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NADAL 2017 
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

 
 

Divendres, 15 de desembre de 2017 
19.00h, Local Social de la Germandat de la Santíssima Trinitat  
Presentació de la novel·la: “L’allargada ombra d’una perversió” 
L’escriptora espluguina Maria Carme Poblet que l’any 2013 va ser guardonada amb el 
XXXI Premi de Narrativa Ribera d’Ebre per la novel·la histórica: “Pluja sobre terra 
molla”, ens presenta la seva segona novel·la “L’allargada ombra d’una perversió”, 
inspirada en fets reals, molt propers a l’Espluga, i amb molt contingut històric. 
Maria Carme Poblet també ha publicat el llibre “Tretze relats de vertigen”, un recull de 
narracions i contes per a adults. Actualment està treballant amb la que serà la seva 
tercera novel·la. 
Organitza: Germandat de la Santíssima Trinitat 
 

Dissabte, 16 de desembre de 2017 
19.00h – 20.30h, Local Social de la Germandat de la Santíssima Trinitat  
English Corner 
Vine a practicar l’anglès 
Organitza: Germandat de la Santíssima Trinitat 
 
21.00h, Pavelló Municipal  
Sopar solidari a favor de La Marató de TV3 
Organitza: Coordinadora d’Entitats de l’Espluga de Francolí 
 

Diumenge, 17 de desembre de 2017 
11.00h – 13.00h, plaça del carrer Penitents/Bellavista 
Pinta el teu mural per la Marató de TV3, del quadre del Pintor Suso Camuñas, sobre les 
malalties infeccioses 
Organitza: Pessebre Vivent de l’Espluga de Francolí i Coordinadora de Pessebres 
Vivents de Catalunya  
 
12.00h, plaça de l’Església 
Vermut Solidari amenitzat per l’humor i acudits que altruistament ens oferirar els germans 
espluguins Martínez Gari. A continuació, tindrà lloc la ballada dels nans i gegants de la 
Santíssima Trinitat. 
Preu: 7€ (en benefici de la Marató Solidària de TV3) 
Cal comprar el tiquet amb antelació al Local Social de la Germandat   
Organitza: Germandat de la Santíssima Trinitat 

 
17.00h, Església Vella 
Taller amb les famílies de la catequesi 
Organitza: Parròquia de Sant Miquel Arcàngel 
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Dimarts, 19 de desembre de 2017 
17.30h, Residència Jaume I 
Concert amb els alumnes de cor I i cor II 
Organitza: EMME 

 

Dimecres, 20 de desembre de 2017 
17.30h, Església Vella 
Concert sensibilitzacions i cors de l'escola de Música 
Organitza: EMME 
 
19.00h, Sala Folch i Torres del Casalet 
Concert dels conjunts instrumentals infantils i juvenil i dels combos infantil i juvenils  
Organitza: EMME 
 

Dijous, 21 de desembre de 2017 
11.00h, Museu de la Vida Rural 
Nadal al museu - Activitats en família: Decora el teu Nadal 
  
Preu: 5€ (inclou l’entrada al museu) 
Inscripcions al telèfon 977 870 576 o a info@museuvidarural.cat 
 
19.00h – 20.30h, Local Social de la Germandat de la Santíssima Trinitat  
English Corner 
Vine a practicar l’anglès 
Organitza: Germandat de la Santíssima Trinitat 
 

Dissabte, 23 de desembre de 2017 
17.30h, Pavelló Municipal 
Festival de patinatge 
Organitza: Casal de l’Espluga de Francolí 
 
18.00h, 18.30h, 19.00h, 19.30h i 20.00h, casc antic 
Representació del Pessebre Vivent 
Accés pel carrer del Capuig (mercadet de parades) 
Venda d'entrades a la plaça de l'Església (Anticipades a www.pessebredelespluga.com, 
l'Oficina de Turisme o l'App Pessebres Vivents). 
Organitza: Pessebre Vivent de l’Espluga de Francolí  
 
19.00h – 20.30h, Local Social de la Germandat de la Santíssima Trinitat  
English Corner 
Vine a practicar l’anglès 
Organitza: Germandat de la Santíssima Trinitat 
 
19.30h, Sala Tremoleda del Casal de l’Espluga de Francolí 
Monòleg Moleskine de Jordi Cervera  

mailto:info@museuvidarural.cat
http://www.pessebredelespluga.com/
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No és un monòleg convencional, el públic no seurà a platea, i l’actriu no estarà a 
l’escenari. 20 minuts d’intensitat absoluta on les paraules es transformen en dards 
potents que es claven, impacten i deixen rastre. Amb una comunicació directa amb 
l’espectador, creant-se un vincle molt especial entre l’actriu i el públic, tant és així, que 
el públic se sentirà protagonista. 
Moleskine és un tast de teatre de proximitat, teatre cinematogràfic, viu, intens i 
colpidor. 
 
ARGUMENT: 
Moleskine és una història d’amor i mort. I potser també d’amor i d’odi. I d’odi i mort. I 
de solitud i desesper. I d’esperança i de traïció. I de rebuig i d’acceptació. I de crisi i 
d’amargor. És una noia i un cadàver, o l’ombra d’un cadàver i l’ombra d’una noia. El 
moment dur de la veritat, d’una veritat que potser valia més que seguís sent una 
mentida. Qui sap.  
 
Primera sessió: 19.30h 
Segona sessió: 20.00h 
Entrada gratuïta 
 

Diumenge, 24 de desembre de 2017 
11.00h, 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! 
 
11.45h, plaça Montserrat Canals 
Fem cagar el tió 
 
13.00h – 14.00h, Local Social de la Germandat de la Santíssima Trinitat 
Porta un desig per a penjar a l’arbre. 
Els gegants i nans de la Trinitat obsequiaran als infants que portin un bon desig per penjar a 
l’arbre de Nadal. 
Organitza: Germandat de la Santíssima Trinitat 
 
18.00h, 18.30h, 19.00h, 19.30h i 20.00h, casc antic 
Representació del Pessebre Vivent 
Accés pel carrer del Capuig (mercadet de parades) 
Venda d'entrades a la plaça de l'Església (Anticipades a www.pessebredelespluga.com, 
l'Oficina de Turisme o l'App Pessebres Vivents).  
Organitza: Pessebre Vivent de l’Espluga de Francolí  
 
23.00h, Església Vella 
Missa del Gall 
 

Dilluns 25 de desembre de 2017 
12.30h, Església Vella 
Missa de Nadal 

http://www.pessebredelespluga.com/
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Dimarts, 26 de desembre de 2017 
09.00h, plaça Montserrat Canals 
Sortida de Sant Esteve 
Per setè 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 
 
18.00h, 18.30h, 19.00h, 19.30h i 20.00h, casc antic 
Representació del Pessebre Vivent 
Accés pel carrer del Capuig (mercadet de parades) 
Venda d'entrades a la plaça de l'Església (Anticipades a www.pessebredelespluga.com, 
l'Oficina de Turisme o l'App Pessebres Vivents).  
Organitza: Pessebre Vivent de l’Espluga de Francolí  
 
19.00h, Església Vella 
Concert de Sant Esteve 
Organitza: Coral Espluguina 
 

Dimecres, 27 de desembre de 2017 
09.00h – 13.00h; 16.30h – 20.00h, Pavelló Municipal  
Parc de Nadal 
Inflables per a totes les edats 
Jocs 
Visita del Mickey nadalenc, vine i fes-te fotos amb ell 
Taller de pintar cares nadalenc (matí 11.30h, tarda 18.30h) 
Visita del Marhsall i l’Skye de la patrulla canina 
Matí: taller de corones 
Tarda: taller de fanalets 
 
Preu: 5€ sessió, 10€ dia  
 
ATENCIÓ: 

- Al matí, l’activitat és per a majors de 4 anys. 
- A la tarda, l’entrada és oberta a tots els públics però cal tenir en compte que els 

menors d’edat han de venir acompanyats d’un adult (l’entrada dels acompanyants és 
gratuïta). 

 
Servei d’esmorzar i berenar a càrrec dels alumnes de 4t d’ESO de l’IES Joan Amigó 
 

Dijous, 28 de desembre de 2017 
11.00h, Museu de la Vida Rural 
Nadal al museu - Activitats en família: Decora el teu Nadal 
  
Preu: 5€ (inclou l’entrada al museu) 
Inscripcions al telèfon 977 870 576 o a info@museuvidarural.cat 

http://www.pessebredelespluga.com/
mailto:info@museuvidarural.cat
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16.30h Plaça de l’església i casc antic 
16.30h: Cursa Infantil (nascuts entre 2010 i 2017) 
Gratuït 
Premi a tots els participants 
 
17.00h: 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 tots el assistents. 
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 Index i el mateix dia de la cursa 
Hi haurà servei de guarda-roba 
Organitza: Club Atlètic Espluguí 
Col·labora: Formació Permanent 
 
 

Divendres, 29 de desembre de 2017 
09.00h – 13.00h, Centre Drac Actiu  
Activitats dividides en 4 blocs:  
1. Jocs esportius (exterior) - Jocs cooperatius (exterior).  

2. Jocs d’interior (jocs gegants i jocs de taula)  

3. Activitat de Tir amb arc  

4. Activitat d’escalada  
 
Preu: 5€ 
 
18.30h, Local Social de la Germandat de la Santíssima Trinitat 
Projecció: Noe Gaya 
La Noe segueix trencant barreres i es troba més serena que mai. Els seus projectes i la seva 
valentia no la deixen abandonar; i és per aixó, que el seu esperit de superació la fa única. Us 
animem a descubrir la seva esència. 
Organitza: Germandat de la Santíssima Trinitat 
 

Dissabte, 30 de desembre de 2017 
12.00h, pel 107.4 i 107.0 FM, esplugafmradio.cat i radiomontblanc.cat 
Resum informatiu de l'any 2017 a la Conca de Barberà 
A l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual i 
laConcaDiari.cat  
 
09.00h, Moto Park Francolí 
Moto Any 2018 
09.00h: Esmorzar 
10.00h: Entrenaments 
11.00h – 13.00h: Rodada 

http://esplugafmradio.cat/
http://radiomontblanc.cat/
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Preu: 30€ socis, 40€ no socis (Esmorzar i assegurança inclosos) 

Inscripcions a: www.motoclubfrancoli.cat 
Organitza: Motoclub Francolí 
 
18.30h, Cova de la Font Major 
Commemoració dels 50 anys del primer Pessebre Vivent a la Cova 
Acte obert a tothom.  
Organitza: Pessebre Vivent de l’Espluga de Francolí  
 
19.00h, antic Institut Joan Amigó 
Escape Room: joc d’aventura físic i mental. Soluciona els enigmes, desenllaça la 
història i aconsegueix escapar! 
Inscripcions fins el 30 de desembre a les 13.00h a l’Oficina de Turisme o a través del 
codi QR. Edat mínima 16 anys. Màxim 30 participants. 
 

Diumenge, 31 de desembre de 2017 
12.00h, plaça de l’Església i cercavila pels carrers del poble 
Arribada de l’home dels Nassos. 
Col·labora: Grallers de l’Espluga de Francolí 
 
12.00h, pel 107.4 i 107.0 FM, esplugafmradio.cat i radiomontblanc.cat 
Resum informatiu de l'any 2017 a la Conca de Barberà 
A l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual i 
laConcaDiari.cat  
 
23.50h, pel 107.4 FM i esplugafmradio.cat  
Campanades d'Any Nou a l'Espluga FM Ràdio  
amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual 
 

Dilluns, 1 de gener de 2018 
01.00h, Pavelló del Casal 
Festa de Cap d’any 
Organitza: Hoquei del Casal de l’Espluga de Francolí 
 

Dimarts, 2 de gener de 2018 
18.30h, carrers de la vila 
Cavalcada del patge Gregori. 
 
19.00h,teatre del Casal  
Recollida de cartes del patge Gregori. 
 
Organitza: Comissió de Reis 
 

Dimecres, 3 de gener de 2018 
17.30h, teatre del Casal 

http://esplugafmradio.cat/
http://radiomontblanc.cat/
http://esplugafmradio.cat/
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Representació de l’espectacle infantil “La cigala i la formiga” 
Entrada gratuïta 
 

Dijous 4 de gener de 2018 
11.00h, Museu de la Vida Rural 
Nadal al museu - Activitats en família: Decora el teu Nadal 
  
Preu: 5€ (inclou l’entrada al museu) 
Inscripcions al telèfon 977 870 576 o a info@museuvidarural.cat 
 
18.30h, Local Social de la Germandat de la Santíssima Trinitat 
Projecció de la pel·lícula animada: “Los Reyes Magos” 
Organitza: Germandat de la Santíssima Trinitat 

 

Divendres 5 de gener de 2018 
16.30h, Residència Jaume I 
Recepció de SSMM Els Reis Mags d’Orient. 
18.00h, carrers de la vila 
Cavalcada de SSMM Els Reis Mags d’Orient. 
18.30h, Ajuntament 
Recepció dels SSMM Els Reis Mags d’Orient 
18.45h, Església Vella 
Ofrena al Nen Jesús 
19.00h, Teatre del Casal 
Recepció de SSMM Els Reis Mags d’Orient. 
20.00h, 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 
 
 
 

Organitza: 
Ajuntament de l’Espluga de Francolí: Regidoria de Festes i Joventut 
 

Col·labora: 
- Grallers de l’Espluga de Francolí 
- Oficina Jove 
- Alberg Jaume I 
- Diputació de Tarragona 
- Centre Obert 
- CAE 

mailto:info@museuvidarural.cat
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- Coral Espluguina 
- EMME 
- Comissió de reis de l’Espluga de Francolí 
- Diables de l’Espluga de Francolí 
- ADF 
- Hoquei del Casal de l’Espluga de Francolí 
- Museu de la Vida Rural 
- Pessebre vivent 
- Germandat de la Santíssima Trinitat 
- Parròquia de Sant Miquel Arcàngel 
- Motoclub Francolí 
- Formació permanent 
- Alumnes 4t d’eso de l’IES Joan Amigó 
- Casal de l’Espluga de Francolí 
- BTT Francolí 
- Coordinadora d’Entitats de l’Espluga de Francolí 
- Espluga Audiovisual 

 


