


ESPAIS VIUS D’ART

L’Espluga de Francolí obre les portes dels 
locals comercials en desús amb propostes 
artístiques i mostres d’artesania.

Els actes tindran lloc els dies 16, 17 i 18 d’abril, 
amb programació cultural en diversos espais 
del municipi.

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí pre-
senta el projecte Espais Vius d’Art, una inicia-
tiva de dinamització d’espais comercials en 
desús i de suport a la creació artística, arte-
sanal i cultural. El cap de setmana del 16, 17 i 
18 d’abril l’Espluga de Francolí donarà un nou 
ús als espais comercials buits amb interven-
cions artístiques.

El municipi convertirà els aparadors i locals 
comercials sense activitat, en galeries d’artis-
tes i artesans. El projecte compta amb la im-
plicació d’artesans de la comarca i dels tallers 
d’artesans en actiu del municipi. Aquesta 
proposta també vindrà acompanyada d’una 
programació cultural en diversos espais del 
municipi.

Espais Vius d’Art neix com una iniciativa que 
vol transformar en positiu els locals comer-
cials buits, una eina de revitalització urba-
na, comercial i econòmica que vol donar un 
nou ús a aquests espais, incidint amb una 
problemàtica endèmica a molts municipis, 
el tancament permanent d’espais i locals 
comercials. I que en concret a l’Espluga de 
Francolí s’agreuja al centre del municipi. 

Aquesta proposta és un dels resultats con-
trastats i analitzats al projecte d’anàlisi del 
comerç en el qual treballa l’Ajuntament, i 
que es presenta com una proposta de revi-
talització d’aquesta zona comercial al centre 
del nucli urbà.

Un projecte transversal amb diversos actius 
del territori implicats. En aquesta edició se-
ran onze els artistes i artesans que hi parti-
ciparan, amb representació local i comarcal, 
una aliança amb els creatius del territori, que 
reforça el valor d’aquest projecte com a punt 
de trobada de l’art i la cultura a l’Espluga de 
Francolí.

Espais escènics i programació cultural
En el marc de la iniciativa Espais Vius d’Art, 
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí tam-
bé fa una aposta per la programació cultural. 
Implicant a entitats locals i ens municipals 
amb propostes d’arts escèniques, musicals 
que complementaran la proposta del cap de 
setmana. 

Els actes es desenvoluparan en diversos es-
pais del municipi, el Teatre del Casal, el pati 
de l’Antic Hospital,  l’Església Vella de Sant 
Miquel i el Museu de la Vida Rural.  Tots se-
gons la normativa vigent de prevenció da-
vant la Covid-19.



ELS ANTECEDENTS

L’estiu del 2019 una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de l’Espluga conjuntament amb les 
entitats de Cultura Popular Espluguina, va transformar un espai comercial en desús, en “L’Es-
pai de la Festa Major”. Un espai expositiu creat amb l’actuació col·lectiva de les persones volun-
tàries de les entitats de cultura popular, que van adequar-lo amb el suport de personal i tècnic 
de l’Ajuntament de l’Espluga.

El 22 de juliol de 2019 es va fer la primera jornada de treball col·lectiu que va continuar durant 
els dies successius. Finalment, el 24 de juliol es va donar per enllestit i ja va ser visitable. Aquest 
espai va romandre obert fins a finals de l’estiu de 2019. En altres esdeveniments d’interès local, 
s’ha obert aquest espai adaptant-lo i millorant-lo. Una obertura temporal que ha acollit aquesta 
mostra en el marc de les Fires de Sant Vicenç i Festes Majors.

Actualment i després de les diverses reober-
tures i millores, el local ha estat llogat, i per 
tant ha recuperat la seva funció comercial de 
servei.

Fotografia: Cedida (EFMR)

Fotografia: Cedida

Fotografia: Xavier Lozano Bosch

http://webs.gegants.cat/esplugadefrancoli/altres-elements-espluguins/espai-de-la-festa-major/
http://webs.gegants.cat/esplugadefrancoli/altres-elements-espluguins/espai-de-la-festa-major/


ESPAIS VIUS D’ART I 
TALLERS D’ARTESANIA

Els Espais Vius d’Art es divideixen en dues 
modalitats, els locals comercials en desús i 
els  tallers d’artesans en actiu al municipi. 

• Espais comercials en desús: 
Seran durant tres dies un espai de creació i 
mostra artística, on artesans i creatius mos-
traran les seves creacions. Sis locals comer-
cials en desús  prendran vida amb propostes 
artístiques.

• Locals en actiu: 
Aquests són aquells locals en actiu, en els 
quals ja s’hi desenvolupa o s’hi genera activi-
tat artesanal, artística i professional. Formen 
part del projecte com a punts de mostra 
d’oficis, artesania i treball professional en es-
pais singulars. 



ESPAIS VIUS ESCÈNICS, 
MUSICALS I DE CONEIXEMENT

Els Espais escènics i musicals vius són aquells 
equipaments municipals o del patrimoni lo-
cal on s’hi desenvoluparan actuacions artísti-
ques, musicals o presentacions. 

En l’edició 2021 el Teatre del Casal, serà 
l’equipament principal. Un espai que forma 
part del Sistema Públic d’Equipaments Escè-
nics i Musicals de Catalunya i consta al Cens 
d’Espais de Cultura Responsable. 

També el patrimoni local, prendran vida, en 
aquesta edició l’Església Vella de Sant Mi-
quel, un edifi ci del s. XII, serà un els escenaris 
on podrem gaudir d’un acte musical, en un 
espai singular.

El pati de l’Antic Hospital, un edifi ci del s. XIV 
acollirà dues conferències.
 
També l’espai públic guanyarà protagonis-
me amb tres concerts estàtics a la plaça de 
la Vila, la plaça Montserrat Canals i la plaça 
de l’Església.



 Del 12 al 18 d’abril
Primavera, comerços oberts
Comerços i empreses de la UBE
Campanya de primavera de la Unió de Bo-
tiguers i Empreses de l’Espluga de Francolí. 
Descobreix als comerços i empreses de la 
UBE els paraigües de colors que donen la 
benvinguda a la primavera! El comerç local 
obert, dinàmic i com sempre al vostre servei!

Organitza: Unió de Botiguers i Empreses de l’Es-
pluga de Francolí

 Divendres 16 d’abril
Tot el dia
Carretera de Montblanc, passeig Cañellas, 
carrer Jaume I, carrer Torres Jordi, travessera 
de Poblet, carrer Lluís Carulla.

Espais Vius d’Art*
Durant el cap de setmana, sis locals comer-
cials en desús, dos tallers artesanals i l’MVR, 
formaran part del projecte efímer Espais 
Vius d’Art 2021 de l’Espluga de Francolí. 
Un total de nou espais on artesans, artistes 
i creatius presentaran intervencions artísti-
ques, mostes d’ofi cis, produccions audiovi-
suals i disseny gràfi c.

Enllaç mapa: https://ja.cat/wXSsT

* Tots els espais comptaran amb les mesures sani-
tàries adients per respectar la normativa de preven-
ció davant la COVID-19. Estaran degudament senya-
litzats, ventilats i respectaran el 30% de l’aforament.

30 %
Aforament

Localitza els espais
EVA al mapa

PROGRAMA

https://ja.cat/wXSsT
https://ja.cat/wXSsT


A les 7 del vespre
A l’Església Vella de Sant Miquel
 
EMMElodiats*
Concert a càrrec d’alumnes i professors de 
l’Escola Municipal de Música de l’Espluga de 
Francolí. El Cor de 1r i 2n de nivell elemental 
de l’escola de música obrirà un concert on 
oferiran cançons de diferents orígens i estils 
que han anat treballant al llarg d’aquest curs. 
Seguidament, els professors Sara Hernández 
i Sergi Esparza oferiran un duet de clarinet i 
piano interpretant peces de diferents com-
positors com Schumann, Piazzolla, Baer-
mann i Ruera.

Reserva la teva localitat a: 
https://ja.cat/wDEUj
* Aforament limitat a 75 persones. 
No es podrà accedir al concert sense inscripció prè-
via.

 Dissabte 17 d’abril
 
A les 10 dl mati
Carrer Torres Jordi
 
Inauguració del projecte 
Espais Vius d’Art*
* Aquest acte no serà obert al públic a causa de les
restriccions per la COVID-19.

 
Tot el dia
Carretera de Montblanc, passeig Cañellas, 
carrer Jaume I, carrer Torres Jordi, travessera 
de Poblet, carrer Lluís Carulla.

Espais Vius d’Art*
Durant el cap de setmana, sis locals comer-
cials en desús, dos tallers artesanals i un 
museu formaran part del projecte efímer 
Espais Vius d’Art 2021 de l’Espluga de Fran-
colí. Un total de nou espais on artesans, ar-
tistes i creatius presentaran intervencions 
artístiques, mostes d’oficis, produccions au-
diovisuals i disseny gràfic.

Enllaç mapa: https://ja.cat/wXSsT

Localitza els espais
EVA al mapa

30 %
Aforament

*Tots els espais comptaran amb les mesures sani-
tàries adients per respectar la normativa de preven-
ció davant la COVID-19. Estaran degudament senya-
litzats, ventilats i respectaran el 30% de l’aforament.

https://ja.cat/wDEUj
https://ja.cat/wXSsT
https://ja.cat/wXSsT


A les 11, a les 12 i a la 1 del migdia
A la plaça de la Vila, plaça de l’Església i plaça 
Montserrat Canals.

Le Même, en petit comitè*
Le Même és la barreja de temes alegres, ba-
llables, temes reposats per ser escoltats i te-
mes del repertori més “desenfadat” per les 
ànimes rebels. Le Même és improvisació i 
llibertat, però també és un somriure sincer, 
una mirada als ulls o una abraçada. 4 músics: 
saxo alt, saxo tenor, tuba i percussió.

Reserva la teva localitat a cada espai, en tres 
sessions de 30 minuts: https://ja.cat/vleKm
Sessió de les 11  a la plaça de la Vila.
Sessió de les 12 a la plaça Montserrat Canals.
Sessió de les 13 h a la plaça de l’Església.

* Aforament limitat a 40 persones per cada sessió.

A les 12 del migdia
Al pati de l’Antic Hospital

Presentació d’“Ohla” de Flavià Boleda*
Ohla. És una marca creada, per visibilitzar i 
donar consciència social del món dislèxic. 
A més a més busca inspirar i motivar a tots 
aquells joves amb difi cultats d’aprenentatge 
i convertir les seves debilitats en fortaleses. 
Mitjançant experiències viscudes i testimonis 
d’altres que ja ho han aconseguit.

Ohla, es una eina d’ajuda, sota la qual, les 
institucions públiques o privades, aque-
lles dedicades a la millora de les capacitats 
d’aprenentatge dels joves, puguin vehicular 
els testimonis de superació, perquè serveixin 
d’inspiració.
Inscripció i registre a l’entrada.
* Aforament limitat a 20 persones, les inscripcions 
i el registre es farà per ordre d’arribada a l’acte.

A les 6 de la tarda
Al pati de l’Anitc Hospital

Presentació d’“Ohla” de Flavià Boleda*
Inscripció i registre a l’entrada
*Aforament limitat a 20 persones, les inscripcions 
i el registre es farà per ordre d’arribada a l’acte.

https://ja.cat/vleKm


A les 8 del vespre
Teatre del Casal de l’Espluga 

“El Carrer és nostre” amb la Always 
Drinking Band* 
La “Always Drinking Marching Band” amb el 
seu espectacle “El Carrer és Nostre” pretén 
reivindicar el màxim apropament entre el 
públic i la música. Música d’autor i versions, 
gags interactius amb el públic i situacions 
de màxima comèdia; fan de l’espectacle, un 
moment únic i irrepetible. En versió teatre i 
adaptat a la situació sanitària actual, la com-
panyia farà honor a la gresca, l’humor sense 
fi i la faràndula! 
 
Preu: 3 €
Compra la teva entrada a: https://ja.cat/Ws0ip
* El Teatre del Casal disposa les mesures sanitàries 
adients per respectar la normativa de prevenció da-
vant la COVID-19.

  

 Diumenge 18 d’abril
 
Tot el dia
Carretera de Montblanc, passeig Cañellas, 
carrer Torres Jordi, travessera de Poblet, ca-
rrer Lluís Carulla.

Espais Vius d’Art*
Durant el cap de setmana, sis locals comer-
cials en desús, dos tallers artesanals i un 
museu formaran part del projecte efímer 
Espais Vius d’Art 2021 de l’Espluga de Fran-
colí. Un total de nou espais on artesans, ar-
tistes i creatius presentaran intervencions 
artístiques, mostes d’oficis, produccions au-
diovisuals i disseny gràfic.

Enllaç mapa: https://ja.cat/wXSsT

* Tots els espais comptaran amb les mesures sani-
tàries adients per respectar la normativa de preven-
ció davant la COVID-19. Estaran degudament senya-
litzats, ventilats i respectaran el 30% de l’aforament.

Localitza els espais
EVA al mapa

30 %
Aforament

https://ja.cat/Ws0ip
https://ja.cat/wXSsT
https://ja.cat/wXSsT


A les 12 del migdia
Al Museu de la Vida Rural

Presentació del videodansa solidari: 
“Quan tot desapareix”.* 
L’Escola de Dansa del Casal presenta el vi-
deodansa solidari, en el que es recorda els 
fets ocorreguts l’octubre del 2019, una riuada 
deguda al creixement del Riu Francolí. Hi han 
participat els 63 alumnes de la disciplina de 
dansa contemporània de l’Escola de Dansa 
del Casal de l’Espluga de Francolí. Un audio-
visual produït per DansPXL, amb coreografia 
de Jèssica Estadella, directora de l’Escola de 
Dansa del Casal de l’Espluga i composició 
musical de Jordi Cartañà.
Presentació a càrrec de Jordi Cartaña.

Inscripció prèvia a: https://ja.cat/h7UdW

* Acte amb aforament limitat. 
S’emetrà en directe per streaming.

 
 
 

A les 7 del vespre
Teatre del Casal de l’Espluga 

360º Grams d’Ada Vilaró* 
Amb només un pit, el cos no deixa de ser bell. 
Quan la vida et parteix en dues es desplega 
davant teu l’oportunitat de travessar el do-
lor i redescobrir el misteri de la bellesa. Una 
bellesa política que combat la superficialitat 
i desafia els estereotips. Una bellesa que és 
el que és, amb la seva diferència. Una veritat 
que abraça i estima la vida. 360 grams és un 
espectacle poètic, que fusiona la paraula, el 
cos i la dansa i que neix d’una experiència 
personal, molt íntima i fràgil i que, per prime-
ra vegada, Ada Vilaró s’atreveix a compartir. 
 
Preu: 3 €
Compra la teva localitat a: https://ja.cat/gJkKk

* El Teatre del Casal disposa les mesures sanitàries 
adients per respectar la normativa de prevenció da-
vant la COVID-19.

Inscripció a l’acte

https://ja.cat/h7UdW
https://ja.cat/h7UdW
https://ja.cat/gJkKk


DESCOBREIX
ELS ESPAIS 
VIUS D’ART

>
>

>

>
>

>

Espai Terres
Lluís Soler Llambrich i Núria Albà Alegret
Ceramistes · Senan 
A l’antiga Pastisseria de Cal Cabal

Espai Terres: El visitant podrà descobrir el 
primer element que el ceramista necessita, 
per crear les seves obres.

Espai de les terres o també dit fang: Fang 
vermell, terra refractària, fang de gres, terra 
de porcellana i terra de Senan. El fang que 
triem ens marcarà la temperatura de cocció i 
els esmalts que hi podem aplicar.

Espai tècniques de creació i exposició: En 
aquest punt és on entra la inspiració indi-
vidual de cada ceramista, tan en les peces 
de creació personal, com amb les peces de 
servei. Exposició amb obres acabades. En 

aquest apartat, podreu veure l’exposició de 
les peces fetes al taller de Senan, amb les di-
ferents terres i tècniques que elaborem les 
nostres peces.

Adreça: Carrer Torres Jordi, 13
Horari: Divendres, dissabte i diumenge, matí 
i tarda.

Espai comercial cedit per la família Cabal. 



Espai Bota Baldrich i Rosa Llauró
M. Antònia Bota Baldrich i Rosa M. Llauró Domínguez
Joieria artística i art en paper · L’Espluga de Francolí
A l’antiga botiga del Forn de Cal Tullet

Demostració en directe de diferents tècni-
ques de joieria i exposició de peces. Exposi-
ció de treballs realitzats amb diferents tèc-
niques amb paper: scrapbook, cianotipies, 
paper tallat i quilling (filigrana).

Adreça:  Travessera de Poblet, 4
Horari: Divendres, dissabte i diumenge, matí 
i tarda.

Espai comercial cedit pel Forn de Cal Tullet.

Tornem a donar vida a aquest local! 
Si vols llogar-lo contacta 
amb la propietat al
606 108 740

ESPAIS VIUS D’ART



Taller de Forja de Cal Biel
Valentí Martí Canudas i Enric Martí Griñó
Forja artística i mestres artesans · L’Espluga de Francolí
A l’antic taller de Forja de Cal Biel

A l’antic taller de Forja de Cal Biel es tornaran 
a encendre els fornals i els martells picaran 
de nou sobre l’enclusa. 

El Valentí  i l’Enric ensenyaran les tècniques 
de l’art de la forja, i també podreu veure una 
petita mostra de peces de forja exposades.

Adreça: Passeig Cañellas, 1  
Horari: Dissabte i diumenge de 10 a  2/4 de 
2 del migdia i de 2/4 de 5 a 8 de la tarda. 

ESPAIS VIUS D’ART



EL RIBOT, taller de restauració. Mostra.
Ramon Amigó Carulla
Restaurador i mestre artesà · L’Espluga de Francolí
A l’antic forn medieval

Restauració de mobles antics seguint les tèc-
niques tradicionals. L’espai és un antic forn 
medieval que fins l’any 1967 va funcionar. 
L’any 1997 es va transformar en el taller de 
restauració actual. 

Ramon Amigó es dedica a la restauració de 
mobles antics, transformació de mobles i 
creació d’elements de fusta des de 1994 tot. 
Després d’una primera fase amateur va estu-
diar el grau superior de restauració de mo-
bles a EPSAR els anys 1998 a 2000. Des del 
2010 és la seva única activitat laboral.  

Adreça: Carrer de Jaume I, 4
Horari: Divendres i dissabte al matí.

ESPAIS VIUS D’ART



Quarto Fosc
Pau Romero Vergara
Artista contemporani · L’Espluga de Francolí
Al Museu de la Vida Rural

Al “Quarto fosc” del Museu de la Vida Rural 
l’artista ens proposa un diàleg entre pintura i 
instal·lació artística.

Els temes afrontats en l’exposició seran en-
torn a la resiliència a nivell social, la soste-
nibilitat i la natura, posant el punt focal en 
imatges de pinzellades matèriques. Un es-
pai, on l’espectador serà el protagonista de 
l’experiència.

Adreça: Al Museu de la Vida Rural, carretera 
de Montblanc, 3
Horari: Divendres i dissabte de 10.30 a 18.30 
h. Diumenge de 10.30 a 14 h.

ESPAIS VIUS D’ART



Art i llibres
Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l’Espluga de Francolí
Art i Llibres
A l’antiga sabateria de Cal Guissona

La Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola 
obre un espai d’art i llibres a l’antic aparador 
de la sabateria de Cal Guissona, un espai on 
hi trobarem composicions artístiques amb 
llibres. 

Aquest aparador acollirà també l’exposició 
i mostra fotogràfica del projecte BookFace-
Friday, una iniciativa mundial de les biblio-
teques, que té com a objectiu fer recoma-
nacions literàries amb fotos artístiques de 
llibres.

Adreça: Carrer Lluís Carulla, 1
Horari: Divendres, dissabte i diumenge.
*Aquest espai només disposa d’aparador.

Espai comercial cedit per Cal Guissona.

ESPAIS VIUS D’ART



Mostra de l’ofici de cistelleria i exposició
Anna Sínia
Cistellera · La Riba i Vimbodí i Poblet
A l’antiga botiga de llaminadures

Mostra de l’ofici de cistelleria i activitats en 
viu. Anna Sínia  és un projecte de cistelleria 
compromesa amb l’entorn i el territori. A 
través de la cistelleria es busca un impacte 
social promovent activitats amb col·lectius 
desfavorits i fer pedagogia d’un ofici que va 
ser crucial pel desenvolupament de la huma-
nitat. La conservació d’uns sabers ancestrals i 
reivindicar les fibres vegetals com a una part 
identitària de la cultura popular. 

Adreça: Carrer Lluís Carulla, 9
Horari: Divendres i diumenge, matí i tarda. 
Dissabte aparador obert.

Espai comercial cedit per la família Farran 
Morgades

Tornem a donar vida a aquest local! 
Si vols llogar-lo contacta 
amb la propietat al
677 022 522

ESPAIS VIUS D’ART



De passejades, roques i branques
Núria Rion i Sílvia Iturria
La Baridana, col·lectiu d’acció artística · Conca de Barberà
A l’antiga Gelateria de Cal Cabal

Instal.lació artística realitzada als boscos de 
les Muntanyes de Prades. La mirada detalla-
da de la natura, la memòria, les empremtes  
i els vestigis són el punt de partida d’un tre-
ball que parteix de passejades per camins 
que alenteixen el temps.  Ens centrem en 
l’entorn, el bosc i les xarxes de relacions es-
tablint vincles entre la presència del passat 
i l’experiència actual que tenim del que ens 
envolta  En definitiva, un catàleg de la lenti-
tud a partir de la fotografia, escultura, pintura 
i dibuixos.

Adreça: Passeig Canyellas, 16
Horari: Dissabte i diumenge matí i tarda. 

Espai comercial cedit per la família Cabal.

Tornem a donar vida a aquest local! 
Si vols llogar-lo contacta 
amb la propietat al
640 273 112

ESPAIS VIUS D’ART



Ramats de Foc
Albert Carreras, Albert Grinyó, Arnau Martínez i Jordi Font Recasens.
Fundació Pau Costa i Museu de la Vida Rural - Fundació Carulla
A l’antiga botiga de la Carnisseria de Cal Mariquinyo.

Sorgida de l’exposició “Jugar amb foc”, que 
actualment acull el Museu de la Vida Rural, 
Ramats de foc és una intervenció que pre-
senta un microdocumental d’Albert Grinyó i 
Arnau Martínez produït per l’MVR sobre els 
“ramats de foc” una iniciativa de la Fundació 
Pau Costa que conjuga diverses accions com 
són una explotació ramadera sostenible, l’ali-
mentació de qualitat i la gestió forestal com 
a elements de prevenció indirecta d’incendis 
forestals de gran magnitud. El documen-
tal es contraposada amb quatre imatges de 
gran format del fotògraf Jordi Font Recasens.
 
L’exposició “Jugar amb foc” és el punt de par-
tida per a la reflexió al voltant de la nostra 
relació amb el foc, amb els boscos i amb la 
natura. Aquesta peça audiovisual forma part 
d’una sèrie en la que diferents persones ens 
expliquen iniciatives i esdeveniments vincu-
lats a la temàtica de l’exposició i que ens aju-
den a entendre la nostra relació amb el foc i 
el món rural, evidenciant que la sostenibilitat 
passa per un canvi cultural. 

Adreça: Carrer Torres Jordi, 13
Horari: Tot el cap de setmana, matí i tarda.
 
Espai comercial cedit per la Carnisseria
Cal Mariquinyo.

Tornem a donar vida a aquest local! 
Si vols llogar-lo contacta 
amb la propietat al
646 009 954 

ESPAIS VIUS D’ART



ALIANÇES

Espais Vius d’Art compta amb l’acompanyament i suport  del Consorci de Comerç Artesania i 
Moda de Catalunya del Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, Programa.cat, Fira Tàrrega - Circuit Nòmada  i el Museu de la Vida 
Rural de la Fundació Lluís Carulla, l’Ajuntament de Senan, la Diputació de Tarragona, el Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà.
 
 
 
  

 
I amb la participació de la Unió de Botigues i Empreses de l’Espluga de Francolí, l’Escola Mu-
nicipal de Música de l’Espluga la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola i l’Escola de Dansa del 
Casal de l’Espluga de Francolí i el projecte Ohla.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sarral i la Parròquia de L’Espluga de Francolí.

Ajuntament 
de Senan

Ajuntament 
de Sarral




