


La 50a edició de la Festa de la Verema 
 DO Conca de Barberà és una edició marcada 
per la pandèmia de la Covid-19 i per aquest 

motiu no hi haurà el tradicional recinte 
firal ubicat a la Plaça Montserrat Canals de 

l’Espluga de Francolí. Però l’edició d’enguany 
compta amb diversos actes descentralitzats, 

adaptats a la situació sanitària actual, que 
us permetran gaudir del vi, la cultura i els 
productes de proximitat. Us hi esperem! 

* Cal inscripció prèvia a tots els actes i activitats i 
es demana arribar 15 minuts abans de l’inici per 

facilitar l’organització

Mans

Mascareta

Distància

i recordeu...



A les 19 h Inauguració de la 50a Festa de 
la Verema DO Conca de Barberà
Acte institucional que no estarà obert al públic. 
Serà emès en directe per l’Espluga FM Ràdio, al 
107.4 de la FM a EFMR.cat i també al canal de la 
TDT. 

Lloc: Fassina Balanyà 

Seguidament inauguració de l’exposició  
“Els Artistes van amb Tractor” de Sara Boldú. 
LLAURAR, SEGAR, ESPORGAR, COLLIR, 
VEREMAR... són feines que, quan s’observen des 
del cel, esdevenen art. L’acció humana, a través 
de l’agricultura, dibuixa el paisatge talment com 
un llenç. Aquesta exposició és un homenatge a la 
terra i a la pagesia des d’un punt de vista artístic, 
visual i poètic.

Lloc: Fassina Balanyà

DIVENDRES 
28 D’AGOST DE 2020  

Horari: Es podrà visitar de forma gratuïta el 
dissabte 29 d’agost de 10h a 14h i de 16h a 19h i  
el diumenge 30 d’agost de 10h a 14h. 
Més info sobre el projecte: 
https://saraboldu.wixsite.com/artistesambtractor

Celler Matallonga. Verema (Fulleda)

https://saraboldu.wixsite.com/artistesambtractor 


A les 20 h al Museu de la Vida Rural 
Tast - maridatge de vins i 
productes locals
A càrrec d’Anna Casabona, llicenciada 
en Enologia per la URV i Presidenta de 
l’Associació de Sommeliers de Tarragona. 
Preu: 10€  Places limitades. El pagament es farà 
el mateix dia de l’activitat.  
Inscripció: https://forms.gle/MQkwJdpTg9YvFzpY8 
Inscripcions obertes fins dijous 27 d’agost. 

A les 22 h al Jardí dels Francolins
Píndoles - teatre breu en espais 
vius
Et proposem un circuit teatral 
itinerant de tres espectacles breus 
per tres diferents llocs de l’Espluga de Francolí. I 
per què gaudir només d’una història d’una hora 
si podem gaudir de tres històries breus de 15 
minuts i en tres llocs diferents?
Preu: adults 5€ / de 6 a 12 anys 3€ / de 0 a 5 anys 
gratuït. Places limitades. El pagament es farà el 
mateix dia de l’activitat.  
Inscripció: https://forms.gle/mVjgC4tk6DnrnVk89 
Funcionament de l’activitat: d’entre totes les 
persones inscrites es faran tres grups i aquests 
es desplaçaran acompanyats per un guia de 
“Píndoles” pels espais on es representen les tres 
obres teatrals. Inclou una copa de vi.

https://forms.gle/MQkwJdpTg9YvFzpY8
https://forms.gle/mVjgC4tk6DnrnVk89


A les 10.30 h  
al Museu de la Vida Rural 
Activitat “Esperit de Vi”, un viatge 
al món vitivinícola català 
Aquesta proposta inclou una visita temàtica al 
Museu de la Vida Rural, a la Fassina Balanyà i 
també al Celler Vidbertus, on es clourà l’activitat 
amb un tast de vins. 
Preu: 24€ (pagament en línia)
Inscripcions: https://museuvidarural.cat/producte/
esperit-vi/

DISSABTE 
29 D’AGOST DE 2020  

https://museuvidarural.cat/producte/esperit-vi/
https://museuvidarural.cat/producte/esperit-vi/


A les 17 h a la Fassina Balanyà 
Visita guiada gratuïta
Una antiga destil·leria d’aiguardent 
que té els seus orígens en la dècada 
de 1830. A través de la maquinària antiga i 
restaurada s’explica el procés productiu per 
l’obtenció d’aiguardent i derivats a partir de la 
brisa del raïm.
Places limitades. 
Inscripció: https://forms.gle/6peznuVF5Rg2ejFG6 

A les 19 h al Jardí dels Francolins
Activitat infantil/familiar de 
pintura amb vi i reciclatge de taps 
de suro 
Per infants de 6 a 13 anys. Els 
infants menors de 6 anys hi poden participar 
acompanyats d’un adult. 
Descripció: I si pintem amb vi? Descobrirem en 
el vi una forma d’expressió diferent! Taller lúdic i 
didàctic per fer volar la creativitat! 
Preu: 3 euros.  Places limitades. El pagament es 
farà el mateix dia de l’activitat.  

Inscripció: https://forms.gle/ZMTEdRdgiBFdEteF8 
Inscripcions obertes fins divendres 28 d’agost. 
Altres: Es respectarà el distanciament físic, cal que els 
majors de 6 anys portin mascareta i no es comparteix cap 
material entre els infants que participin al taller. 

https://forms.gle/6peznuVF5Rg2ejFG6
https://forms.gle/ZMTEdRdgiBFdEteF8


A les 19.30 h al Museu de la Vida 
Rural
Tast sub-25 amb combinats de vi
A càrrec d’Albert Campdelacreu, 
sommelier al restaurant Alkimia.
Activitat adreçada a joves de 18 a 25 anys on es 
serviran còctels fets amb vi. 
Preu: 5 € Places limitades. El pagament es farà el 
mateix dia de l’activitat.  
Inscripció: https://forms.gle/fgQXyahS82UMtnwe7 
Inscripcions obertes fins dijous 27 d’agost 

A les 21.30 h al Celler Rendé 
Masdéu (antic Simó de Palau)
7è 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 
elaborades per l’Art Restaurant de l’Espluga de 
Francolí. 
Preu: 25 € Places limitades. El pagament es farà 
en efectiu el mateix dia de l’activitat. 
Inscripció: https://forms.gle/BUmLCfVrr23MEbsH6
Inscripcions obertes fins dijous 27 d’agost

https://forms.gle/fgQXyahS82UMtnwe7
https://forms.gle/BUmLCfVrr23MEbsH6


A les 22h* al Jardí dels Francolins 
Nit de concerts amb Ginestà i Cesc 
Oficial. 
Ginestà és una banda encapçalada 
per la Júlia i el Pau Serrasolsas, dos 
germans que narren la quotidianitat i els seus 
ideals mitjançant la música pop, la cançó 
protesta i el folk català. A finals de 2019 es va 
publicar el seu segon treball, guanyador del 
Premi Enderrock 
per votació popular 
al Millor disc de 
cançó d’autor.

Amb només 25 
anys, el Cesc és un 
dels artistes amb 
més potencial 
de l’escena pop-
folk nacional, per la seva 
intensitat caràcter i talent. 
Es dedicava a tocar versions 
al metro de Barcelona i als 
carrers d’algunes ciutats 
europees. Gràcies a la seva 
connexió amb el públic i els 
més de 28.000 seguidors 
a Instagram ha fet el salt 
a les sales de concert i ha 
col·laborat amb artistes com 
Ramon Mirabet o Miki Nuñez. 
Inscripció: https://forms.gle/6SY8QSBeKG6UEDLQ7
Acte gratuït però amb aforament limitat.
Servei de barra a càrrec de l’Associació Juvenil 
Auvënguën

*seguint les indicacions de la normativa actual 
les actuacions s’acabaran a la 1h.

https://forms.gle/6SY8QSBeKG6UEDLQ7


A les 9 del matí a la Plaça Montserrat 
Canals (punt d’inici) 
5a Caminada guiada entre vinyes. 
Hi haurà dos recorreguts, un de 12 
km aprox i un de 6 km aprox, i dos tasts de vins 
durant la ruta amb most pels més petits. 
Preu: 5 € A abonar anticipadament (rebreu les 
instruccions en fer la inscripció)
Inscripció: https://forms.gle/GfrcbCUMmLGDMm896
Per més informació: 629 213 263 (Drac Actiu) 

A les 11 h a la Fassina Balanyà 
Visita guiada gratuïta a la Fassina 
Balanyà
Una antiga destil.leria d’aiguardent 
que té els seus orígens en la dècada de 1830. 
A través de la maquinària antiga i restaurada 
s’explica el procés productiu per l’obteció 
d’aiguardent i derivats a partir de la brisa del 
raïm.
Places limitades. 
Inscripció: https://forms.gle/6peznuVF5Rg2ejFG6

DIUMENGE 
30 D’AGOST DE 2020  

https://forms.gle/GfrcbCUMmLGDMm896
https://forms.gle/6peznuVF5Rg2ejFG6


A les 12 del migdia als Jardí dels 
Francolins
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 € per parella. Places limitades a 15 
parelles. El pagament es farà en efectiu el mateix 
dia de l’activitat.
Premi per persona: 50€ en vals de descompte a 
les botigues de la UBE i una espatlla de pernil.
Inscripció: https://forms.gle/KUywh61cBVKUpjFu9

https://forms.gle/KUywh61cBVKUpjFu9


De 19h a 22 h al Jardí dels Francolins 
Concerts amb barra de vins i 
productes locals 
L’actuació musical anirà a càrrec de 
Hoven i de Guillem Ramisa 
Pol Joven presenta les cançons en directe des 
d’un punt de vista intimista i emotiu. S’inspira 
en la multitud de paisatges que ha anat veient 
a través dels seus viatges per estrenar els seus 
tres singles. Les seves composicions tenen com a 
referència l’indie-folk americà i britànic.
Guillem Ramisa és un polifacètic cantant i poeta 
de Roda de Ter, que en directe s’acompanya 
d’una banda integrada per Artur Pàmies (baix), 
Martí González (bateria) i Ferran Isern (trompeta). 
A finals del 2019, Ramisa publica el seu tercer 
treball en solitari, “Ens enfilarem enlaire” (Halley 
Supernova), un nou àlbum que ens parla de 
ressorgir, de tirar endavant i sortir del pou. I ens 
parla d’estimar, també.

Inscripció: https://forms.gle/ioSsd4nrRnHLutdbA 
Acte gratuït però amb aforament limitat.

https://forms.gle/ioSsd4nrRnHLutdbA


El dia 1 i 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. 
Per inscripcions i més informació: 
https://museuvidarural.cat/vine-a-piar-raim-2020/

ALTRES ACTES I  
ACTIVITATS 

Cal inscripció prèvia a tots els actes i 
activitats i es demana arribar 15 minuts 

abans de l’inici per facilitar l’organització

Per més informació o consultes poden 
contactar amb  

l’Oficina de Turisme al  
977 781 220 

o 
turisme@esplugadefrancoli.cat

https://museuvidarural.cat/vine-a-piar-raim-2020/
mailto:turisme%40esplugadefrancoli.cat?subject=


Ajuntament de 
l’Espluga de Francolí

Patrocinen:

Col·laboren:

Organitzen:

1994

celler
Rendé
Masdéu

CELLER

https://www.facebook.com/leksprint

