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Jurat Collita

Àngel Quintana. Catedràtic 
d’Història i Teoria del cinema i 
Degà de la Facultat de Lletres de 
la Universitat de Girona.

Clara Isamat. Fotògrafa i 
sommelier.

Josep Maria Albet. Viticultor i 
propietari del celler Albet i Noya.

Roser Vernet. Filòloga i activista 
cultural.

Salvador Llopart. Periodista.

Jurat Brot

Daniel Villanueva. Cineasta i 
fundador de l’Escola de Cinema 
de Reus, l’Ecir.

Josep Maria Bunyol. Periodista 
especialitzat en cinema i sèries.

Marta Bayarri. Actriu, autora  
i directora.

Jurats Most 2021 Pack #MostacasaMost Festival  
a Filmin

Del 3 al 13 de juny,  
a la plataforma 

digital Filmin
La virtualitat i el consum 
audiovisual domèstic han 

arrelat amb força en el nostre 
món pandèmic. Enguany el 

Most Festival amplia l’horitzó, i  
ofereix de nou la possibilitat de 

gaudir des del sofà de casa de la 
millor selecció de cinema del vi. 
Un menú pensat per a la petita 

pantalla, amb un grapat de títols 
destacats de la secció Collita  

a competició.

Amb el suport d’INCAVI.

El Most segueix els consells de les 
autoritats sanitàries en temps de pandèmia, 
i proposa una nova manera domèstica i en 
petit comitè de gaudir dels vins dels cellers 
que ens acompanyen en aquests deu dies 
de cinema.

Aquest any l’espectador pot adquirir el 
vi que els cellers proposen a la sessió de 
cinema que patrocinen, tot dins un còmode 
estoig que també inclou una acurada 
selecció de formatges de Xerigots, i una 
copa Most de regal. 

El #Mostacasa es pot adquirir online en 
comprar les entrades de cinema; físicament 
el mateix dia de la sessió; o bé a la botiga 
de VINSEUM, la resta de dies de festival.

Mesures Covid-19 #CULTURASEGURA

Renteu-vos les mans amb solució hidroalcohòlica.

Mantingueu la distància de seguretat.

És obligatori l’ús de mascareta.

Preguem puntualitat als actes.

Aforament limitat.

Es recomana adquirir l’entrada, gratuïta o de pagament,  
de manera anticipada i al web www.mostfestival.cat.

Es recomana fer el pagament amb targeta de crèdit.

Confiem en l’autoresponsabilitat dels nostres públics.

L’organització es reserva el dret de canviar els formats si les mesures sanitàries 
hi obliguen.

Reserva 
les teves entrades
mostfestival.cat

20€
PA C K

# M O S TA C A S A

Compra el pack  
i et regalem l’entrada



HORA LLOC ACTE / PEL·LÍCULA PREU

Dijous 10 de juny

 20h Auditori VINSEUM Filoxera + La plegaria + La fiesta de la 
Trasiega (50 min.). Amb pack opcional 
#Mostacasa de +500.

5€

 20h Capella de VINSEUM Tast: Vins del Sapiens Català amb Ferran 
Centelles.

20€

 20h Teatre Cal Bolet Brot #2 (89 min.). Amb pack opcional 
#Mostacasa de Cultivare de Vallformosa.

5€

Divendres 11 de juny

 9.30h CIC La Fassina Sant 
Sadurní d’Anoia

Jornada formativa. Una mirada estètica als 10 
anys d’anuncis del Most Comunicació del Vi 
Collita 2021 + presentació de les campanyes 
de comunicació de la DO Catalunya i de 
Cultivare de Vallformosa. Amb el suport de 
la DO Catalunya

5€

 19h Auditori VINSEUM A Wonderful Kingdom (79 min.). Amb 
pack opcional #Mostacasa de COVIDES.

5€

 19h Teatre Cal Bolet Brot #3 (90 min.). Amb pack opcional 
#Mostacasa de Cultivare de Vallformosa.

5€

 19h Obrador Xerigots Tast de formatges catalans amb vins 
catalans i visita a l’Obrador de Xerigots.

40€

 20h Jean Leon Sopar + L’âme du vin (102 min.). 30€

 20h Auditori Municipal JORN - concert visual 10 anys de Most. 
Amb pack opcional #Mostacasa d’Umesú.

16 / 18€ / 
20€

 20h Kubrick Cinema La vida de los demás (150 min.). Amb el 
suport de la DO Penedès.

8€

Dissabte 12 de juny

 10.30h 
a 13.30h

CIC La Fassina Sant 
Sadurní d’Anoia

Projecció en loop dels treballs de 
Comunicació Most 2021.

Gratuït

 11.30h Capella de VINSEUM Tast Club de Vins amb Origen 10€ 

 12h Auditori VINSEUM Legado Italiano (82 min.). Amb pack 
opcional #Mostacasa d’Oriol Rossell.

5€

 12h Casa de Cultura Mas 
Catarro, Santa Margarida  
i els Monjos 

Vignes dans le rouge (73 min.). Gratuït

 13h Capella de VINSEUM Tast Club de Vins amb Origen 10€ 

 17.30h Celler Eudald Massana Vignes dans le rouge (73 min.). Inclou tast 
guiat + taula rodona.

24€

 18h Auditori VINSEUM Le champagne a rendez-vous avec la lune 
(52 min.). Amb pack opcional #Mostacasa 
de Gramona.

5€

 18h CIC La Fassina Aleksi (88 min.). 5€

 19h Obrador Xerigots Tast de formatges catalans amb vins 
catalans i visita a l’Obrador de Xerigots.

40€

 20h Capella de VINSEUM Tast: Xampanys i escumosos biodinàmics 
amb Jaume Gramona i Xavier Roig.

20€

 20h Teatre Cal Bolet Brot #4. Amb pack opcional #Mostacasa 
de Cultivare de Vallformosa.

5€

 20h Auditori VINSEUM Entre vinyes. Estrena del road movie sobre 
l’enoturisme català. Amb la presència de 
la directora, Amanda Sans i de l’equip de 
realització i de producció.

Gratuït

 20h CIC La Fassina From The Vine (94 min.). 5€

Diumenge 13 de juny

 11h Auditori VINSEUM Espots - COVID. Més enllà de l’any de la 
COVID i del míldiu: Resilència, estratègies 
i oportunitats a la vinya i el vi a Catalunya.

Gratuït

 12h Local d’Esquerres 
Avinyonet del Penedès

Envino Veritas: Galicia del terroir al 
natural (62 min.).

Gratuït

 12h Casal de Cultura de 
Torrelavit

Històries del vi 2 (54min.). Gratuït

 12h Kubrick Cinema Mini Most: Inclús Kids (51 min.). 5€

 19h Auditori Municipal Cloenda + Premi honorífic Most a Pere 
Portbaella + El ventre del mar (83 min.), 
amb la presència del seu director Agustí 
Villaronga. Amb pack opcional #Mostacasa 
de Pere Ventura

8€

Dimarts 15 de juny

 20h Auditori VINSEUM Cicle cinema català: Noche de vino tinto 
(98 min.). Presentació a càrrec de Joan M. 
Minguet.

Gratuït

Dimarts 22 de juny

 20h Auditori VINSEUM Cicle cinema català: Vida en sombras (85 
min.). Presentació a càrrec de Jaume Felipe.

Gratuït

Dimarts 29 de juny

 20h Auditori VINSEUM Presentació Cicle cinema català i 
projecció del film Angoixa (91 min.). 
Presenta Toni Regueiro.

Gratuït

HORA LLOC ACTE / PEL·LÍCULA PREU

Dimarts 1 de juny

 19h Filmoteca de Catalunya Presentació del Most 2021 a Barcelona + 
L’âge d’or (68 min.). Amb pack opcional 
#Mostacasa de Llopart.

4€

Dijous 3 de juny

 20h Auditori Municipal Gala inauguració + Premi honorífic Most 
Sapiens del Vi + Wine Masters: Penedès, 
Spain (49 min.). Amb pack opcional 
#Mostacasa de Família Torres.

8€

Divendres 4 de juny

 12h Auditori VINSEUM Històries del vi 2 (54min.) 5€

 18h Auditori VINSEUM Las voces del vino. Capítulo 2 + Vinos 
y Sabores Ecológicos: salud, sabor + 
Sinfonía de cristal (43 min.).  Amb pack 
opcional #Mostacasa de Sumarroca.

5€

 20h Auditori Municipal Gala del vi a Vilafranca del Penedès + 
Vignes dans le rouge (73 min.) + debat amb 
Lluís Giralt, tècnic vitícola d’INCAVI. Amb el 
patrocini i el pack #Mostacasa de Llopart.

5€

Dissabte 5 de juny

 11h Sumarroca Las voces del vino. Capítulo 2 + Vinos y 
Sabores Ecológicos: salud, sabor + Sinfonía 
de cristal (43 min.). Inclou esmorzar a l’aire 
lliure en arribar al celler.

15€

 12h Auditori VINSEUM Històries del vi 1 (51min.). Amb pack 
opcional #Mostacasa de Sant Josep Vins.

5€

 17.30h Auditori VINSEUM L’âme du vin (102 min.). Amb pack 
opcional #Mostacasa de Jean Leon.

5€

 18h Recaredo  Le champagne a rendez-vous avec la lune 
(52 min.). Inclou tast de Corpinnat.

28€

 18h Codorniu A Wonderful Kingdom (79 min.). Inclou 
visita, tast i obsequi; i sopar opcional als 
Jardins de Codorniu.

20€ / 52€

 19h Capella de VINSEUM Tast: Nous vins, raïms antics. Família 
Torres. Tast dirigit per Miquel Torres 
Maczassek.

20€

 20h Auditori VINSEUM L’âge d’or (68 min.). Amb pack opcional 
#Mostacasa d’Albet i Noya.

 5€

 19h Obrador Xerigots Tast de formatges catalans amb vins 
catalans i visita a l’Obrador de Xerigots.

40€

 20h Kubrick Cinema Ammonite (117 min). Amb el suport de la 
DO Penedès.

8€

 21.30h Pl. Jaume I Cinema a la fresca. Bloody Most: Viernes 
13, 40+1 aniversari, (95 min.). Presentació 
a càrrec d’Àngel Sala, director  del Festival 
de Sitges.

Gratuït

Diumenge 6 de juny

 11h Codorniu A Wonderful Kingdom (79 min.). Inclou 
visita, tast i obsequi; i dinar opcional als 
Jardins de Codorniu.

20€ / 52€

 11.30h MAC Castell d’Olèrdola Filoxera + La plegaria + La fiesta de la 
Trasiega (50 min.).

Gratuït

 12h Auditori VINSEUM Mini Most: Chomón per la mainada 
(50min.).

Gratuït

 17.30h Auditori VINSEUM Envino Veritas: Galicia del terroir al 
natural (62 min.). Amb pack opcional 
#Mostacasa de La Salada.

5€

 20h Kubrick Cinema La mujer del espía (115 min.). Amb el 
suport de la DO Penedès.

8€

 20.30h Centre d’Interpretació de 
la Malvasia de Sitges

Pelican’s Watch (67 min.). Amb pack 
opcional #Mostacasa de Malvasia de Sitges.

20€

Dilluns 7 de juny

 20h Capella de VINSEUM Tast: Vins salvatges. Tast dirigit per 
Raimon Salas.

20€

Dimarts 8 de juny

 20h Capella de VINSEUM Tast: L’âme du vin de Jean Leon. Tast 
dirigit per Mireia Torres Maczassek i Roser 
Catasús. 

20€

Dimecres 9 de juny

 20h Auditori VINSEUM Cicle cinema català: Pont de Varsòvia 
(105 min.). Presentació a càrrec d’Esteve 
Riambau, director de la Filmoteca de 
Catalunya.

Gratuït

 20h Casino Prado de Sitges Tast cinèfil de Most Festival al Casino 
Prado de Sitges. Amb pack opcional 
#Mostacasa de Malvasia de Sitges.

Gratuït

 20h Teatre Cal Bolet Brot #1 (95 min.). Amb pack opcional 
#Mostacasa de Cultivare de Vallformosa.

5€

 Secció Collita    Secció Brot    Gran Reserva    Mini Most    + Most 10è Festival Internacional de Cinema del Vi

mostfestival.catFB / TW / IG  @mostfestival - #most2021  MAIL info@mostfestival.cat

* Totes les pel·lícules del festival són en versió original, i amb subtítols en català o castellà per aquells films de parla estrangera.



Mini Most  
El Mini Most se’ns ha 
fet gran. Enguany 
volem dedicar els dos 
diumenges al públic 
familiar. Dues propostes 
que faran gaudir del setè 
art a petits i a grans.

Chomón per a la 
mainada

6 juny. 12h. Gratuït

Auditori de VINSEUM

Volem que el cinema mut no 
sigui un desconegut per a ningú. 
La sessió la formen cinc films del 
gran pioner Segundo de Cho-
món, basats en contes clàssics. 
Un narrador professional hi po-
sarà veu en directe, acompanyat 
de  música. Princeses, misteri, 
fum, ogres i llànties meravelloses 
per a una sessió de descobri-
ment del cinema silent. 

Inclús Kids

13 juny 12h. 5€

Cinema Kubrick

De la mà de l’Inclús, Festival Inter-
nacional de Cinema i Discapacitat 
de Barcelona, la nova sessió de 
Mini Most proposa la projecció 
de curtmetratges pensats per a 
nenes i nens d’entre 9 i 12 anys, 
amb l’objectiu de sensibilitzar-los 
en la discapacitat.

Sessions especials  

Presentació del Most 2021 
a Barcelona: L’âge d’or

1 juny. 19h. 4€ 
Filmoteca de Catalunya

El festival es presenta un any més a 
la capital catalana amb la projecció 
d’una de les pel·lícules del vi 
destacades d’aquesta edició. La 
sessió comptarà amb la presència 
del director de la Filmoteca de 
Catalunya, Esteve Riambau. Amb el 
patrocini i el pack #Mostacasa de 
Llopart. 

Gala d’inauguració + 
Premi honorífic Most 
Sapiens del vi + Wine 
Masters: Penedès, Spain
3 juny. 20h. 8€ 
Auditori Municipal

La gala d’inauguració, presentada 
pel periodista de TVC Jordi Eroles, 
comptarà amb la presència de 
Ferran Centelles, cara visible de 
l’equip Sapiens del Vi, qui rebrà 
el Premi honorífic Most 2021. Tot 
seguit es projectarà Wine Masters: 
Penedès Spain del director Klaas 
de Jong (Països Baixos, 2020). 
Miquel Torres Maczasseck, un dels 
protagonistes d’aquest documental, 
ens acompanyarà a l’escenari per 
parlar-nos-en. Família Torres és el 
celler que ofereix el primer dels 
packs #Mostacasa del festival.

Gala del vi a Vilafranca  
del Penedès + Vignes dans 
le rouge

4 juny. 20h. 5€ 
Auditori Municipal

La gala, presentada per Jordi 
Eroles, estrena Vignes dans le 
rouge, de Christophe Fauchère 
(França, 2020). La sessió comptarà 
amb la presència de Lluís Giralt, 
tècnic de la secció de viticultura 
de l’INCAVI que exposarà els 
darrers avenços a la vinya en la 
lluita contra el canvi climàtic. 
Tot amb el patrocini i el pack 
#Mostacasa de Llopart.

JORN - concert visual  
10 anys de Most

11 juny. 20h. 16€/18€/20€ 
Auditori Municipal

Acte central del desè aniversari del 
Most Festival. Un concert visual 
únic, protagonitzat pel free-jazz 
experimental composat per Ricard 
Parera, Marcel·lí Bayer i Carlos 

Martorell, i amb les imatges de 
Jordi Cabestany. Un coproducció 
amb el Servei de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilafranca que 
compta amb el patrocini i el pack 
#Mostacasa d’UmésU.

Entre Vinyes, estrena 
del road movie sobre 
l’enoturisme català.

12 juny. 20h. Gratuït 
Auditori de VINSEUM

El Most presenta en exclusiva 
Entre Vinyes, un nou documental 
d’Amanda Sans, coproduït per 
Incís Films i Televisió de Catalunya, 
i que desvetlla racons d’excepció 
de la Catalunya país de vins. L’acte 
comptarà amb la presència de la 
directora i part de l’equip del film; 
Guillem Carol, productor executiu; 
i David Font, director de l’Agència 
Catalana de Turisme.

Gala del vi a Sant Sadurní 
d’Anoia

12 juny. 18h. / 20h. 5€ 
CIC La Fassina. St. Sadurní d’Anoia

Enguany l’històric celler del CIC 
Fassina acollirà una sessió doble 
amb dues ficcions de Collita 2021: 
Aleksi, de Barbara Vekarić (Croàcia, 
2019) i From The Wine, de Sean 
Cisterna (Canadà, Itàlia, 2019).

Gala de cloenda + Premi 
honorífic Most Pere 
Portabella + El ventre  
del mar 
15 nov. 19h. 8€ 
Auditori Municipal

Gala que compta amb Jordi Eroles 
de mestre de cerimònies i amb 
l’entrega de premis de les seccions 
competitives, Collita 2021 i Brot. 
Es farà entrega del Premi Honorífic 
Most Festival al  director Pere 

Portabella. Tot seguit es projectarà  
El ventre del mar d’Agustí Villaronga 
(Catalunya, 2021). Comptarem amb 
la presència del seu director. Una 
sessió amb el patrocini i el pack 
#Mostacasa de Pere Ventura.

Activitats Most 10è Festival Internacional de Cinema del Vi

Univers Brot 

El Most aposta, per desè 
any consecutiu, pel 
cinema nacional i pel 
talent jove. A les tres 
sessions clàssiques de 
curts del Brot, hi seguim 
sumant una quarta el 
dissabte, gràcies a la 
mirada particular dels 
alumnes del Campus Brot; 
el nostre projecte educatiu 
per aprendre a programar 
un festival de cinema.

Brot

9, 10 i 12 juny. 20h / 11 juny 19h. 5€ 
Teatre Cal Bolet

El gran cinema també ho és en petit 
format. Els millors curtmetratges 
nacionals competeixen en la nostra 
secció a concurs, en unes sessions 
pensades com a tastos cinemato-
gràfics. Quatre sessions de dime-
cres a dissabte al Teatre Cal Bolet. 
Amb la col·laboració de Cultivare de 
Vallformosa.

Campus Brot
Joves Programadors

24 maig / 12 juny. Gratuït 
Virtual

En quatre sessions virtuals on 
tothom qui vulgui podrà conèixer 
de prop tot allò que es cou a un 
festival. A més, amb l’ajuda del 
crític Manu Yáñez, director d’Otros 
Cines Europa, faran la selecció de 
la darrera sessió del Brot. 

Premis honorífics  
Most 2021

L’equip del Sapiens del vi de Ferran 
Centelles i Pere Portabella. Dies 3 
i 13 de juny, a la Inauguració i a la 
Cloenda, respectivament.

Cicle de cinema català
La història moderna del nostre 
cine concentrada en quatre títols 
clau proposats per la Filmoteca de 
Catalunya. Comencem el dimecres 
9 de juny amb El pont de Varsòvia 
de Pere Portabella, a la que s’hi su-
maran després tres títols més a la 
#PantallaVINSEUM, els dimarts de 
juny, a les 20h.  Sessions gratuïtes. 

Més enllà de l’any  
de la COVID i del míldiu

Un debat que dirigirà la periodista 
i sommelier, Sílvia Culell, i que vol 
convocar al sector del vi i fer parlar 
de futurs postpandèmics a les 
denominacions d’origen catalanes. 
Sessió presencial al VINSEUM, 
diumenge 13 de juny, 11h, i en strea-
ming per Penedès Televisió.

Tastos de cinema
Cinc tastos faran aflorar la potèn-
cia dels vins del nostre territori. 
Raimon Salas, Xavier Roig, Jaume 
Gramona i Ferran Centelles, direc-
tors d’orquestra de luxe per a un 
programa vínic temptador.

El Most transporta a l’es-
pectador de la pantalla a 
la copa de vi de la Capella 
de VINSEUM. Enguany 
els cinc tastos ens porten 
els vins de les millors ses-
sions de la Collita 2021. 

Preu de cada tast: 20€ (l’entrada 
del tast permet l’accés gratuït a la 
sessió de cinema del vi que hi està 
connectada).

Nous vins, raïms antics. 
Família Torres

5 juny. 19h.

Un tast singular que dirigirà Miquel 
Torres Maczassek, cinquena 
generació del celler Família Torres. 
Oportunitat única per descobrir els 
secrets més ben guardats del mític 
celler penedesenc. 

Aquest tast connecta amb el do-
cumental Wine Masters: Penedès, 
Spain, programat el 3 de juny, a les 
20h a l’Auditori Municipal. 

Vins salvatges

7 juny. 20h. 

De la mà dels sommeliers Raimon 
Salas descobrirem vins difícils 
de classificar i impossible de 
domesticar. 

Aquest tast connecta amb el 
documental L’âge d’or, programat 
el 5 de juny, a les 20h a l’auditori de 
VINSEUM.

L’âme du vin de Jean Leon

8 juny. 20h. 

Un tast a càrrec de Mireia Torres 
Maczassek i Roser Catasús, enòlo-
gues de Jean Leon. Tastarem els 
quatre Vins de Finca de Jean Leon 
i per acabar, obrirem una autèntica 
joia: una ampolla de 6 litres d’un 
reserva del 1988. 

Aquest tast connecta amb el do-
cumental L’âme du vin, programat 
el 5 de juny, a les 17.30h a l’auditori 
de VINSEUM.

Tast de vins Sapiens 
Català

10 juny. 20h.   

Un tast a càrrec de Ferran Centelles, 
director del premiat equip de Sa-
piens del Vi, que ens farà descobrir 
els tresors del vi català. 

Aquest tast connecta amb la Gala 
d’Obertura, programada el 3 de juny, 
a les 20h a l’Auditori Municipal.

Tast d’escumosos 
biodinàmics

12 juny. 20h.

Un tast a càrrec de Jaume Gramona 
i el sommelier Xavier Roig ens 
transportarà de França a Catalunya, 
entre xampanys i escumosos 
biodinàmics.

Aquest tast connecta amb el 
documental Le champagne a ren-
dez-vous avec la lune, programat el 
12 de juny, a les 18h a l’auditori de 
VINSEUM.

Tastos de cinema

Catalunya ha estat, és i serà el nostre marc 
geogràfic, social i vínic de referència, però 
aquest any més que mai el Most fa gala del 
seu país de grans vins i d’excel·lent cinema. 
Aquí apuntem els més destacats:

Catalunya, país de vins  
i de cinema 

FB / TW / IG  @mostfestival - #most2021  MAIL info@mostfestival.cat



+ Most

Bloody Most: Viernes 
13, 40+1 aniversari

5 juny. 21.30h.

Pl. de Jaume I, 1

Celebrem els quaranta-un anys 
del clàssic del terror amb una 
sessió a l’aire lliure de la plaça 
més bonica de la vila. Una nit 
de por a l’americana, que vol 
barrejar crispetes i vi per resistir 
a tots els mals de la COVID19.  
La pel·lícula serà presentada per 
Àngel Sala, director del Sitges 
Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya. 

Tast Club de Vins  
amb Origen. 

12 juny. 11.30h. / 13h. 10€ 

Capella de VINSEUM.

El Club de Vins d’Ametller 
Origen proposa dos tastos per a 
descobrir alguns dels seus vins 
més emblemàtics. Una opor-
tunitat per descobrir aquesta 
iniciativa que vol  posar en valor 
els petits cellers que tant bona 
feina estan fent per dignificar el 
nostre vi català.

  Most als municipis Most als cellers 

Olèrdola

6 juny. 11.30h.

Museu d’Arqueologia de Catalunya 
Castell d’Olèrdola, s/n. Olèrdola

El Castell d’Olèrdola acull una 
jornada completa de vi, d’història i 
de cinema. L’any del centenari del 
jaciment d’Olèrdola, us proposem 
la visita 100 anys després...ahir i 
avui de la recerca arqueològica, 
una ruta ben especial redescobrirà 
les traces de tantes mans que 
han fet possible la preservació del 
meravellós bressol del Penedès. 
Acompanya a la ruta la sessió de 
cinema del vi a l’església romànica 
de Sant Miquel a l’església romàni-
ca de Sant Miquel, amb Filoxera, La 
plegaria i La fiesta de la Trasiega. 
Tres curtmetratges que ens guien 
pels camins de la història i de la 
cultura popular de la vinya i del vi.

Sitges

9 juny. 20h. 

Casino Prado  
C. de Francesc Gumà, 6, 14. Sitges

L’ajuntament sitgetà acull el primer 
Most al municipi en una de les pan-
talles històriques de la vila, la qual 
regenta la centenària societat Casi-
no Prado Suburense. Una selecció 
dels millors curtmetratges de ficció 
del Most servirà per encetar el 
principi d’una llarga amistat.

Santa Margarida  
i els Monjos

12 juny. 12h.  

Casa de Cultura Mas Catarro 
Av. de Mas Catarro, s/n. Santa 
Margarida i els Monjos

Un any més Santa Margarida i 
els Monjos s’afegeix al Most. Els 
visitants podran conèixer la història 
de la Masia de Mas Catarró, i segui-
dament descobrir el documental 
Vignes dans le rouge. 

Torrelavit 

13 juny. 12h.  

Casal de Cultura 
C. del Molí, 29 bis. Torrelavit 

Projecció del bloc de ficcions 
Històries del vi 2, el qual inclou els 
curtmetratges La proyección, Tierra 
de cenizas, Eucaristía i Dolium 
Péplum. Abans de la sessió, i a partir 
de les 11h, el Centre d’Interpretació 
de l’Aigua estarà obert per a tothom 
que hi estigui interessat. 
 

Avinyonet del Penedès

13 juny. 12h.

Auditori del Local d’Esquerres 
C. del Sindicat. Avinyonet del 
Penedès

Projecció del documental Envino 
Veritas: Galicia del terroir al na-
tural. La sessió inclou la visita per 
lliure a al CI DO Vinífera, el centre 
d’interpretació de la vinya en el 
món iber, una exposició que posa 
en valor el material del jaciment 
arqueològic de la Font de la Canya.

Sumarroca

5 juny. 11h. 15€

Crta. de Sant Sadurní a Gelida,  
km. 15. El Rebato. Subirats

Sumarroca proposa una nova ses-
sió cinema al celler i projecta Las 
voces del vino. Capítulo 2, Vinos y 
Sabores Ecológicos: salud, sabor i 
Sinfonía de cristal, tres curtmetrat-
ges que ens faran viatjar més enllà 
de l’Atlàntic. La sessió engegarà 
amb un esmorzar a l’aire lliure en 
arribar al celler. 

Recaredo

5 juny. 18h. 28€

C. de Tamarit, 10. St. Sadurní d’Anoia

El primer dissabte de Most, el celler 
obre de nou les portes al festival 
i proposa una sessió intensa de 
cinema del vi. Amb la projecció del 
documental Le champagne a ren-
dez-vous avec la lune acompanyat 
d’un tast de les edicions limitades i 
llargues criances de Turó d’en Mota 
2007, Serral del Vell 2014, Enoteca 
Terrers 2010 (més de 10 anys de 
criança).

Codorniu 

5 juny. 18h. 20€ / 52€ (sopar inclòs)

6 juny. 11h. 20€ / 52€ (dinar inclòs)

Av. de Jaume Codorniu, s/n. Sant 
Sadurní d’Anoia

El celler modernista més imponent 
del Penedès torna a acollir una 
doble sessió de cinema del 
vi. L’activitat inclou visita a les 
caves; projecció del documental 
portuguès A Wonderful Kingdom; 
el tast “Els colors d’Anna”; una 
ampolla d’obsequi i, per qui en 
vulgui encara més, acabar amb un 
àpat als jardins de Can Codorniu.

Centre d’Interpretació  
de la Malvasia

6 juny. 20.30h. 20€

Pl. de Joan Duran i Ferret, s/n. 
Sitges

El Centre d’Interpretació de la 
Malvasia de Sitges i l’Ajuntament 
de Sitges uneixen esforços per 
estrenar-se al festival amb un Most 
als cellers. Una nova oportunitat 
de descobrir el celler històric de 
la malvasia, i de gaudir de cinema 
del vi d’aromes hel·lènics amb 
la projecció de Pelican’s Watch. 
Tot acompanyat d’un tast que 
agermana malvasies suburenques 
i malvasies arribades directament 
des de Grècia.

Jean Leon

11 juny. 20h. 30€

Chateau Leon, s/n. Torrelavit 

Enguany el celler Jean Leon ens pro-
posa un Most 100% d’estiu. Sopar a 
la fresca amb unes postres ben sug-
gerents:  un viatge per la Borgonya 
més autèntica amb la projecció del 
documental L’âme du Vin. 

Celler Eudald Massana

12 juny. 17.30h. 24€

Finca El Maset. Sant Pau d’Ordal 

Celler Eudald Massana se suma  a 
la fórmula del Most als cellers, i ens 
proposa una nova oportunitat de 
descobrir Vignes dans le rouge, 
una pel·lícula que gira entorn del 
canvi climàtic i l’efecte d’aquest en 
el nostre sector. Acompanyarem 
la projecció amb un tast guiat per 
Eudald Massana i una interessant 
taula rodona, amb convidats 
especials, per debatre sobre el 
canvi climàtic a la vinya i al món.

10è Festival Internacional de Cinema del Vi

mostfestival.cat

Activitats Most

Un festival que s’escampa, amb sis pobles 
que també irradien cinema del vi.

Els cellers obren les portes al Most per acollir 
una jornada ben especial a casa seva. Aire 
lliure, cinema i vi, més imprescindibles que 
mai en temps de COVID.

Most edu 

El Most dedica un espai  
a les activitats educati-
ves i de formació amb 
l’objectiu d’inocular la 
passió pel setè art  
i per la cultura del vi  
a petits i grans.

Most a les escoles 

26, 27, 28 de maig / 1, 2, 3, 8, 9 
de juny. 9/10.30/12h.  
Auditori del VINSEUM

10 de juny. 9/10.30/12h.  
CIC Fassina de St. Sadurní d’Anoia 

11 de juny. 11h.  
Casal de Cultura de Torrelavit

Els alumnes de primària i de 
secundària poden gaudir de les 
sessions de Collita del Most. Una 
bona manera d’acabar el curs i 
d’entrar a l’univers pedagògic del 
festival. Per a més informació i 
reserves: educacio@vinseum.cat. 

Jornada formativa

Una mirada estètica als 10 
anys d’anuncis del Most + 
presentació de campanyes 
de comunicació de la DO 
Catalunya i de Cultivare de 
Vallformosa.

11 juny. 9.30h. 5€ 
CIC Fassina de St. Sadurní d’Anoia

Matinal de reflexió al voltant de 
la comunicació del vi. Comen-
cem amb Ivan Pintor, professor 
de Comunicació Audiovisual a 
la UPF, parlant sobre l’evolució 
estètica dels anuncis presentats 
en 10 anys de Most Festival. 
Seguidament, projecció dels 
treballs publicitaris que formen 
part de la secció Collita 2021.

La jornada acaba amb un plat 
fort, la presentació en primícia 
de dues noves campanyes de 
comunicació del vi que veuran 
la llum a partir del Most 2021: 
DO Catalunya i Cultivare de 
Vallformosa.



ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

AJUNTAMENTS COL·LABORADORS

EMPRESES PATROCINADORES

CELLERS PATROCINADORS

AMB LA COL·LABORACIÓ ESPECIAL PATROCINA

 

VENDA D’ENTRADES 
ANTICIPADES

www.mostfestival.cat  
(sense comissions).

I des del 25 de maig també a 
VINSEUM

La venda anticipada es tancarà  
2 hores abans de cada sessió. 

Venda d’entrades durant els dies 
del festival 

Als espais de projecció des d’1 
hora abans de la sessió, o venda 
física anticipada a VINSEUM.

PREUS

Secció Gran Reserva: 8€ (6,50€)*

Secció Brot: 5€ (4€)*

Secció Collita: 5€ (4€)*

Mini Most: 5€ (4€)*

* Preu amb descompte

Secció Most als cellers: consulteu 
la informació de cada sessió.

Tastos a la Capella de VINSEUM: 
20€ (15€)*

ABONAMENTS 

Fórmula 4x3: aconsegueix 
quatre entrades pel preu de tres.

Brot 4x3 = 15€

Collita 4x3 = 15€

Gran Reserva 4x3 = 24€

DESCOMPTES* 

Seccions Gran Reserva, Brot 
i Collita: Carnet Jove, Carnet 
Blanc, Alumnes Escola de 
Viticultura i Enologia d’Espiells, 
Socis Cine Club Vilafranca, 
Carnet d’Amic de Cal Bolet,  
i l’Auditori, Amics de VINSEUM.

 Mini Most: Famílies nombroses i 
monoparentals, persones a l’atur, 
persones amb discapacitat i un 
acompanyant, persones jubilades, 
pensionistes, i Carnet Blanc. 

Tastos de VINSEUM: Amics de 
VINSEUM. 
*  Els descomptes estan disponibles online 

i a les taquilles del Festival. Caldrà 
acreditar el descompte a taquilla per 
accedir a la sessió.

PROMOCIONS**

Entrada a VINSEUM: 50% de des-
compte per a la visita a VINSEUM 
amb una entrada del Festival. 

XARXES SOCIALS

Fb / Tw / Ig  
@mostfestival / #most2021

CONTACTE 

info@mostfestival.cat


