Activitats maig 2021

Hora del Conte: “La Verema”, amb Montse Panero
Divendres 7 de maig 2021 - 17:30h
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges
En Ciscu de can Garnatxa descobrirà que el seu raïm no és el més dolç
del món. Aquest descobriment el portarà a conèixer els nous amics
que cultiven unes vinyes de moscatell molt especials. Aquesta serà la
verema més divertida de la història, voleu saber-ne el secret?
Activitat infantil i familiar

“De vins i mots” a càrrec de David Vila
HORA DEL CONTE: “La guineu i el raïm”, amb Anna Garcia
Divendres 14 de maig 2021 – 17:30h
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges
Una guineu famolenca va veure uns raïms que penjaven d’una
parra i els va voler tastar... però no era gens fàcil!
Activitat infantil i familiar

Dissabte 15 de maig 2021 – 12:30h
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges
De vins i de mots és una activitat pensada per maridar la llengua i la
literatura amb el vi. A través dels contes que explicarem, ens endinsarem
en el món del vi per veure’n (i si cal, beure’n!) el lèxic genuí i un bon
feix de curiositats que ens permetin copsar el patrimoni immaterial que
representa.
Públic destinatari: Joves i adults.

“A les dones ens agrada més suau? Vi entre amigues” A càrrec de
Gemma Sangerman, actriu.
Dijous 20 de maig 2021 – 19:00h
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges
Tertúlia en la que es parlarà de vi, de literatura, d’erotisme i de música
des d’una mirada femenina i feminista. A través de la lectura en veu alta
acompanyada de la música de fons d’intèrprets i cantants femenines es
crearà un clima d’intimitat i confiança per a totes les assistents.
Públic destinatari: Adults.

“Gran reserva de l’òpera” a càrrec de David Puertas
Divendres 21 de maig 2021 - 19:00h
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges
L’òpera i el vi sempre han anat de bracet des de l’inici d’aquest gènere músicoteatral. El vi és protagonista en centenars d’òperes com a actor secundari i també
són freqüents les àries dedicades a elogiar el vi. Una xerrada-audició-tast amb
la millor música de sempre i amb el millor vi actual, perquè el d’aquella època...
deu estar picat.
Públic destinatari: Adults.

CLUB DE LECTURA “RACÓ DE LA CALMA”
moderat per Elena Cejas
Divendres 28 de maig 2021 - 19:00h
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges
La força d’un destí de Martí Gironell
Lectura prèvia i tertúlia al voltant d’aquesta obra.
Públic destinatari: Adults.

Malvasia Power - Cicle de 12 tastos de vins de Malvasia de Sitges
La Malvasia dolça, l’origen de tot
Dissabte 29 i diumenge 30 de maig 2021 – 12:30h
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges
El Centre d’Interpretació de la Malvasia (CIM) organitza 12 tastos de diferents varietats dels vins de Malvasia de Sitges, que permetran
descobrir les diverses vinificacions i particularitats, així com la seva història i context, no únicament en l’àmbit local sinó en el conjunt
del Mediterrani. Tastos conduits pel sommelier local i professor de l’Escola d’Hostaleria, David Martínez, i per la historiadora local i
coordinadora del CIM, Alba Gràcia. Aquest cinquè tast del cicle tancarà aquesta edició juntament amb la col·laboració de la Biblioteca
Josep Roig i Raventós dins el programa Biblioteques amb D.O.
Aforament limitat. Cal comprar entrades prèviament (https://www.entrapolis.com/entradas/malvasia-power-tast-512-el-vi-dolc-lorigende-tot). Cost de l’entrada 28 Euros.

Nota de tast

Varietat
Malvasia de Sitges 100%

Blanc Subur 2018

Origen
Vinyes de l’Hospital de Sitges i d’Aiguadolç, llegat històric del 1935.

Elaboració

Nota de tast

Collita manual, raïm derrapat i maceració pel·licular amb fred de quatre
hores dins de la premsa, premsat fins a obtenir el 60% de rendiment,
desfangat a 9 graus durant 24 hores en dipòsit isotèrmic, tràfec per
començar la fermentació a 12 graus i un cop acabada la criança sobre
lies durant tres mesos. Estabilització tartàrica i filtració.

Vista: Blanc de Malvasia de Sitges de color
groc palla amb matisos verdosos, net i brillant
d’aspecte.

Característiques analítiques
Sucres residuals: 3g/l
Grau alcohòlic: 13,5%
Acidesa total: 7,3

Olfacte: Al nas es presenta varietal i intens,
on primer apareixen els aromes de fruita d’os
carnosa com el préssec, notes més tropicals
com la pinya o el litxi i tocs cítrics de llima o
taronja donant pas a un rerefons que recorda
al territori com les herbes aromàtiques de
muntanya o la pedra calcària.

Gust: Fresc i viu a la boca, amb notes de fruita cítrica i tropical presents i un bon equilibri
entre alcohol i l’acidesa varietal, donant pas a un final sec i lleugerament salí que recorda
a la pell de cítrics, fa salivar i convida a beure i menjar. Un post gust llarg.
Maridatge
És un vi molt versàtil, per la seva fresca acidesa pot aguantar bé un parell d’anys a l’ampolla
i ser l’acompanyament ideal de plats de peix mariners, arrossos i fideus de costa.

Nota de tast

Varietat
Malvasia de Sitges 100%

Malvasia de Sitges Dolça

Origen
Vinyes de l’Hospital de Sitges i d’Aiguadolç, llegat històric del 1935.

Elaboració

Nota de tast

Vi de licor. Dolç de llarg envelliment.
Criança oxidativa en bota de castanyer durant un període d’entre 5
i 6 anys

Vista: Malvasia dolça de color ocre amb
matisos ambarí a la copa.
Olfacte: Nas dolcenc i penetrant. Amb
notes d’orellanes, mel, prunes, i els clàssics
records de la llarga criança en fustes velles
de castanyer.

Característiques analítiques
Sucres: 250g/l
Grau alcohòlic: 15%
Acidesa total: 6

Gust: Molt viu a la boca, aquí és on demostra la seva raça. Apareix la fresca acidesa varietal
de most, els records de raïm, el volum alcohòlic i la llarga criança en equilibri.
Amb un final poc embafador, amb equilibri entre acidesa, dolçor i criança, donant pas a
un post gust molt llarg, que convida a beure.
Maridatge
Ideal tant amb postres tradicionals com amb formatges blaus, fruits secs o postres amb mel.

Informació repecte a la Covid-19:

Important:
Totes les activitats són amb inscripció prèvia. Així mateix
informar que totes es realitzaran al Centre Interpretació
Malvasia de Sitges. L’aforament és limitat.
Inscripcions:
Correu-e: b.sitges.jrr@diba.cat
Telèfon: 93 894 84 86
Formulari web que trobareu a:
https://bibliotecajoseproigiraventos.wordpress.com

• Totes les activitats es realitzaran a l’aire lliure.
• Es mantindrà, i s’assesgurarà des de
l’organització, la distància de seguretat entre
tots els assistents.
• Tots els assistents hauran de dur la mascareta
en tot moment.
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