BARBERÀ DE LA CONCA HO TÉ TOT A PUNT PER CELEBRAR LA 10a FESTA DEL
TREPAT
Aquest divendres a la tarda comença un cap de setmana llarg al municipi de Barberà
de la Conca. L’Associació de la Festa del Trepat vol fer-la grossa amb motiu del 10è
aniversari de la creació d’aquesta festa del vi i de l’art pels carrers, portals i llocs
emblemàtics del poble.
Ho explicava el Jordi Miró, president de l’Associació a l’acte de presentació de la
Festa que es a fer el passat dissabte a l’Hort del Moliner. L’acompanyaven a la taula
Marc Rovira, Alcalde de Barberà de la Conca i Bernat Andreu, President de la
Denominació d’Origen Conca de Barberà.
Jordi Miró expressava el seu acontentament per la progressió que ha tingut aquesta
festa des de la seva creació i com s’ha consolidat com un referent de festa enològica
i familiar a la Conca de Barberà. Aquest èxit, segons Miró, és en gran part per totes
les persones que durant aquests anys han contribuït a que fos possible idear,
programar i executar cada edició que s’ha celebrat. És per això que aquest any es vol
dedicar la Festa del Trepat a totes les persones que ho fan possible. Tot i que una
vegada finalitzada l’edició d’enguany, ell i alguns membres deixin l’associació, la
continuïtat de la Festa del Trepat està garantida gràcies al relleu de persones joves i
amb energies renovades.
Durant l’acte de presentació es va fer l’entrega d’un xec solidari a la Fundació
Jubert Figueras encarregada de donar assistència als familiars de malalts
hospitalitzats. L’acte va finalitzar amb la lectura de poemes a càrrec de Benjamí
Heras, Judit Queralt i Pau Civit acompanyant a la guitarra Josep Calbet. Els assistents
van degustar una copa de vi trepat per gentilesa de la Cooperativa Agrícola de Sarral.
Aquesta edició serà la que comptarà amb més cellers elaboradors de trepat, un total
de 18, que compartiran portal amb 18 artistes.

PROGRAMA FESTA DEL TREPAT 2019
Divendres, 14 de juny de 2019
19:30 h Inauguració de la 10a Festa del Trepat. Recordant persones... Lloc :
Capella del Castell.
20.00 h Tret de sortida de la desena Festa del Trepat.
Refrigeri a càrrec de l'associació Festa del Trepat i brindis pels 10 anys de
Festa amb una copa de cava trepat cortesia de Celler Carles Andreu.
22:00 h Concert d'aniversari amb la música en directe de Leit Motiv Cover
Band. Tapes i copes de vi.
Dissabte, 15 de juny de 2019
09:30 h - 11:00 h Visita a les vinyes de trepat. Activitat organitzada pel celler Pla de
la Masó. Sortida des de la plaça de la Cooperativa. Preu 5€ (es paga en el mateix
moment de fer l'activitat).
11:00 h Obertura de la Mostra Vi+Art, a càrrec de Marc Rovira, alcalde de Barberà
de la Conca, Jordi Agràs director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona i
d'altres autoritats. Lloc: Plaça de la Cooperativa.

11:00 h - 14:00 h Mostra Vi+Art a diferents portals del poble.
11:00 h Visita i tast de Trepats elaborats en àmfores de 3500 litres. Activitat
organitzada pel celler Costador. Lloc: Viver de Celleristes.
12:00 h IN MEMORIAM Gabriel Ferrater. Recital poètic musical. Amb la recitació
poètica del barberenc Xavier Miró. Música composada i interpretada per Andrés
Noarde i Daniel Llandrich. Lloc: Sala de presentacions. Castell
12:00 h - 14:00 h Activitats per a nens. Organitzat per AMPA de Barberà de la
Conca . Lloc: Portal infantil
12.00 h- Taller creatiu Mar al Trepat a càrrec de Sergi González. Lloc Portal Infantil
13:30 h Presentació i exposició de l'obra de Sara Boldú, Els artistes van amb
tractor, la feina dels pagesos a vista de dron. Lloc: Capella del castell
14:30 h Fideuada.(Preu Popular) Lloc: Plaça de l'ajuntament.
17:00 h Escoltem Pere Gimferrer per Benjamí Heras. Lloc: Sala d'actes. Cal Pau de la
Tresa.
18:00 h Històries i Cabòries per Marta Casas. Lloc: Sala d'actes. Cal Pau de la Tresa
18:00 h - 23:00 h Mostra Vi+Art a diferents portals del poble.
18:00 h Berenar : pa amb vi i sucre. Lloc: Portal infantil
18:15 h Espectacle infantil a càrrec de Picarols. Lloc: Portal infantil
19:30 h Espectacle de dansa per la companyia d'Amaia Dorronsoro.Lloc: Promasó
20:30 h Concert de carrer per Desenchufados. Música pop-rock en directe. Lloc:
Plaça del Roser (davant Casa de la Vila)
22:00 h Concert de carrer per Josep Calbet trio-jazz fusió en directe.Lloc :Plaça
Països Catalans.
23:00 h Trepat de nit Concert a càrrec de The Swing Cats (Taller de Músics).
Lloc: Pati del Castell amb copa de cava trepat cortesia d'Agrícola de Barberà.
24:30 Trepat Jove! a càrrec de la Moska Gat grup musical local. Degustació de
gintònics amb raïm trepat macerat de Cal Gintonenc i barra a càrrec de l'associació
de joves Iep! amb música del Dj Ricard Cendra.
Diumenge, 16 de juny de 2019
09:00 h - 11 h Esmorzar popular i trobada de col·leccionistes de plaques de cava.
Organitza la Cooperativa Agrícola de Barberà. Lloc: plaça de la Cooperativa. Preu
del tiquet: 5 € . Venda a l'agrobotiga.
Durant tot el matí II Mostra de tractors antics de Barberà de la Conca organitzada
per Motor Clàssic Barberà. Lloc : plaça de la Cooperativa
11:00 h - 15:00 h Mostra Vi+Art a diferents portals del poble.
12:00 h Presentació del nou vi escumós amb mètode ancestral "Cabanal 125".
Seguidament Inauguració de l'obra d' Enric Adserà Riba "Oda al passat", emmarcada
en la celebració dels 125 anys de la Fundació de la Cooperativa de Barberà, que
celebrem aquest 2019. Lloc : Cooperativa.
14:00 Paella! (preu popular) Trepat a dojo i fi de festa! Lloc: Promasó
GASTRONOMIA : Divendres 14 hi haurà tapes al Castell i servei de copes de trepat.
Dissabte 15 i diumenge 16 hi haurà tapes pels carrers de Barberà de la Conca.

