


Programació d’actes

Informació

Cervesers participants

DIVENDRES
18h. Obertura de la Fira, pl. Lluís Companys

20h a 22h. Promobirra: Got Fira 1€ i cervesa 

1,50€

22h. Lotobirra, t’hi esperem!

22h. Concert amb Komplot i Stukat del Bolet

02h. Tancament de la Fira

Espais Infantils: a partir de les 18h fins les 21h la Pl. de 

l’Església inflables per als més menuts i visita el 

Planetari com a NOVETAT a la Comarca de la Selva.

DISSABTE
11:30h. Despertem a ritme de Hot Jazz amb 

la Banda Moby Dixie
12h. Obertura de la Fira, plaça Lluís Com-
panys
12h a 14h. Beermut: vermuteja amb cerve-
sa, aperitiu gratuït per a tothom
18h. Dixieland en viu amb la Banda Moby 
Dixie
22h. Lotobirra, t’hi esperem!
22h. Concert amb Trams i Dirty Jobs
02h. Tancament de la Fira
Espais Infantils: De 11h a 13,30h i de 16,30h a 21h 

a la Pl. de l’Església inflables per als més menuts i no 

t’oblidis de visitar el Planetari (el matí recomanat pels 

més petits de casa i a la tarda per a totes les edats)

Stand de menjar i begudes no alcohòliques, 

zona habilitada amb taules i cadires

GOT de la FIRA + participació LOTOBIRRA, preu 2€. Imprescindible per a les consumicions (Excepte en el Promobirra - Mirar 
programa)
Consumició cervesa, preu 2€  (Preu mínim, excepte en el Promobirra - Mirar programa)
Lotobirra: Sorteig de lots de cerveses gentilesa dels stands participants a la Fira. Aquests lots es sortejaran entre els assistents en aquell 
moment a la Fira, el divendres i el dissabte a les 22h, abans de les actuacions musicals.
Promobirra: Entra a la promoció la/les cervesa/es que esculli cada cerveser artesà.
Beermut: aperitiu gratuït, fins acabar existència.
(*) La organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi que es cregui convenient en la programació de la Fira.

Moska de Girona ·  Poch's ·  Popaire · Whym ·  Kerunta

La Mataró ·  Marina ·  La Selvaseria · La PicocerveseraCERVESERS PARTICIPANTS:


