
La 38a edició de la Fira de
Vins i Caves de Catalunya,
un dels esdeveniments es-
tivals amb més tradició a
la Costa Brava, es retroba-
rà divendres i el cap de set-
mana amb la població que
el va veure néixer, Palafru-
gell, tot i que aquest cop en
comptes de l’emplaça-
ment original, al Camp
d’en Prats, s’instal·larà di-
vendres, dissabte i di-
umenge a partir de les 20 h
a la plaça de Can Mario, a
tocar del Museu del Suro.
Aquest equipament, a
més del museu d’escultura
de la Fundació Vila Casas i
la Biennal Xavier Mise-
rachs, faran jornades de
portes obertes. I per redo-
blar el maridatge cultural,
el consistori hi ha fet coin-
cidir les actuacions del fes-
tival Street Jazz Costa
Brava.

El president de la DO
Empordà, Xavier Albertí,
amb cellers que tindran
especial protagonisme en

la convocatòria, destacava
la implicació d’alguns dels
joves emprenedors, per bé
que hi haurà representa-
ció de la resta de DO cata-
lanes. I l’alcalde, Josep Pi-
ferrer, deia que volen vin-
cular la fira amb el pas-
sat surer del Baix Empor-
dà –que es pot conèixer al
museu– i la gastronomia
de restaurants adherits al

col·lectiu Cuina de l’Em-
pordanet, que aquesta edi-
ció s’encarregaran de l’ela-
boració dels tastets per
maridar els vins.

El canvi de lloc, després
del pas per Palamós i els
darrers anys amb seu a
Pals, és un risc que els pro-
motors volen assumir
amb les noves propostes i
un espai més folgat. ■

a La 38a edició de la mostra es retroba amb el municipi on
va néixer per confluir amb gastronomia, suro, jazz i cultura
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Albertí –dreta–, Piferrer i la presidenta del Grup Costa
Brava Centre, Bàrbara Hallé, presentant ahir la fira ■ E.A.
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