
Programa d’actes de la 45a Festa de la VEREMA’15

VENDA DE COPES A L’ESTAND D’INFORMACIÓ:

- COPA I BOSSA: 3 €
Degustacions a partir d’1 € a cada estand

• A les 7 de la tarda
Al Museu de la Vida Rural, Brinda’m fusió, un maridatge de vins i formatges a càrrec dels 
cellers Rendé Masdéu i Simó de Palau, que uniran els seus vins i caves amb la millor sel·lecció 
de formatges i productes de la Formatgeria Muntanyola Fundació Ampans i Artefor.

• A 2/4 de 10 de la nit
Al Restaurant Simó de Palau, 2n 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: 20 euros. Places limitades
Inscripcions a http://www.esplugadefrancoli.cat/brindambaccus.php

• A les 7 de la tarda
A la plaça Montserrat Canals, inauguració del Brinda’m vi,  45a FESTA DE LA VEREMA 
2015, a càrrec del Sr. Jordi Bort, director general de l’INCAVI i de les autoritats.

• 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 gastronòmiques, 
 a la plaça Montserrat Canals
- EndeVIna: Concurs de tast a cegues de vins al recinte firal. Preu: 1 euro.

• A les 8 del vespre
Brinda’m tast, en directe des del recinte firal. Vine a la carpa de tasts i participa 
a un excel·lent tast de vins a càrrec de Josep Pelegrín, millor sommelier de Catalunya 
dels anys 2014 i 2015, i que actualment és sommelier a El Petit Celler de Manresa.
Preu: 5 euros. Places limitades. Inscripcions a prosello@doconcadebarbera.com

• A les 9 del vespre
Brinda’m música, en directe des del recinte firal, amb l’actuació de la 
Tarragonako Txalaparta Eskola, l’escola de Tarragona que ens sorprendrà amb les 
txalapartes de fusta, de pedra i de vidre (presentada al Congrés Mundial de Pamplona) 
i bótes de roure a mans de Nando Taló, Siscu Aguilera, Albert Dols i Tonyi Velasco, 
l’acordió diatònic amb Guillem Anguera, la guitarra, la mandolina i la flauta amb 
Héctor Berberide i les percussions amb David Rincón. 

• A 2/4 d’11 de la nit
Brinda’m most, piada i obtenció del primer most de la collita 2015 des del recinte 
firal, a càrrec del Sr. Antonio Borges López. Tots els cellers participants a la mostra 
dipositaran dins la portadora els seu raïm per tal d’unir-los en un sol most que donarà 
pas a la nova producció de vins i caves de la DO Conca de Barberà. 

• A 2/4 de 12 de la nit
Brinda’m country, al recinte firal, amb l’actuació de la Black Rider Country 
Band que ens farà reviure la música tradicional americana com el folk, el country o 
el bluegrass en el seu estat més pur. La Black Rider Country Band està formada per 
Cristina Mirica a la veu i la guitarra, David Piquero a la guitarra i el banjo, Oriol Tomàs 
al violí, Albert Grinyó a la bateria i Sergi Esparza al baix elèctric.

• Durant el matí
10a Trobada i Intercanvi de Plaques de Cava a la Plaça Montserrat Canals.

• 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
- EndeVIna: Concurs de tast a cegues de vins al recinte firal. Preu: 1 euro.

• A les 6 de la tarda
Brinda’m ritme, en directe des del recinte firal. Concurs de batucades on els 
grups participants oferiran una actuació en moviment i una actuació estàtica cadascú. 
El concurs és organitzat per la Batucada dels Diables de l’Espluga de Francolí, amb 
el suport de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i la DO Conca de Barberà. Les 
batucades participants iniciaran les seves actuacions des del carrer Rovira i Virgili.

• A 2/4 de 9 del vespre
Brinda’m música, en directe des del recinte firal, amb l’actuació de Carla&Laia, 
dues joves que interpretaran versions de música variada de tots els temps. Carla&Laia 
és un grup de Santa Coloma de Queralt creat a l’agost del 2012. El seu repertori és de 
versions angleses, catalanes i castellanes adaptades a l’acústica. 

• A les 10 de la nit
Cloenda del Brinda’m Vi, 45a Festa de la Verema 2015 amb el sorteig d’un lot de 
productes per als encertants del concurs EndeVIna.

Els dies 29 i 30 d’agost, durant l’obertura del recinte 
firal, es podrà visitar l’exposició del jove artista Alex 
Rebollo, “Wine Words Woman”, a la sala 
Llucià Navarro del Casal de l’Espluga de Francolí.



Col·laboren:

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,

Pesca, Alimentació i Medi Natural
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L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

VEREMA
FIRA D.O. CONCA DE BARBERÀ

45a

Brinda’m vi
• Cellers Castell d’Or
• Vins i Caves Portell
• Celler Rendé Masdéu
• Caves Simó de Palau
• Cara Nord Celler
• Celler Mas Foraster
• Carlania Celler
• Celler Vidbertus
• Celler Vega Aixalà
• Celler Domenys
• Clos de Peguera
• Celler Carles Andreu
• Formatgeria Muntanyola Fundació Ampans i Artefor

• Vins de Pedra
• Molí dels Capellans
• Licors On The Rocks
• Hostatgeria de Poblet
• Restaurant El Gatim
• Restaurant Simó de Palau
• Fonda l’Ocell Francolí
• Pastisseria i Especialitats Cobo
• Gelateria El Carquinyoli
• La Holandesa
• Embotits casolans de Planoles
• Formatges El Boc de Mont-Ral
• Restaurant Els Fogons de Vallclara
• Restaurant Sant Francesc
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