La Fira de l'Espàrrec del Port de la Selva torna el cap
de setmana del 6 i 7 d'abril
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ReFira

Amb motiu de l'11è aniversari de la Fira de l'Espàrrec del Port de la Selva, els organitzadors han
decidit replantejar l'esdeveniment, i enguany durarà més que en edicions anteriors. A més, també
s'han programat més activitats i continguts. D'aquesta manera, els dies 6 i 7 d'abril, la ReFira del
Port de la Selva s'omplirà d'activitats per a totes les edats, i relacionades amb l'espàrrec de bosc.
La fira arrencarà el dissabte 6 d'abril amb la tradicional 'Botiga al carrer' (16:30h) i durant tota la
tarda, els carrers del Port de la Selva s'ompliran d'espectacles d'animació infantil, manualitats i
activitats culturals. Paral·lelament, a les 5 de la tarda es farà l'exposició 'nanses i pescadors', una
mostra sobre cistelleria de mar.
Sense cap mena de dubte, la gran novetat de la ReFira serà la celebració de la 'I Ruta de Tapes'. A
partir de les 7 de la tarda, els bars i restaurants del poble oferiran els seus millors plats amb els
espàrrecs com a grans protagonistes. La primera jornada de la fira acabarà amb un concert de
música als jardins de l'església. El moment ideal per prendre una copa amb els amics.
Des de primera hora del matí del diumenge (10h) la XI Fira de l'Espàrrec estarà farcida de
paradetes d'artesania i un gran assortiment de tastets elaborats amb productes naturals i amb
espàrrecs de bosc. Enguany la fira es celebrarà en la seva ubicació original, el carrer Mar i el
Passeig del Mil·lenari del Port de la Selva.
Durant la tarda, els més petits de la casa també podran gaudir de l'espectacle 'un viatge al País de
la Xauxa' (16:30h). Al cap d'una hora, els gegants Baldiri i Neus lideraran una rua pels principals
carrers del municipi.
La fira arribarà al seu final amb música, concretament amb les havaneres del grup Mar d'Amunt
del Port de la Selva (18:30). Les havaneres es podran gaudir acompanyat d'un bon cremat del Cap
de Creus.
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