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Al Museu de la Vida Rural, maridatge de fumats i sushi amb vins i escumo-
sos de la DO Conca de Barberà, dirigit per Pilar Salillas, sommelier i enòlo-
ga. Preu: 10 euros. Places limitades. Inscripcions a info@museuvidarural.cat 
o bé al 977 870 576 

A 2/4 de 10 de la nit
A l’Art Restaurant, 5è Brinda’m Baccus. La unió del vi, la gastronomia i la 
festa sota el poder del déu Baccus a l’antiga Roma donen nom a aquesta 
fusió dels sentits que et permetrà maridar, durant el sopar, una selecció 

de 6 vins i caves de la DO Conca de Barberà amb 6 tapes d’alta cuina. Endinsa’t en un art 
d’infinites i sorprenents possibilitats i apassiona’t pel món de les relacions entre el menjar i el vi. 
Preu: 25 euros. Places limitades. Inscripcions al correu jtorre@esplugadefrancoli.cat indicant 
el nom, cognoms, i mail de contacte de cada inscrit. La inscripció a l’activitat s’entendrà 
per efectuada un cop hagi estat confirmada per l’organització, qui emetrà un correu de 
confirmació a través de les dades facilitades al correu. En cas de prendre part a l’activitat, el 
pagament s’efectuarà el mateix dia de l’acte.
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A les 7 de la tarda
A la plaça Montserrat Canals, inauguració de la 48a Festa de la Verema 
2018 a càrrec de les autoritats. Tot seguit, piada i obtenció del primer most 
de la collita 2018.

De les 7 de la tarda a les 12 de la nit
Mostra de vins i caves de la DO Conca de Barberà i degustacions gastro-
nòmiques, a la plaça Montserrat Canals.

A les 8  de la tarda
Al Museu de la Vida Rural, tast El Meu Vi per a joves de 18 a 25 anys. Preu: 5 

euros. Places limitades. Inscripcions a info@museuvidarural.cat o bé al 977 870 576 

A les 9 del vespre
En directe des del recinte firal, actuació musical a càrrec de Els Xatus, que són sinònim de 
festa, diversió i sobretot rumba. Un viatge en el temps per reviure els millors moments de Peret, 
El Barrio, Estopa o GipsyKings... i les cançons de sempre i els hits del moment passats pel sedàs 
de la frescor i proximitat de la rumba catalana.

A 2/4 de 12 de la nit
En directe des del recinte firal, actuació musical a càrrec de l’Stromboli Jazz Band, un grup 
de swing, dixieland, jazz popular i altres músiques, que en els seus espectacles barreja bona 
música, amb dosis d’humor, teatre i una gran interacció amb el públic.

Venda de copes a l’estand d’informació:

• Copa i bossa: 3 euros

• Degustacions a partir d’1 euro a cada estand
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3a Marxa a peu entre vinyes, amb dos recorreguts diferents, un de 12 km i 
un de 5 km, i dos tasts de vins durant la ruta amb most pels més petits. Preu: 
5 euros. Més informació i inscripcions a info@dracactiu.com i al 629 213 263

De les 11.30 del matí a les 3 de la tarda
Mostra de vins i caves de la DO Conca de Barberà i degustacions gastro-
nòmiques, a la plaça Montserrat Canals.

A les 12 del migdia
Espectacle infantil Queviures, a càrrec de la companyia deParranda, un 

espectacle en el que a la botiga hi trobareu paperines d’animació, cançons d’oferta, assor-
tit variat de contes, diversió a pes, danses a 2x1 i jocs a granel. Un espectacle que recupera 
l’encant de les botigues de tota la vida i fomenta els bons hàbits alimentaris.

De les 6 de la tarda a les 10 de la nit
Mostra de vins i caves de la DO Conca de Barberà i degustacions gastronòmiques, a la plaça 
Montserrat Canals.

A 2/4 de 7 de la tarda
Cursa de portadores i porronada popular a càrrec de l’Associació Juvenil Auvënguen, Jó-
vens de l’Espluga i el Museu i Forn de Vidre de Vimbodí i Poblet. inscripcions al mateix recinte 
firal. Es recomana que els participants vagin caracteritzats de l’època.

Premis cursa de portadores:
1r premi: Pernil + Porró del Museu del vidre
2n premi: Espatlla + Lot de vins
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 especial categoria infantil (fins a 12 anys): 
Porronet de músic del Museu del Vidre

A 2/4 de 8 del vespre
Al vestíbul del Teatre del Casal, 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. La parella dels millors concursants tindrà un premi de 200 euros. Preu: 10€. 
Places limitades. Inscripcions a prosello@doconcadebarbera.com o bé al 977 926 905.

A 2/4 de 9 del vespre
En directe des del recinte firal, actuació musical amb The Jam Band, un grup de versions 
acústiques de pop-rock internacional. Els seus components són 100% del territori amb ganes 
de fer gaudir al públic assistent. La seva música és fresca i sincera navegant entre el rock, el 
soul, el funk i el reggae.

A les 10 de la nit 
Cloenda de la 48a Festa de la Verema 2018.

Fins el dia 2 de setembre,  es podrà visitar a la sala Llucià Navarro del Casal de l’Espluga de 
Francolí de les 18.30h a les 20h, l’exposició de pintura “75 anys pintant”, de l’espluguí Fernan-
do Martí Civit.



Col·laboren:

Patrocinen:

Organitzen:

Estands participants:

Ajuntament de
l’Espluga de Francolí

Abadia de Poblet
Cara Nord
Carles Andreu
Castell d’Or
Castell de Riudabella
Cellers Domenys
Mas Foraster
Celler Rendé Masdéu
Vinícola de Sarral
Celler Vidbertus
Vega Aixalà
Vins de Pedra

Art restaurant
Restaurant Casa Nostra
Restaurant El Celler
Formatges Artefor
Cal Tullet
Cansaladeria Glòria
Embotits Casolans

de Planoles
Pastisseria Cobo
 Cocatast
Gustus Càtering


