
 

 
 

 

PRIMERA FIRA DEL VI 

SOLIDARI 

 

EL MASROIG  

11-12 DE JUNY 2011 

www.masroigvisolidari.cat 
 



Amb la voluntat d'unir vi i 

solidaritat, de promocionar els 

productes de qualitat dels cellers 

del Masroig i de conscienciar la 

societat de la importància de donar 

suport a una bona causa, un grup de 

cellers del Masroig, de la DO 

Montsant, en col·laboració amb 

l’Obra Social de Sant Joan de Déu  de 

Barcelona organitzen la primera fira 

del vi solidari  per recaptar fons 

destinats al Servei d’Oncologia del 

centre per a la investigació de nous 

tractaments per als  nens i nenes 

afectats de càncer. 

 

1.000 ampolles de vi solidari , es 

posaran a la venda a un preu de 10 

euros , dissabte 11 de juny a partir 

de les 18:00h . La recaptació anirà 

integrament a la investigació del 

càncer infantil. 

 

Per tal de fer possible aquest 

esdeveniment, hem comptat amb la 

col·laboració de totes les entitats 

del poble i de molta altra gent. 

Col·labora en aquesta iniciativa, 

l’escriptor i periodista Joan Barril 



PROGRAMA 

Dissabte, dia 11  
a partir de les 6 tarda: 
 
A la plaça de l’església 

� Estands dels cellers venda del 
vi solidari  i tast de vins  

� Venda de llibres 

� A l’església, música  

Cor de Vacarisses 
Coral del Masroig 
EN BLOC, quartet de flautes 
 

� A ca la Càndia, vídeo  
Ajudan’s a créixer 

 
� Als antics rentadors,  

exposició Les cares del vi 
 

� Sala del casal, xerrada del Dr. 
Jaume Mora , cap d’oncologia 
Hospital Sant Joan de Déu 
 

� A les escoles, activitats 
infantils. 

 

� Venda de coca de recapte i 
sopar solidari 

 
Diumenge, dia 12  
 
� 12, h: Casal , xerrada de Galia 

Ackerman, Txernòbil 25 anys.  

� VERMUT LITERARI, POESIA amb 
ANDREU SUBIRATS  



 
Organitzadors: 
Cellers Can Blau 
Celler el Masroig 
Celler Orto Vins 
Coca i Fito 
Dit Celler 
El vi a punt 
Mas de l 'Abundància 
Obra Social de Sant Joan de Déu 

 
Amb el suport de: 
Anna Sanmarti – Ed In Comunicació 
Baguibo 
Canals 
Centre Quim Soler, la literatura i el vi  
Comercial Llauradó SA 
D O Montsant 
Espectacles Catalunya 
Establiments Domingo 
Grup Micros 
La Masrojana 
Parramon exportap 
Poly-Klyn SL 
Riedel 
 
I la col·laboració de: 
Ajuntament del Masroig 
AMPA Escola Onze de setembre 
Associació de Dones 
Josep Barjuan 
Casal Flor de Maig 
Cor de Vacarisses 
Coral del Masroig 
EN BLOC, quartet de flautes 
Fundació el Solà 
Garnatxa Borda, associació de joves 
Parròquia Sant Bartomeu 
Ramon de ca la Càndia 
Taller del Priorat 
Ràdio Falset 
Ràdio Móra d’Ebre 


