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MANS

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

L’edició del 2020 de la Festa de la Verema no es va
poder celebrar i enguany des de la DO Conca de
Barberà i des de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí
es torna a apostar per una edició adaptada a les
restriccions i normatives actuals derivades de la
pandèmia. Es recupera el tradicional recinte firal
ubicat a la Plaça Montserrat Canals de l’Espluga de
Francolí però amb un format limitat. I la Festa de la
Verema 2021 també 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! 

MASCARETA

DISTÀNCIA

Cal inscripció prèvia. Es recomana accedir als actes uns
15 minuts abans. 



 

26  D 'A G O S T  D E  2021

dijous

A les 20 h Concert amb Esther i Marala 
Acte programat dins de les Nits Culturals d'Estiu
del Museu de la Vida Rural. Hi haurà la
guingueta oberta i es serviran vins denominació
d'origen Conca de Barberà.

 

Inscripcions: https://afly.co/6bz6
Lloc: Jardí del Museu de la Vida Rural 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-esther-marala-164510921595?aff=


27  D 'A G O S T  D E  2021

divendres

A les 19 h Tast-Maridatge 

El sommelier Enric Català ha escollit alguns dels
millors vins de la DO Conca de Barberà i fent
una selecció de tastets gourmets, crearà uns
maridatges deliciosos i sorprenents. 

Inscripcions i pagament: 
http://entrapol.is/xRc09 
(Places limitades. Les inscripcions es tancaran
dimecres 25 d’agost)

Preu: 10 €

Lloc: Jardí del Museu de la Vida Rural 

http://entrapol.is/xRc09
http://entrapol.is/xRc09


Funcionament de l’activitat: d’entre totes les
persones inscrites es faran tres grups i aquests
es desplaçaran acompanyats per un guia de la
companyia pels espais on es representaran les
tres obres teatrals. 

A les 20 h Píndoles de teatre breu en
espais vius

Descobreix tres obres teatrals de curta durada
(uns 15 minuts), en tres espais diferents. 

Adults: 5 €
De 6 a 12 anys: 3 €
de 0 a 5 anys: gratuït

Inscripcions i pagament: 
http://entrapol.is/PYhhE

Lloc de trobada: Jardí dels Francolins

Preu:

http://entrapol.is/PYhhE


A les 21.30 h, 6è Brinda’m Baccus. Sopar-
maridatge 

Sopar-maridatge amb una selecció de 6 vins i
caves de la DO Conca de Barberà amb 6 tapes. 

           30 €
(Places limitades. El pagament es farà en efectiu el
mateix dia de l’activitat)

Lloc: Restaurant ForEvents 
          (Carretera N-240 km 39,5)

Preu:

Inscripcions i pagament: 
https://forms.gle/3osfn3RxU7VzHq4t9
(Les inscripcions es tancaran dimecres 25 d’agost)

https://forms.gle/3osfn3RxU7VzHq4t9


28  D 'A G O S T  D E  2021

dissabte

A les 11 h, “Fassineja” visita-taller familiar

           4,70 € / persona
Aforament limitat.

Visita-taller familiar que s’ofereix al Museu
Fassina Balanyà de l’Espluga de Francolí. Les
famílies faran el taller d’elaboració de la seva
pròpia colònia i hidrogel. La visita també inclou
una destil·lació en directe amb un alambí de
vidre, un tast de licors pels adults i un davantal
de Fassineja!

Preu:

Inscripcions: 
    -  turisme@esplugadefrancoli.cat  
    -  Telf. 977 870 227 

A les 11 h, jornada de tast del 30è Concurs
de vins DO Conca de Barberà 

Una vintena de professionals tastaran a cegues i
posaran nota als vins de la DO Conca de Barberà
per escollir els vins guanyadors.

Lloc: Art Restaurant
Acte tancat al públic

 Lloc: Fassina Balanyà (Pl. del Mil·lenari, 1) 

mailto:turisme@esplugadefrancoli.cat


A les 12.30 h, Tast sub-25 Combinats de vi

           5 €

“Combinats de vi” a càrrec d’Eduard Rovira.
Activitat adreçada a joves de 18 a 25 anys on es
serviran còctels fets amb vi. 

Preu:
Inscripcions i pagament:
http://entrapol.is/bYIiA 

(Places limitades. Les inscripcions es tancaran
divendres 27)

A les 18 h, inauguració de la 50a Festa de
la Verema DO Conca de Barberà i entrega
de premis del 30è concurs de vins de la
DO Conca
Presentació, a càrrec de les autoritats, de la
Festa de la Verema 2021 i entrega de premis del
30è concurs de vins. 

Inscripcions: 
http://entrapol.is/Rt6gu
(Acte gratuït. Aforament limitat.)

Lloc: Jardí dels Francolins

 Lloc: hort del Museu de la Vida Rural 

http://entrapol.is/bYIiA
http://entrapol.is/bYIiA
http://entrapol.is/Rt6gu


A les 19 h, presentació de la guia
d’enoturisme de la Conca de Barberà 

La guia ha estat elaborada per Lluís Tolosa i Nico
Planell i inclou 73 llocs per visitar i 160 vins i
caves recomanats de la Conca de Barberà. 

Inscripcions: 
http://entrapol.is/GhBCH
(Acte gratuït. Aforament limitat.)

Lloc: Jardí dels Francolins

De 19 h a 00 h, Recinte Firal  

Inscripcions i pagament:
http://entrapol.is/nGa0f
Aforament limitat.

Lloc: Plaça Montserrat Canals

*El recinte comptarà amb diverses mesures de prevenció de
la Covid-19 que caldrà respectar en tot moment. 

Mostra de vins i caves de la DO Conca de
Barberà i de productes locals de l’Espluga de
Francolí

Preu: 
4 €/dia (inclou accés al recinte per un dia, copa i bossa)
6 € (inclou accés al recinte per dos dies, una copa i una
bossa)
*Menors de 16 anys gratuït 

http://entrapol.is/GhBCH
http://entrapol.is/nGa0f
http://entrapol.is/nGa0f


Inscripcions:
https://forms.gle/qgc3VGNizKZRrg21A
Rebreu les instruccions per fer el pagament en fer la
inscripció. 
 

Inscripcions obertes fins divendres 27 d’agost 

*Per més informació: 629 213 263 (Empresa Drac Actiu)

29  D 'A G O S T  D E  2021

diumenge 

5a Caminada guiada entre vinyes 

8.30 h - Inici ruta llarga (12 km) 
9.00 h - Inici ruta curta (5,5 km)

Hi haurà dos tasts de vins durant la ruta, amb
most pels més petits. 

Lloc: Plaça Montserrat Canals

           6 €Preu:

https://forms.gle/qgc3VGNizKZRrg21A


Inscripcions:
http://entrapol.is/eaaf3

Acte gratuït. Aforament limitat. 

A les 10.30 h, experiència singular “Esperit
del Vi”
Aquesta proposta inclou una visita temàtica al
Museu de la Vida Rural, a la Fassina Balanyà i
també al Celler Vidvertus, on es clourà l’activitat
amb un tast de vins. 

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

Lloc: inici al Museu de la Vida Rural

           24 €Preu:

A les 12 h, espectacle familiar “Beto el
pallasso!”
Màgia, humor i acrobàcies, un espectacle ideal
per a tots els públics! 

Lloc: Jardí dels Francolins

http://entrapol.is/eaaf3
https://museuvidarural.cat/producte/esperit-vi/
https://museuvidarural.cat/producte/esperit-vi/
https://museuvidarural.cat/producte/esperit-vi/
https://museuvidarural.cat/producte/esperit-vi/


La vocació vinícola de la família Rendé té les seves arrels en
una tradició antiga, acreditada documentalment, des de 1604.
Poder entrar el raïm de la verema 2020 al nou celler, després
de la riuada del 2019, i seguir escrivint la història de Rendé
Masdéu ha sigut un dels reptes més grans que ha afrontat
mai la família. La dedicació ininterrompuda a la viticultura es
pot gaudir amb els seus vins amb denominació d'origen
Conca de Barberà.

-    Horari: 
         De dilluns a dissabte de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 19.30 h
         Diumenge de 10 h a 14 h (Cal reserva prèvia)
-    Adreça: ctra. N-240 Km 39,5; l’Espluga de Francolí
-    Contacte: celler@rendemasdeu.cat
                        977 871 361 - 609 245 772

Ubicat a l'Espluga de Francolí, disposa d'un celler del 1890 i
participa en el projecte del Viver de Celleristes de la Conca de
Barberà, on s'elaboren els seus vins. Any rere any s'esforcen
per elaborar uns productes DO Conca de Barberà d'alta
qualitat i singularitat, de manera que els seus clients es sentin
atrets pels seus productes.
-    Horari visita: a concretar amb reserva prèvia 
-    Adreça: Anselm Clavé, 13; l’Espluga de Francolí
-    Contacte: info@vidbertus.com 
                       626 330 511 – 630 439 055

Diumenge al matí visita els cellers 
de l ’Espluga de Francolí

Cellers de l’Espluga de FrancolíCellers de l’Espluga de Francolí  

Celler Vidbertus

Celler Rendé Masdéu

Fundada el 1902, és una de les societats cooperatives més
antigues de Catalunya. El Celler Cooperatiu de l'Espluga de
Francolí és l'edifici insígnia dels cellers modernistes de
Catalunya. Hom hi pot comprar vi, cava, oli i fruits secs de la
Cooperativa. Actualment el Museu del Vi no es troba obert al
públic però poden veure l’edifici i accedir a l’agrobotiga. 

-    Horari diumenges: de 10 h a 14 h 
-    Adreça: pg. Rendé i Ventosa, 5; l’Espluga de Francolí
-    Contacte: 977 892 139

Celler cooperatiu de l'Espluga de Francolí

També pots visitar altres cellers de la DO Conca de Barberà! 
Descobreix-los en aquest enllaç: https://www.doconcadebarbera.com/cellers-
de-la-d-o-conca-de-barbera/

https://www.doconcadebarbera.com/cellers-de-la-d-o-conca-de-barbera/


De 19 h a 22 h, Recinte Firal  

Inscripcions i pagament:
http://entrapol.is/nGa0f
Aforament limitat.

Lloc: Plaça Montserrat Canals

*El recinte comptarà amb diverses mesures de prevenció de
la Covid-19 que caldrà respectar en tot moment. 

Mostra de vins i caves de la DO Conca de
Barberà i de productes locals de l’Espluga de
Francolí

Preu: 

A les 22 h, Vi Glosa i Estrelles
Vi, glosa i estrelles és un espectacle lúdic i
divulgatiu en què es van descobrint les
connexions entre el món del vi i els astres, a
través de la cançó amb text improvisat, la
divulgació astronòmica, la poesia, els contes i
les cançons. Es tastaran 3 vins DO Conca de
Barberà. 

Inscripcions: 
http://entrapol.is/3k7F9
Aforament limitat.

Lloc: Parc de Natura del Garber (Les Masies,
l’Espluga de Francolí)

Preu: adults 5 € 
de 6 a 12 anys 3 € 
*Menors de 5 anys entrada gratuïta

4 €/dia (inclou accés al recinte per un
dia, copa i bossa)
6 € (inclou accés al recinte per dos dies,
una copa i una bossa)
*Menors de 16 anys entrada gratuïta

-

-

http://entrapol.is/nGa0f
http://entrapol.is/3k7F9


Organitzen:

Patrocinen:

Col·laboren:


