
454a FIRA DE SANT VICENÇ I DE PRODUCTES DE PROXIMITAT DE L’ESPLUGA 
DE FRANCOLÍ 

21a NIT D’ENTITATS I DELS MÈRITS ESPLUGUINS 
16a FESTA COMARCAL DE L’OLI I DEL VI NOVELL 

 
DIVENDRES 25 DE GENER 
 
A les 7 de la tarda 
 
A la Sala Maria Font del Museu de la Vida Rural, presentació de la memòria del 
GEPEC i xerrada sobre el voluntariat als boscos mediterranis, organitzada per 
GEPEC, Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans. 
 
A 2/4 de 9 del vespre 
 
A l’Antic Institut, partits de lliga del Club Tennis Taula de L’Espluga de Francolí 
“Els Carquinyolis”. Organitza: Club Tennis Taula de l’Espluga de Francolí 
 
DISSABTE 26 DE GENER 
 
Durant el matí 
 
Al vestíbul del cinema del Casal, 16a Trobada i Intercanvi de Plaques de Cava. 
 
De les 10 del matí a la 1 del migdia 
 
A la Plaça de l’Església, esmorzar popular amb caldo, llonganissa a la brasa i pa 
torrat a coure al gust de cadascú. Preu: 2 € 
 
A 2/4 de 12 del migdia 
 
A la Plaça 1 d’Octubre, inauguració de la 454a Fira de Sant Vicenç i de productes 
de proximitat a càrrec de les autoritats. 
 
A les 5 de la tarda 
 
Al l’Antic Institut, jornada de portes obertes i demostració de l'Escola de Tennis 
Taula de l’Espluga de Francolí "Els Carquinyolis". Organitza: Club Tennis Taula de 
l’Espluga de Francolí. 
 
A les 6 de la tarda 
 
A la Sala d’actes del Museu de la Vida Rural, presentació del llibre El Porró. De 
Poblet a Nova York de Josep Maria Rovira i Valls editat per Cossetània Edicions. 
Presentarà l’acte Joan Rendé i Masdéu. 
 
A 2/4 de 7  de la tarda 
 
A l’Auditori Carulla Font, xerrada relacionada amb la temàtica de l’esport. 
Organitza: Club Atlètic Espluguí. Entrada gratuïta 
 
A 2/4 de 9 del vespre 
 



Al pavelló del Casal, inici de “El Joc del Perxe: Alegu Contesto” entre les entitats 
espluguines. A continuació,  sopar i celebració de la 21a Nit d’Entitats i dels Mèrits 
Espluguins. Sopar a càrrec de l’Art Restaurant. 
 
Menú adults 
 
Aperitiu amb patates xips, olives i fuet 
Crema de marisc amb gambes i cruixent de mar 
Braó de xai confitat amb mel i romaní i patata fornera 
Pastís de iogurt i fruites del bosc 
Pa, vi, aigua i cafè 
Preu: 20€ components d’entitats i 22€ públic en general 
 
Menú infantil 
 
Plat combinat de macarrons a la bolonyesa, escalopa de pollastre i patates xips 
Postre, pa i beguda  
Preu: 10€ 
 
A partir de les 12 de la nit 
 
Actuació musical a càrrec de Zapping Trio, per gaudir de les millors versions de tots 
els temps, seguit de la sessió musical de DJ Enredu i DJ Alba Roso. Entrada gratuïta. 
 
DIUMENGE 27 DE GENER 
 
A 2/4 de 10 del matí 
 
Al l’Antic institut, ronda 2 de la lliga catalana d'escacs, amb el partit de tercera 
categoria provincial Espluga “B” – Tarragona “E”. Organitza: Club d’Escacs de 
l’Espluga de Francolí 
 
A les 10 del matí 
 
A la Plaça de l’Església, gran esmorzar popular de la 16a Festa Comarcal de l’Oli i 
del Vi Novell, amb llonganissa a la brasa, pa torrat, arengades i fesols, regat amb oli i 
vi Francolí, de la Cooperativa de la Conca. Preu: 3 €. 
 
A 2/4 d’1 del migdia 
 
A la Plaça de l’Església, 16è Concurs d’Allioli 
 
Bases 
 
Cal portar-se el morter, de casa.  
Es pot fer amb ou o sense.  
Es tindrà en compte el temps emprat.  
Es valorarà la textura, el gust i el color.  
El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
Seran premiats els tres primers classificats. 
 
A les 7 de la tarda 
 
Al teatre del Casal, representació de l’obra “El Crèdit” de Jordi Galceran, a càrrec 
del Grup Naltrus Teatre de Santa Coloma de Queralt. 



 
Les entrades no són numerades i es vendran una hora abans a la taquilla del teatre. 
 
Preus: Socis del Casal - 8,00€, no socis - 10,00€, joves de 10 a 18 anys - 5,00€, i 
gratuït pels infants fins a 10 anys sempre que vagin acompanyats d’un adult. 
Organitza: Casal de l’Espluga 
 
DISSABTE 26 I DIUMENGE 27 DE GENER 
 
Durant tot el cap de setmana 
 
Torneig de pàdel de la Fira – El Casal de l’Espluga organitza un torneig de pàdel, 
categories masculina i femenina, amb un mínim de 8 parelles i un màxim de 16 per 
cada categoria. Les inscripcions poden fer-se al Bar del Casal. Les finals es celebraran 
diumenge 27 de gener a la tarda. 
 
 
 


