


L’Espluga de Francolí viu a finals de gener l’esperada Fira de Sant Vicenç, que aquest 
any 2023 arriba a la seva 457a edició. Un esdeveniment quatricentenari, que va néixer 
segles enrere com una fira del món agrícola i rural, i que en l’actualitat preserva un 
model de compra, venda i mostra de productes, gastronomia i artesania. Des de l’any 
2020 incorpora un relat cultural i turístic basat en el món del foc. Una cita en el calen-
dari local i de la comarca, que vol esdevenir de nou un referent i atractiu del municipi.

Un relat, el del foc, que vol consolidar-se en una estratègia per a posicionar la Fira al 
mapa firal del país. I que parteix de la fascinació que sent la humanitat des del seu 
origen amb el foc. La seva descoberta va ser un avenç, també al llarg de la història i en 
l’actualitat. El foc és un element que transforma, que ha ajudat a evolucionar en molts 
àmbits de la vida quotidiana, el món agrícola, l’àmbit comercial i la vida social.

Un foc que s’estén i que acull al nostre municipi un element o festa de la cultura popu-
lar dels Països Catalans. Aquest any el foc convidat és l’Aquelarre de Cervera, de nou 
una aliança entre territoris i municipis on el foc i la cultura configuren trets distintius 
de la vida cultural, festiva i associativa.

Una nova edició, que ve acompanyada d’un pla d’impuls de la Fira 2023-2025 encarre-
gat per l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, i que vol reforçar i posicionar l’esdeve-
niment espluguí en el mapa de fires del territori i del país. Reforçant així l’eix temàtic 
cultural i facilitant noves eines que articulin propostes de millora i consolidació de 
l’esdeveniment firal al nostre municipi.

457a Fira de Sant Vicenç
El Foc el nostre origen



Dimecres 25 de gener

Fins al 5 de febrer, al Museu de la Vida Rural
Pedra i plàstic
Instal·lació artística temporal dels artistes Marta R 
Chust i Roc Domingo Puig, una aproximació al des-
plegament de la tecnologia d’Internet d’alta velocitat 
sobre el territori del Pirineu. Visita gratuïta.

Organitza el Museu de la Vida Rural

Del 25 al 27 de gener, al Museu de la Vida Rural
Cursos de temporada: Curs d’elaboració de 
formatges a càrrec de Marta Roger de la 
formatgeria La Païssa
Inscripcions: www.museuvidarural.cat

Organitza el Museu de la Vida Rural

Dijous 26 de gener
A les 6 de la tarda a l’Auditori Carulla Font
Conferència de la Formació Permanent: Amors, 
� irtejos i embolics que han fet història
A càrrec de Jordi Rius Juvé, llicenciat en història me-
dieval per la Universitat de Barcelona.

Organitza la Formació Permanent del 
Casal de l’Espluga de Francolí

A 2/4 de 8 a la sala de cuina de la Llar de Jubilats
Curs de cuina amb Mariona Quadrada “El foc ha 
fet la cuina”
A càrrec Mariona Quadrada, cuinera i escriptora. 
Inscripcions a l’Ajuntament en horari d’oficines. 
Aforament limitat a 25 persones. Preu: 10 €

Amb el suport de l’Associació de jubilats i 
pensionistes de l’Espluga de Francolí

Divendres 27 de gener

De les 8 del matí a les 3 de la tarda, a la plaça 
Montserrat Canals
Mercat setmanal

A la 5 de la tarda, al carrer Anselm Clavé
Ofrena � oral davant la placa d’homenatge als 
Espluguins morts a Mauthausen
En el marc del projecte local “Memòria a peu de car-
rer” i en motiu del Dia Internacional de commemora-
ció en memòria de les víctimes de l’Holocaust.

A 2/4 de 7 de la tarda, al Museu de la Vida Rural 
Conferència sobre el foc convidat: L’Aquelarre de 
Cervera
Conferència conduïda per Jordi Robert, periodista i 
expert en cultura popular. Amb la participació Mireia 
Brandon, regidora de Festes i Aquelarre de la Paeria 
de Cervera i Pep Oriol, director de teatre, actor, re-
alitzador, guionista i professor de la Universitat de 
Lleida.

A partir de les 9 de la nit i � ns a les 2 de la 
matinada, al local d’Auvënguen del carrer Joan 
Maragall.
Nit jove de la Fira amb monòlegs i música
Amb les monologuistes Júlia Vila i Penny JayG.

Amb la col·laboració de l’Associació Juvenil 
Auvënguen, jóvens de l’Espluga.



Dissabte 28 de gener

A partir de les 10 del matí, a la plaça de l’Església
Esmorzar popular de la Fira
Amb caldo, llonganissa a la brasa i pa torrat. Preu: 3 €
A càrrec de Molta Teca i la col·laboració de la Cooperativa 

Agrícola de la Conca i Secció de Crèdit SCCL.

A les 11 del matí, des de la plaça de l’1 d’Octubre i 
carrer Lluís Carulla.
Inauguració i obertura del recinte � ral de la 457a 
Fira de Sant Vicenç - El Foc el nostre origen 2023.
A càrrec de les autoritats i representants de les en-
titats locals.

De les 11 del matí a la 1 del migdia i de 5 de la 
tarda a les 7 del vespre.
Espai i tallers del Paratge Natural d’Interès 
Nacional de Poblet
Punt informatiu del PNIN Poblet i tallers: Pintem amb 
carbó i descobreix com es feia una carbonera.

Amb la col·laboració del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de Poblet i Cel Rogent.

A 2/4 d’1 del migdia a la plaça de l’Església
Exhibició del GRAE: Maniobres de rescat en alçada
A càrrec del Grup de rescat i actuacions especials dels 
Bombers de la Generalitat de Catalunya del parc de 
Valls. 
Amb el suport de Bombers de la Generalitat de Catalunya.Amb el suport de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

DURANT TOT EL DIA I CAP DE SETMANA 
Al carrer Lluís Carulla, carrer 
Mossèn Serret, plaça de 
l’Església i travessera de Poblet.
Recinte Firal de 
la 457 Fira de Sant Vicenç
El Foc el nostre origen 2023
Productes agroalimentaris i gas-
tronòmics, artesania, productes 
tèxtils, roba i menatge per la llar, 
comerç local, empreses i serveis i 
productes agrícoles.

Al voltant de l’aparcament del 
Pavelló del Casal
Atraccions de Fira

A la plaça de l’Església:
Punt informatiu de la Fira i 
O� cina de Turisme de l’Espluga 
de Francolí i de Cervera.
Punt informatiu de la Fira i Ofi-
cines de Turisme de l’Espluga de 
Francolí i Cervera.

Espai plataforma 
Video Booth 360º
Activitat gratuïta si es presenta un 
tiquet de compra o consumició als 
establiments adherits a la Unió de 
Botiguers i Empreses de l’Espluga 
de Francolí. 
En el cas de no presentar un ti-
quet, l’activitat tindrà un cost. 2 € 
individual / 4 € en grup
Amb el suport de la Unió de Botiguers 

i Empreses de l’Espluga de Francolí.

Punt de venda 
del “Pa de la Cova”
Iniciativa comercial i gastronòmi-
ca dels Forns de Cal Tullet, Cots i 
Forn de la Vila.

Cerveses La Renaixença
Mostra i tast de la cervesa Artesa-
na de l’Espluga de Francolí.

Programació en directe de 
l’Espluga FM Ràdio
Els estudis de l’Espluga FM Ràdio 
en directe des del recinte firal. Po-
den sintonitzar-la al 107.4 FM, per 
internet a www.efmr.cat o a través 
del fil musical de la Fira.

Amb la col·laboració de 
l’Espluga Audiovisual.



A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de l’Església
Espectacle i demostració de forja artística
Demostració i espectacle de forja artística dels tallers 
Forja Cal Biel i Forja VPT.
Un espectacle de foc i artesania. En finalitzar l’acte se 
servirà una beguda calenta.

Amb la col·laboració de Forja Cal Biel i Forja VPT.

A les de 2/4 de 9 del vespre, a la plaça Montserrat 
Canals
Espectacle de foc i lluïment del Ball de Diables 
Carranquers de Cervera i dels Diables de l’Espluga
Mostra i lluïment dels elements de cultura popular de 
foc de l’Aquelarre i actuació dels Diables de l’Espluga 
de Francolí.

Amb la col·laboració del Ball de Diables Carranquers 
de Cervera i els Diables de l’Espluga.

A les 12 de la nit, al Pavelló del Casal
Concert amb el grup de versions La Selva

Diumenge 29 de gener

De les 8 a les 10 del matí, davant del Pavelló David 
Rovira i Minguella
Vol captiu amb globus aerostàtic
Descobreix l’Espluga de Francolí a vista d’ocell, Glo-
bus Kon-Tiki ens enlairarà durant uns minuts per ob-
servar el nostre poble des del cel.
Preu: 8 € per persona (pagament en efectiu el mateix 
dia)*

* Les ascensions en globus en format captiu, es 
realitzaran en petits grups de 2 o 3 persones (segons 

edat i pes) per rigorós ordre d’arribada i fins a 
finalitzar la capacitat de persones que admet l’activitat. 

No es faran inscripcions ni reserves prèvies.

* S’habilitarà una zona d’espera, per a les 
persones participants al vestíbul del Pavelló 
David Rovira i Minguella. Es recomana anar 
abrigat durant l’espera i durant el vol captiu.

A 2/4 de 10 del matí, a local del Club d’Escacs del 
Casalet
2a jornada de 1a Provincial de la Lliga Catalana 
d’Escacs
Amb el partit del Club d’Escacs de l’Espluga contra el 
Club d’Escacs de Reus

Organitza el Club d’Escacs de l’Espluga de Francolí

A partir de les 10 del matí, a la plaça de l’Església
Esmorzar popular de diumenge de Fira
Amb llonganissa a la brasa, pa torrat, arengades i fe-
sols, oli i vi Francolí de la Cooperativa Agrícola de la 
Conca. Preu: 5 €

A càrrec de Molta Teca i la col·laboració 
de la Cooperativa Agrícola de la Conca 

i Secció de Crèdit SCCL.

27è Concurs de dibuix de la Fira de 
l’Espluga del Casal de l’Espluga
Enllaç a les bases de participació
Organitza el Casal de l’Espluga de Francolí

Amb llonganissa a la brasa, pa torrat, arengades i fe-
sols, oli i vi Francolí de la Cooperativa Agrícola de la 
Conca. Preu: 5 €

Organitza el Casal de l’Espluga de Francolí



De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la plaça 
Montserrat Canals
Exhibició de talles de fusta amb motoserra
Professionals de les talles de fusta fetes amb moto-
serra faran una exhibició i un espectacle de creació 
d’escultures realitzades amb fusta. Es vendran tiquets 
per a sortejar les figures resultants.

Amb la col·laboració i patrocini de Subministres 
Agrícoles JardiCamp distribuïdor oficial Stihl a la 

província de Tarragona i de Gos Verd - Comercial Albert. 

De les 11 del matí a la 1 del migdia i de 5 de la 
tarda a les 7 del vespre.
Espai i tallers del Paratge Natural d’Interès 
Nacional de Poblet
Punt informatiu del PNIN Poblet i tallers: Pintem amb 
carbó i descobreix com es feia una carbonera.

Amb la col·laboració del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de Poblet i Cel Rogent.

A les 12 del migdia, al polígon industrial de les Eres
Inauguració del nou local de l’Agrupació de 
Defensa Forestal de l’Espluga de Francolí

Organitza l’Agrupació de Defensa 
Forestal de l’Espluga de Francolí

A les 7 de la tarda, al Teatre del Casal
Obra de teatre Cunyades
Un vodevil que busca l’humor a través d’una història 
divertida que es va embolicant a cada acte. Una co-
mèdia espontània, fresca i molt divertida, que és un 
no parar de riure!
Preu: 18 €
Enllaç venda d’entrades per internet:

També es poden comprar les entra-
des a l’Oficina de Turisme (pagament 
només amb efectiu) i el mateix dia de l’espectacle a la 
taquilla del Teatre del Casal. 

Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

FORN DE PA


