Vadevi: Els gegants indis tastaran els vins de la «Reus Viu el Vi»
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Els gegants indis tastaran els vins de
la «Reus Viu el Vi»
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Aquest dilluns el president de la Cambra, Isaac Sanromà, i el màxim responsable del comitè
organitzador de la Reus Viu el Vi, René Barbier, han presentat el cartell de la fira d’enguany
que es realitzarà del 7, 8 i 9 de juny a la la plaça de la Llibertat.
Seguint amb la línia encetada l’any passat, la imatge gràfica del certamen juga amb elements
festius de la ciutat. En aquesta ocasió el protagonisme recau en una de les parelles de
gegants més emblemàtica a la mateixa fira tastant un dels vins de les sis DO que hi
participaran. La creació del cartell ha anat a càrrec de l’estudi de disseny OVNI de la ciutat de
Reus.
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» 1 de setembre, diumenge
Festa de la Verema 2013 de la DO Empordà
Garriguella
» Del 28 d'agost a l'1 de setembre
43a Festa de la Verema de l’Espluga de Francolí
L'Espluga de Francolí
» Fins el 18 d'octubre del 2013
DO Santa Caterina
Mercat de Santa Caterina, Barcelona
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