jove
i oli novell

Esmorzar degustació

Diumenge 4 de març de 2018
a partir de les 09.30 h

La Bisbal
del Penedès

Banyeres del Penedès / Blancafort / La Bisbal del Penedès / Pira 
 Rocafort de Queralt / Rodonyà / Sant Jaume dels Domenys  

Carrer Prat de la Riba, 18
Sant Jaume dels Domenys (Tarragona)

Aquest és
un any especial

#joveinovell2018

Amb motiu del nostre centenari, volem 
encetar aquesta nova etapa amb un 

concurs a les nostres xarxes socials, on 
vosaltres sereu els protagonistes.

La fira del vi jove i l'oli novell és una cita 
única plena de màgia i moments especials. 
Capteu aquests meravellosos moments i 

compartiu-los als vostres perfils amb 
l'etiqueta #joveinovell2018 i entrareu al 

sorteig d'un lot de vins Domenio.
Consulta condicions al nostre web.



LA BISBAL
DEL PENEDÈS

Zona esmorzarZona esmorzar
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festa del
vi jove
i oli novell
Esmorzar
Gaudiu dels millors productes del territori. Un 
àpat típic de la nostra terra i cultura per agafar 
energia i començar el dia de la millor manera.

Exposició i venda
de vi, oli i cava
A la fira podreu gaudir d'una acurada selecció
dels nostres vins, caves i olis amb preus especials. 
Veniu, proveu i delecteu el vostre paladar!

Actuació de grups locals
La millor manera de submergir-se en la cultura 
catalana és gaudir-ne de ben a prop amb 
conjunts locals:
- Colla Castellera Els Bous
- Geganters i grallers
- Ball de Gitanes
- Colla de Diables

Actuació de grups locals
La millor manera de submergir-se en la cultura 
catalana és gaudir-ne de ben a prop amb 
conjunts locals:
- Colla Castellera Els Bous
- Geganters i grallers
- Ball de Gitanes
- Colla de Diables

Paradetes d'artesans
Aprofiteu la fira per descobrir i recrear-vos
amb productes alimentaris de qualitat superior 
i la millor artesania catalana.

Mostra d'oficis antics
La fira compta amb una exhibició de les 
professions d'antany. Transporteu-vos a una
altra època mentre veieu com treballen
picapedrers, canyissers, torners, cabassaires…

PREU: 5€

Tot això i alguna sorpresa més que, sens 
dubte, us animarà.No us ho podeuperdre!
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