Comença la 1a edició de la Fira del Tap de Cassà de la
Selva
+ Notícies | 20-06-2017 | 18:18

Fira del Tap - Martí Sabrià Falgàs/GN

Finalitzada la Festa Major de Cassà, el municipi gironí està vivint un altre cap de setmana de
celebració, aquesta vegada amb la Fira del Tap. Des d'ahir i fins demà a la nit, Cassà de la Selva
organitza la primera i única fira de tot Catalunya centrada amb el món del suro. Conferències,
debats, visites guiades, música, tast de vins i demostracions són algunes de les moltes activitats
que es podran veure a Cassà al llarg d'aquest cap de setmana. Si bé ahir ja es van celebrar les
primeres activitats de la Fira del Tap -la conferència del sommelier Josep Roca- fins avui no s'ha
fet l'acte d'inauguració oficial. L'encarregat de donar el tret de sortida de la fira ha estat el
president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Acompanyat de l'alcalde de Cassà,
Martí Vallès, Puigdemont ha elogiat la bona organització de la fira i s'ha mostrat convençut que
"aquesta serà la primera de moltes". A banda de la presència del president català, a l'acte
d'inauguració de la Fira del Tap també hi era el president del Consell Comarcal del Gironès, Jaume
Busquets; i alcaldes de municipis veïns com Campllong, Riudellots de la Selva i Llagostera.
La jornada d'avui ha començat amb una trobada d'instagramers que s'han trobat a Can Vilallonga,
un dels espais que acull més activitats, com ara les demostracions de pela de suro o els tastos
d'esmorzars de peladors. A partir de les 10 del matí, s'ha realitzat una visita guiada de la ruta del
suro de Cassà. A la mateixa hora, la Plaça de la Coma era l'escenari de demostracions d'oficis i
també del debat 'Gavarres: tres visions d'un paisatge surer'. Ja a les 12 del migdia, la presència de
Puigdemont ha aturat l'activitat que es reprendrà aquesta tarda. A les 5, els més petits podran
gaudir d'un taller de manualitats infantils amb suro; i també d'una nova demostració d'oficis que
tindrà lloc a la Plaça de la Coma i a la Plaça del Doctor Botet. Finalment, la jornada conclourà
amb el tradicional 'Xic-Xec', un sopar popular dels vells tapers i on tothom hi està convidat.
Paral·lelament, al Pati de Can Trinxeria, el grup cassanenc 'Els Trefins' oferirà un concert en el
qual interpretaran cançons de taverna. De cara a demà, l'activitat a la Fira del Tap de Cassà no
s'atura. Una de les activitats més esperades és la ruta literària 'Quan en dèiem xampany' guiada per
l'escriptor Rafel Nadal. La primera edició de la Fira del Tap acabarà demà a la nit amb un nou
concert dedicada a la música de taverna, aquesta vegada de la mà d'Amadeu Rosell.
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