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FIRA D.O.CONCA DE BARBERÀ

23, 24 i 25 d’AGOST de 2019

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Dijous 22 d’agost de 2019

Dissabte 24 d’agost de 2019

A les 20 h al Museu de la Vida Rural.
Tast SUB - 25 - “Combinats de vi” a càrrec de
Bernat Andreu - Activitat adreçada a joves
de 18 a 25 anys on es serviran còctels fets
amb vi.

A les 19 h a la Plaça Montserrat Canals, inauguració de la 49a Festa de la Verema.
Tot seguit, piada i obtenció del primer most
de la collita 2019.

Preu: 5 euros. Places limitades. El
pagament es farà el mateix dia
de l’activitat.
Inscripcions a través d’aquest
formulari: https://bit.ly/2KzHewS
Per més informació: 977 926 905
(DO Conca de Barberà - de dill a div. de 9 a 14 h)
Inscripcions obertes fins dimecres 21 d’agost

Divendres 23 d’agost de 2019
A les 19.30 h al Museu de la Vida Rural.
Maridatge de vins i formatges dirigit per Ramon Roset, sommelier i formatger professional.
Preu: 10 euros. Places limitades. El
pagament es farà el mateix dia
de l’activitat.
Inscripcions a través d’aquest
formulari: https://bit.ly/2OJYCUN
Per més informació: 977 926 905
(DO Conca de Barberà - de dill a div. de 9 a 14 h)
Inscripcions obertes fins dimecres 21 d’agost

A les 21.30 h al Restaurant Bosseria Hostatgeria de Poblet.
6è Brinda’m Baccus. Sopar-maridatge amb
una selecció de 6 vins i caves de la DO Conca de Barberà amb 6 tapes d’alta cuina.
Preu: 25 euros. Places limitades. El
pagament es farà en efectiu el
mateix dia de l’activitat.
Inscripcions a través d’aquest
formulari: https://bit.ly/2YShroH
Per més informació: 977 926 905
(DO Conca de Barberà - de dill a div. de 9 a 14 h)
Inscripcions obertes fins dimecres 21 d’agost

Des de les 19 h fins les 00 h a la Plaça
Montserrat Canals
Mostra de vins i caves de la DO Conca de
Barberà i degustacions gastronòmiques.
A les 20 h, en directe des del recinte firal
Actuació musical itinerant titulada “Miratjazz
de Nova Orleans”, un espectacle de la Cia
Roger Canals que amb una instrumentació
típica del dixieland ens transportarà als carrers de Nova Orelans de principis de segle
XX.
A les 22.30 h, en directe des del recinte firal
Actuació musical a càrrec de Cesk Freixas
i Víctor Nin, que en format duet a la guitarra i veus ens presentaran el nou disc “Festa
Major (2019)”

Diumenge 25 d’agost de 2019
A les 9 del matí a la Plaça Montserrat
Canals (punt d’inici)
4a Caminada guiada entre vinyes. Hi haurà
dos recorreguts, un de 13 km i un de 5 km,
i dos tasts de vins durant la ruta amb most
pels més petits.
Preu: 5 euros. A abonar anticipadament (rebreu les instruccions
en fer la inscripció)
Inscripcions a través d’aquest
formulari: https://bit.ly/2GWgy8B
Per més informació: 629 213 263

(Drac Actiu)
Inscripcions obertes fins divendres 23 d’agost

Des de les 11.30 h fins les 15 h a la Plaça
Montserrat Canals
Mostra de vins i caves de la DO Conca de
Barberà i degustacions gastronòmiques.

A les 12 del migdia a la Plaça Montserrat
Canals
Espectacle infantil per jugar, cantar i ballar
anomenat “Amanida de mainada picant”
a càrrec de la Companyia Oriol Bargalló.
De les 18 h fins les 22 h a la Plaça
Montserrat Canals
Mostra de vins i caves de la DO Conca de
Barberà i degustacions gastronòmiques.
A les 18.30 h a la Plaça Montserrat Canals
Cursa de portadores i porronada popular a
càrrec de l’Associació Juvenil Auvënguen,
Jóvens de l’Espluga, amb la col·laboració
del Museu i Forn de Vidre de Vimbodí i Poblet. Inscripcions al punt d’informació del
mateix recinte firal. Es recomana que els
participants vagin caracteritzats de l’època.
Premis cursa de portadores:
1r premi: Pernil
2n premi: Espatlla
3r premi: Lot de vins
Premis porronada popular:
1r premi: Porró del Museu del Vidre
+ Lot de Vins
2n premi: Porró del Museu del Vidre
Premi categoria infantil (fins a 12 anys):
Porronet de músic del Museu del Vidre
A les 19 h davant el Castell de Milmanda
Passeig conscient i ioga entre les vinyes
Cal inscripció prèvia a:
https://yogansun.com/espluga/
Activitat gratuïta. Les places són
limitades.

A les 19.30 h a l’Hostal del Senglar
Concurs amateur de tast per parelles. Concurs per amants del vi no professionals, que
vulguin passar una bona estona intentant
encertar els productes oferts en 5 copes.
Preu: 10 euros. Places limitades a 15 parelles.
El pagament es farà en efectiu el mateix dia
de l’activitat.

Inscripcions a través d’aquest
formulari: https://bit.ly/2ZJxh67
Per més informació: 977 926 905
(DO Conca de Barberà - de dill a
div. de 9 a 14 h)
Inscripcions online obertes fins divendres 23 d’agost. Si queden places lliures caldrà
inscriure’s al punt d’informació de la Festa de la
Verema.
La parella guanyadora s’endurà 200 € de premi.

A les 20.30 h a la Plaça Montserrat Canals
Actuació musical amb SoMMeliers - formació de cinc noies (quatre instrumentistes i
una veu) que busquen fer arribar la música
clàssica al públic en general d’una manera
diferent a través de la fusió d’estils i amb una
veu que prové del món del jazz i la música
moderna que es combina amb una instrumentació i acompanyament clàssics.
A les 22 h Cloenda de la 49a Festa de la
Verema 2019

Altres actes i activitats
Dia 24 d’agost a partir de les 19 h a la
Plaça Montserrat Canals
Estand de l’ANC Conca amb
informació sobre Consum Estratègic i
la Diada de l’11S.
Dies 24 i 25 d’agost al Vestíbul del Teatre
del Casal
Exposició d’Imatges Tartàriques de
l’artista Sara Dalmau, exposició de
pintura sobre dogues de roure de
botes de vi.
Dia 25 d’agost a la 9.30 h a 13 h Plaça
Montserrat Canals
Intercanvi de plaques de Cava.
Dimarts 3 de setembre a les 11 h al
Museu de la Vida Rural
Taller de la Verema. Vine a piar raïm!
Preu: 5 euros i inclou l’entrada al
Museu. Cal inscripció.

Venda de copes a l’estand d’informació:
• Copa: 2 euros
• Copa i bossa: 3 euros
• Degustacions a partir d’1 euro a cada estand

Estands participants:
Art Restaurant
Carnisseria Cal Mariquinyo
Cansaladeria Cal Pagès
Cansaladeria Glòria Xarcuters
Forn de pa Cal Tullet
Pastisseria i especialitats Cal Cobo
Embotits de Planoles
Formatges Artefor
Mas Queseros Bio
Hostatgeria Poblet
Cooperativa Fet a la Conca

Organitzen:
Ajuntament de
l’Espluga de Francolí

Patrocinen:

Col·laboren:

Castell D’Or
Vins de Pedra
Domenio Wines by Cellers Domenys
Celler Vega Aixalà
Cara Nord
Vins i Caves Portell
Rendé Masdéu
Celler Carles Andreu
Josep Foraster
Castell de Riudabella
Celler Vidbertus

