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?La Festa del Vi Novell del Celler
Masroig celebra el seu desè
aniversari
El Celler Masroig potencia l'enoturisme de la zona i es manté com a referent del
món del vi | L'ampolla de Vi Novell es vendrà a un preu inferior exclusivament
aquell dia

La Festa del Vi Novell del Celler Masroig arribarà al seu desè aniversari el proper dissabte
16 de novembre.
El Celler Masroig aposta per seguir potenciant l'enoturisme de la zona del Priorat amb la
celebració de la Festa del Vi Novell i la creació d'un club de socis, el passat mes de juliol.
En aquests 10 anys, el Celler Masroig ha comptat amb anyades ben diferents, que han estat
apadrinades per professionals de tots els àmbits: Joan Reig, bateria d'Els Pets; Aina Clotet; actriu
de nombroses sèries de TV3; Lluís Marquina, periodista i presentador de TV3; Bibiana Ballbè,
presentadora de televisió i col·laboradora a RAC1, El Punt Avui i La Vanguardia; Ramon Francàs,
periodista i col·laborador a La Vanguardia; Xavier Graset, periodista de TV3 i conductor del
programa ?Més 324'; Mercè Folch; periodista de Catalunya Ràdio; Toni Orensanz, escriptor i
dramaturg; i Toni Falgueras, propietari en quarta generació del Celler de Gelida.
Enguany la festa començarà a les 19 amb un pregó a càrrec del padrí d'aquesta edició, el cuiner i
presentador de televisió Marc Ribas, que espinjolarà la bóta del Vi Novell 2019, moment en que
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també se servirà oli del raig en taules perquè els assistents puguin degustar l'oli de la nova collita.
L'ampolla del Vi Novell es vendrà exclusivament durant aquell dia amb un preu inferior al
seu cost habitual. Tot seguit, hi haurà l'actuació del grup de música Strombers. La banda de
Cardona, que va debutar l'any 2003, s'ha convertit en un referent de les festes de Catalunya i la
seva música es caracteritza per combinar diferents estils: ska, reggae, cúmbia, rumbes, country
o bluegrass, entre d'altres.
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