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Neix la CollsusBirra: la Fira de Cervesa
Artesana de Collsuspina
El proper dissabte 28 de Novembre, Collsuspina s’omplirà
d’activitats per a totes les edats al voltant de la cultura
de la cervesa artesana.
La CollsusBirra, una iniciativa popular que compta amb el suport de l’Ajuntament de
Collsuspina, celebrarà enguany la seva primera edició dissabte 28 de novembre, de 12 del
migdia a 12 de la nit.
Amb un programa ple d’activitats per a totes les edats, que van des dels tallers infantils, els
jocs rurals, fins a les actuacions musicals de la tarda vespre, l’objectiu d’aquesta fira és
consolidar l’oferta d’activitats lúdico-festives que tradicionalment ja s’ofereixen a la població i
dotar d’un espai més per a la promoció dels seus productes als productors artesans de
cervesa del Moianès i les comarques properes.
El programa compta també amb la col·laboració dels establiments de la població que
presentaran les seves barquetes (montaditos) per a maridar amb cervesa.
El Concurs per a Cervesers Amateurs “Una Rossa i una Morena”, obert a aquells productors
no professionals, premiarà la millor cervesa rossa i la millor cervesa morena que es presentin
a concurs. Des de la plana facebook de la CollsusBirra s’està duent a terme una acurada
selecció de jurat popular transversal, que serà l’encarregat de jutjar aquestes cerveses des de
la màxima amplitud de criteri.
Podeu consultar les bases del concurs al web collsusbirra.cat
En aquesta primera edició, la Fira de Cervesa Artesana comptarà amb la presència de les
cerveseres Ausesken, Montseny, Más Malta i Simanya.
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ENLLAÇOS D’INTERÈS:
CollsusBirra
web:
collsusbirra.cat
facebook:
facebook.com/collsusbirra
twitter:
twitter.com/CollsusBirra
Ajuntament de Collsuspina:
web:
collsuspina.cat
Cerveseres:
web:
web:
web:
web:

ausesken.cat
ccm.cat
masmalta.com/es
cervesasimanya.blogspot.com.es

Per a més informació:
info@collsusbirra.cat
Xavier Vinuesa
Elisabet Ciuró

690 837 287
618 105 188
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652 330 487

