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‘A LA MEVA MANERA’, LA NOVA CAMPANYA DE TURIA 

QUE CONVIDA A GAUDIR DEL DOLCE FAR NIENTE

Aquí pots veure la nova campanya de Turia 

En aquest enllaç pots descarregar-te imatges de “A la meva manera” 

València, 17 de març de 2022.− Turia, la cervesa torrada de València, presenta “A la meva 

manera”, la nova campanya de la marca que ret homenatge als seus orígens i als dies de sol i 

calor durant els quals el millor que es pot fer és no fer res. 

El dolce far niente és el fil conductor de la nova campanya de Turia, que desafia el ritme accelerat 

dels nostres dies i convida a gaudir del present i a descobrir l'encant que té la simplicitat de la 

vida. A la peça, un grup d'amics gaudeixen d'un dia al riu, cadascú a la seva manera, ja sigui 

prenent el sol, contemplant els peixos des de la vora del riu o nedant. Tot això acompanyat de 

la versió que el cèlebre cantautor i compositor de Benicàssim Álvaro Lafuente −conegut 

artísticament com Guitarricadelafuente− ha fet per a l'ocasió de la popular cançó My Way

(Comme d’habitude). 

Una campanya amb què la marca ha volgut també rendir tribut als seus orígens valencians. I és 

que a “A la meva manera” hi apareixen paratges naturals de la Comunitat Valenciana com el Pou 

Clar d'Ontinyent o el mateix Riu Turia. 

Original de 1935, Cervezas El Turia va néixer a València de la mà d'un grup d'amics emprenedors 

units per la seva passió per la cervesa. Frenats per la guerra, llançarien els seus primers 

productes anys més tard, el 1947. Durant dècades, a moltes llars i establiments de la ciutat es 



va brindar amb les diferents marques de la cervesera com la Stark, la Golden Bier o l'actual Turia 

Märzen, que va aconseguir perdurar en el temps gràcies al seu caràcter torrat tan característic. 

Dirigida per Nacho Gayán i realitzada per Pepe Colomer i Josep Maria Basora (The Pepes), la 

nova campanya de Turia podrà veure's tant a la televisió com a mitjans digitals i xarxes socials a 

nivell nacional fins al proper mes de maig. 

Sobre Turia 

Turia és una cervesa torrada, de tonalitat ambre amb reflexos vermellosos. El torrat del malt 

d’ordi amb què s'elabora li confereix un sabor característic que recorda les notes que trobem al 

pa torrat. Una amargor equilibrada, unes notes cítriques i un carbònic lleuger i suau fan de Turia 

una cervesa fresca i ideal per acompanyar la nostra gastronomia, especialment tapes i aperitius 

de sabors intensos. 


