
Programa d’actes de la 44a Festa de la VEREMA’14

Conca de Barberà
Denominació d’Origen

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, 4t tast de vins 2.0 vins&twitts, un tast de vins de la DO 
Conca de Barberà guiat per l’enòleg Martí Magrinyà i comentat directament a les xarxes 
socials. Més informació i inscripcions a http://vinsandtwitts.wordpress.com/

• A 2/4 de 10 de la nit
A la Taverna de l’Art Restaurant, 1r Brinda’m baccus El vi, la gastronomia i la festa 
tenien en el déu Baccus el seu màxim representant a l’antiga Roma. Participa en aquesta 
festa dels sentits que et permetrà maridar 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

• Durant tot el matí
     8a TROBADA i INTERCANVI de PLAQUES DE CAVA, al vestíbul del cinema del Casal.

• A les 7 de la tarda
     A la plaça Montserrat Canals, inauguració del Brinda’m vi,  44a FESTA DE LA        
     VEREMA 2014, a càrrec 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 2/4 de 8 del vespre
  Brinda’m música, en directe des del recinte firal, amb l’actuació del duet 
    LA JUKE COVER BAND, un duet de versions acústiques de pop-rock internacional 
     format a principis de 2013. Els seus components són el barceloní David Piquero 
     (guitarra acústica, percussions i harmònica) i la cantant espluguina Judit Tomàs. 
     Duet fresc i sincer navegant entre el rock, el soul, el funk i el reggae. 

• A les 9 del vespre
   Brinda’m most, piada i obtenció del primer most de la collita 2014 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 les 10 de la nit
   Brinda’m foc, actuació i correfoc de la colla infantil dels Diables de l’Espluga,  
     des de la plaça Montserrat Canals.

• A les 11 de la nit
   Brinda’m rock, al recinte firal, sessió musical amb DJ Moya, amb música de  
     tots els temps i per a tots els públics.

• De les 12 del migdia a 2/4 de 3 de la tarda
Brinda’m l’aperitiu vine al recinte firal a tastar la millor selecció de tapes i 
especialitats gastronòmiques pensades especialment per degustar amb una copa de 
vi DO Conca de Barberà. Durant el migdia hi actuarà l’Associació cultural de grallers, 
gegants i nans de l’Espluga de Francolí.

• 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 8 del vespre
   Brinda’m música, en directe des del recinte firal, amb l’actuació del grup 
     espluguí MONK MAO, un projecte musical de música d’influències anglosaxones  
     però amb una identitat i un so propis, compost per Ramonet Amigó, guitarra 
     acústica i veus; Oscar Gallardo, guitarres elèctriques; Enric Bastart, baix i Miquel  
     Fonoll, bateria. 

• A les 10 de la nit
     Cloenda del Brinda’m vi, 44a Festa de la Verema 2014 amb el sorteig d’un lot  
     de productes per als encertants del concurs EndeVIna.



Col·laboren:

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,

Pesca, Alimentació i Medi Natural
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FIRA D.O. CONCA DE BARBERÀ
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Brinda’m vi
• Art Restaurant
• El Licor del Druïda
• Els Fogons de Vallclara
• Embotits Casolans de Planoles
• Especialitats i Pastisseria Cobo
• Formatgeria El Boc de Mont-ral
• Formatges Xerigots
• Gelateria El Carquinyoli
• Hostatgeria de Poblet
• La Holandesa
• Restaurant El Gatim
• Restaurant Simó de Palau

• Cara Nord Celler
• Carles Andreu
• Cava Simó de Palau
• Cellers Castell D’Or
• Celler Rendé Masdéu
• Cellers Domenys
• Clos de Peguera
• Gatzara
• Gerida Viticultors
• Mas Foraster
• Vega-Aixalà
• Vidbertus
• Vins de Pedra
• Vins i Caves Portell
• Vinum Conca
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