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Sallent donarà la benvinguda a la
tardor amb cervesa i tapes
Ho farà aquest proper dissabte 24 d'octubre en el marc de la Festa de la tapa i la
cervesa
Per tercer any consecutiu Sallent torna a celebrar, aquest dissabte 24 d'octubre, la Festa de la
tapa i la cervesa, un esdeveniment que serveix per donar vida al poble bagenc i per donar la
benvinguda a la tardor. Una desena d'establiments locals oferiran tapes ben diverses que es
podran acompanyar amb una gran diversitat de cerveses artesanes catalanes, especialment del
Bages, així com també de bona música i d'un munt d'activitats lúdiques.
L'activitat començarà a les onze del matí a la Plaça Sant Antoni Maria Claret, on s'ubicaran les
parades de cervesa i els espais on se serviran les tapes. Gràcies a l'èxit de les dues edicions
anteriors, aquest any la festa creixerà tan en espai com en nombre d'actuacions. Així doncs, la
plaça tindrà dos espais diferenciats: un, que comptarà amb taules altes que serviran per fer un mos a
peu dret i un altre que serà més per seure tranquil·lament i degustar les diverses ofertes
gastronòmiques.
A dos quarts d'una del migdia serà quan començaran les activitats lúdiques i la música en directe.
El tret de sortida el donaran el duet "Els Tinajas", que oferiran versions en acústic. A les cinc de
la tarda, Júlia Sala durà a terme una audició de guitarra, que anirà seguida de l'actuació del músic
Un Tal Pere, que presentarà, en col·laboració de l'artista Albert Palomar, el seu treball "Un nou
somriure".
Per acabar amb l'oferta musical, a dos quarts d'onze del vespre el grup de rumba La Flor del
Otro posarà fi a una vetllada plena de bon menjar i bon beure.
Els participants
Els establiments que oferiran tapes per dos euros durant la festivitat seran el Bar Piscines, la
Cafeteria Zero, la Cantina Ramón Trinidad, Els Cinc Sentits, El Tastet, L'Embús, L'Impàs, el Tal
Com Raja, el Trencadís i la Pizzeria 2266.
La cervesa artesana, que es vendrà a un euro i mig el got, arribarà de la mà de les cerveseries Bou
de Manresa, de la Cerberus d'Artés, de la Gàrgola de Sant Vicenç de Torelló, de Lo Perot de
Penelles, de Lupus d'Alàs i Cerc de la Seelen d'Almacelles i de la Selvaseria de Vidreres.
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