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2018 - 2019

Dimarts, 11 de desembre

Dimarts, 18 de desembre

17.15 h, Residència Jaume I
Concert del quartet de clarinets,
Cor I i Cor II
Organitza: EMME

17.30 h, Sala Llucià Navarro
Concert del Cor I, Cor II, conjunt
instrumental infantil i combo
infantil
Organitza: EMME

Dimecres, 12 de desembre
18.30 h, Local Social la Germandat
Xerrada col·loqui “Els meus llibres”
a càrrec de l’escriptora espluguina
Maria Carme Poblet
Organitza: Germandat de la
Santíssima Trinitat

Divendres, 14 de desembre
19.30 h, Local Social la Germandat
Ponència "Les bondats de l’Aigua"
de Mar a càrrec de Sisco Florez
Organitza: Germandat de la
Santíssima Trinitat

19.00 h, Sala Llucià Navarro
Concert Cor III, conjunt instrumental
juvenil i combos juvenils
Organitza: EMME

Dimecres, 19 de desembre
18.30 h, local Social la Germandat
Taller infantil: L’arbre dels bons
desitjos
Xocolata i coca per als nens que
assisteixin al taller
Organitza: Germandat de la
Santíssima Trinitat

Dissabte, 22 de desembre
Diumenge, 16 de desembre
10.00 h, plaça de l’Església
Esmorzar en benefici de La Marató
de TV3. Actuació del grup de
folklore Colla de Ball de Gitanes de
Lliçà d'Amunt, i dels Gegants i Nans
de la Germandat.
Organitza: Germandat de la
Santíssima Trinitat

Dilluns, 17 de desembre
17.30 h, Auditori Carulla Font
Concert de sensibilització 4, 5 i 6
Organitza: EMME

09.00 h, l'Espluga FM Ràdio |
EFMR.cat | 107.4 FM | TDT
Conte de Nadal i recital amb les
escoles de l'Espluga
Organitza: L’Espluga Audiovisual
18.00 h, Pavelló Municipal
Festival de patinatge
Organitza: Casal de l’Espluga de
Francolí

Diumenge, 23 de desembre
10.00 h, l'Espluga FM Ràdio |
EFMR.cat | 107.4 FM | TDT
Conte de Nadal i recital amb les
escoles de l'Espluga
Organitza: L’Espluga Audiovisual
18.00 h, Pavelló del Casal (cal
entrar per la Sínia)
Concert familiar: The Penguins
“Reggae per xics”
Preu de l'entrada: 5€
Venda de begudes i berenar a càrrec
dels alumnes de 4t d’ESO de
l’Institut Joan Amigó.

Dimarts, 25 de desembre
12.30 h, Església Vella
Missa de Nadal

Dilluns, 24 de desembre
11.30 h, plaça Montserrat Canals
Espectacle d’animació musical amb
el tió.
Un espectacle d’animació on el tió
és el protagonista. Vine amb la teva
família a cantar i ballar!
12.15 h, plaça Montserrat Canals
Fem cagar el tió
Aquest any el tió ha menjat de
valent i cagarà uns regals d’allò
més especials!
23.00 h, Església Vella
Missa del gall

18.30 h, Teatre del Casal
Representació dels Pastorets de
l'Espluga de Francolí.
Al vestíbul, exposició i venda de les
il·lustracions originals que Joan
Vizcarra ha fet del conte "Els
Pastorets i la samarra d'en Getsè".
Organitza: Tratea Teatre del Casal de
l'Espluga.

Dimecres, 26 de desembre
09.00 h, plaça Montserrat Canals
Sortida de Sant Esteve
Per vuitè any consecutiu es
realitzarà la pujada a la Pena. Un
cop allí hi haurà un brindis amb una
copa de cava i torrons
Organitza: BTT Francolí
19.00 h, Església Vella
Concert de Sant Esteve
Organitza: Coral Espluguina

Dijous, 27 de desembre
09.00 h–13.00 h i 16.30 h–20.00 h,
Pavelló Municipal
Parc de Nadal
Activitats: Quatre inflables, circuit
balanzebikes, llit elàstic, jocs de
fusta, visita de dues mascotes,
espai de lleure infantil de 0 a 4 anys
amb jocs didàctics, petites carpes,
mini castell inflable i piscina de
boles.
Tallers: taller de pintar cares
nadalenc (matí 11.30h, tarda
18.30h), taller de corones (matí) i
taller de fanalets (tarda).
ATENCIÓ:
- Preu: 5 € sessió, 10 € dia
- No cal fer inscripció.
- Els menors han d’anar
acompanyats d’un adult.
- L'entrada dels menors
de 3 anys i dels acompanyants
és gratuïta.

Divendres, 28 de desembre
11.00 h, al Museu de la Vida Rural
Nadal al Museu – activitats en
família: El tió ens explica el secret
del bosc
Aquest Nadal, al Museu de la Vida
Rural ha arribat el tió! Diu que ens
vol explicar el secret més ben
guardat del bosc! Amb ell ens
endinsarem en la descoberta del
bosc a través d’una història molt
màgica i acabarem amb un taller per
endur-nos una part d’aquest secret
a casa! Us hi animeu?
Activitat adreçada a infants a partir
de 4 anys amb avis i àvies.
Reserva prèvia al: 977 870 576 o a
info@museuvidarural.cat
Places limitades

16.30 h, plaça de l’Església i nucli
antic
Cursa Infantil (nascuts entre 2010 i
2018)
Gratuït.
Premi a tots els participants
17.00 h, plaça de l’Església i nucli
antic
Cursa de la Llufa
Recorregut de 3,5 km
Preu: 4 € (els beneficis aniran
destinats a la Marató de TV3) .
En acabar hi haurà coca amb
xocolata desfeta per a tots els
participants.
Trofeus als 3 primers de cada
categoria
Premi especial a la llufa més
original
Regals per a tothom i premis segons
el número de dorsal
Incripcions a l'Ajuntament,
papereria Índex i el mateix dia de la
cursa.
Hi haurà servei de guarda-roba
Organitza: Club Atlètic Espluguí
Col·labora: Formació Permanent

Dissabte, 29 de desembre
09.00 h, Moto Park Francolí
Moto Any 2018
09.00 h: Esmorzar
10.00 h: Entrenaments
11.00 h – 14.00 h: Rodada
Preu: 40 € socis, 50 € no socis
(Esmorzar i assegurança inclosos)
Inscripcions a:
www.inscripcions.cat
Organitza: Motoclub Francolí

11.00 h, al Museu de la Vida Rural
Nadal al Museu – activitats en
família: El tió ens explica el secret
del bosc
Aquest Nadal, al Museu de la Vida
Rural ha arribat el tió! Diu que ens
vol explicar el secret més ben
guardat del bosc! Amb ell ens
endinsarem en la descoberta del
bosc a través d’una història molt
màgica i acabarem amb un taller per
endur-nos una part d’aquest secret
a casa! Us hi animeu?
Activitat adreçada a infants a partir
de 4 anys amb avis i àvies.
Reserva prèvia al: 977 870 576 o
a info@museuvidarural.cat
Places limitades
18.30 h, Teatre del Casal
Representació dels Pastorets de
l'Espluga de Francolí.
Al vestíbul, exposició i venda de les
il·lustracions originals que Joan
Vizcarra ha fet del conte 'Els
Pastorets i la samarra d'en Getsè'.
De 17.30 h a 18.30 h i quan acabi,
signatura dels contes a càrrec dels
autors.
Organitza: Tratea Teatre del Casal de
l'Espluga.

Diumenge, 30 de desembre
12.00 h, pel 107.4, L'Espluga FM
Ràdio | EFMR.cat | 107.4 FM | TDT
Resum de l'Any 2018 a l'Espluga i la
Conca
Una producció de l'Espluga
Audiovisual
Organitza: L’Espluga Audiovisual

18.00 h, Casalet
Projecció de la pel·lícula animada
“El conte de Nadal”, basada en la
novel·la del mateix títol escrita per
Charles Dickens.

18.00 h, del lloc s’informarà
directament a les persones
inscrites
Escape Room
Un cadàver ha aparegut del no res,
però, qui ha estat l'autor/a de
l'assassinat? Quina arma ha
utilitzat? On s'ha comès el crim?
Posa a prova les teves capacitats
investigadores i deductives i resol
el misteri abans que ningú en
aquest "Cluedo" en viu.
Per a majors de 15 anys
Places limitades. Inscripcions fins
al 29 de desembre a través del
codi QR o l’enllaç següent:
http://ow.ly/gB9B30mRZZ2

Dilluns, 31 de desembre

Dimecres, 2 de gener

12.00 h, plaça de l’Església i
cercavila pels carrers del poble
Arribada de l’home dels Nassos.
Col·labora: Grallers de l’Espluga de
Francolí

17.00 h, L'Espluga FM Ràdio |
EFMR.cat | 107.4 FM | TDT
Els Reis Mags a la ràdio
Organitza: L’Espluga Audiovisual
18.30 h, carrers de la vila
Cavalcada del patge Gregori
Organitza: Comissió de Reis
19.00 h, teatre del Casal
Recollida de cartes del patge
Gregori
Organitza: Comissió de Reis

12.00 h, pel 107.4, L'Espluga FM
Ràdio | EFMR.cat | 107.4 FM | TDT
Resum de l'any 2018 a l'Espluga i la
Conca
Una producció de l'Espluga
Audiovisual
Organitza: L’Espluga Audiovisual
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Dimarts, 1 de gener
01.00 h, Pavelló del Casal
Festa de Cap d’Any
Organitza: Club d'Hoquei del Casal
de l’Espluga de Francolí
Emissió de la representació dels
Pastorets de l'Espluga de Francolí
del dia 29 de desembre de 2018 per
televisió a TAC12.
Consulta la programació de TAC 12
per saber l’horari.

Dijous, 3 de gener
16.00 h, pavelló Municipal
Activitat multiaventura
Vine i puja al rocòdrom a través de
diferents vies d’escalada i baixa per
les tirolines i el tobogan gegant.

Divendres, 4 de gener
18.00 h, Casalet
Espectacle infantil: Un Patufet que
sona de Mariona Sagarra
Proposta basada en el conte
tradicional català amb la veu de la
cantant i creadora Mariona Sagarra
acompanyada de les il·lustracions
animades del pintor Perico Pastor.

Dissabte, 5 de gener

Organitza:

16.30 h, Residència Jaume I
Recepció de SSMM Els Reis Mags
d’Orient
18.00 h, carrers de la vila
Cavalcada de SSMM Els Reis Mags
d’Orient
18.30 h, Ajuntament
Recepció dels SSMM Els Reis Mags
d’Orient
18.45 h, Església Vella
Ofrena al Nen Jesús
19.00 h, Teatre del Casal
Recepció de SSMM Els Reis Mags
d’Orient.
20.00 h, carrers i cases de la vila
Inici del repartiment de regals.
*Tots aquells infants que duguin un
fanalet durant la cavalcada tindran
l’honor de pujar a l’escenari i fer-se
una foto amb els tres Reis Mags
d’Orient.
Organitza: Comissió de Reis

Actes permanents
Totes les festes de Nadal al local
Social la Germandat
Exposició i venda permanent de NOE
GAYA: el llibre “El camí de la
papallona” i els jocs: 3 en ratlla i
dominó.
Organitza: Germandat de la
Santíssima Trinitat

Podeu consultar l'agenda de
l'Espluga FM Ràdio a:
www.esplugafmradio.info/agenda

Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Regidoria de Joventut i Festes

·

En col laboració amb:
ADF
Alberg Jaume I
BTT Francolí
CAE
Casal de l’Espluga de Francolí
Comissió de Reis de l’Espluga de
Francolí
Consell Comarcal de la Conca de
Barberà
Coordinadora d’Entitats de l’Espluga
de Francolí
Coral Espluguina
Diables de l’Espluga de Francolí
Diputació de Tarragona
Direcció General de Joventut
EMME
Espluga Audiovisual
Formació Permanent
Germandat de la Santíssima Trinitat
Grallers de l’Espluga de Francolí
Hoquei del Casal de l’Espluga de
Francolí
Motoclub Francolí
Museu de la Vida Rural
Oficina Jove de la Conca de Barberà
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
Punt d’Informació Juvenil Francolí
Tratea Teatre del Casal de l'Espluga

NADAL
Si aquesta nit sents una remor estranya
que, no saps com, t’obliga a mirar el cel,
i enyores gust de mel
i tens desig d’una pau que no enganya…
és que a través dels aires de la nit
t’arriba aquell ressò de l’Establia
de quan l’Infant naixia
i s’elevava un càntic d’infinit.
Si ja no saps sentir-te pastoret,
ni aturar-te a entendre el bell missatge,
almenys, tingues coratge
de seguir el teu camí amb el cor net.

Joana Raspall

