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Concerts acústics de la mà de
Vermuts Miró
El primer dels quals, el diumenge 3 d'octubre al Museu del Vermut de Reus, amb
Buhos

Una imatge promocional dels productes de Vermuts Miró | Cedida

Amb més de 100 anys de recorregut i líder en el sector, Vermuts Miró ha estrenat la seva
campanya Comienza lo bueno, que arrencarà amb un cicle de quatre concerts acústics en
diferents sales estatals. Els Comienza lo bueno Concerts by Miró començaran el pròxim 3 d'octubre
a Reus, localitat originària de la companyia, de la mà de la banda catalana de rock Buhos, al
Museu del Vermut.
Reus, Castelló, Barcelona i Madrid
El 9 d'octubre, a Castelló de la Plana, serà el torn de Suu, una de les cantants amb més èxit de
l'escena pop nacional, que actuarà a La vermuteria 1858. Els seguiran els concerts del exOT,
Samantha Gilabert, el 16 d'octubre, al restaurant Pepa Tomate Parlament de Barcelona, ??i de
Roi Méndez, que posarà el toc final el proper 23 d'octubre, al Cucurutxo Bar de Madrid.
A més, a les jornades hi haurà un Live & Meet, conduït pel periodista i presentador Xavi Martínez,
on el públic podrà fer preguntes als artistes i participar a les entrevistes. Els concerts, que se
celebraran a les 12 del migdia a Reus i Castelló, i a dos quarts d'1 del migdia a Barcelona i
Madrid, combinaran la música, amb la degustació del Vermut Miró. L'entrada serà gratuïta, sota
reserva amb inscripció prèvia a través de la pàgina web https://vermutmiro.com/, i comptaran amb
l'aforament controlat per respectar els protocols sanitaris establerts.
Suport a la cultura
"El nostre objectiu és donar suport a la cultura, a les sales i als artistes, rescatant, a la vegada,
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l'hora de l'aperitiu amb un bon vermut. Ens va semblar una excel·lent excusa per combinar
música i gastronomia", ha exposat el president de Vermuts Miró, l'empresari reusenc Xavier
Martínez.
Des dels seus inicis, al 1957, el vermut ha estat el principal producte de la companyia. Els seus
emblemàtics Miró Roig, Miró Blanc o Miró Reserva conserven avui les fórmules originals creades per la
família Miró i segueixen recollint nombrosos premis i reconeixements nacionals, estatals i
internacionals, com un dels millors vermuts del món.

Imatge promocional de la campanya Foto: Cedida
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