
452a FIRA MULTISECTORIAL I DE PRODUCTES 
DE PROXIMITAT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
19a NIT D’ENTITATS I DELS MÈRITS ESPLUGUINS

14a FESTA COMARCAL DE L’OLI

DIVENDRES 27 DE GENER

A les 5 de la tarda
Al Casalet, jornada de portes obertes de 
tennis taula.

A les 7 de la tarda
Al Casalet, consells tècnics per part dels 
jugadors del club de tennis taula.

A les 7 de la tarda
A les Coves de l’Espluga, acte de lliura-
ment de la Medalla de la Vila al Sr. An-
toni Carreras Casanovas. 

A 2/4 de 10 de la nit
Al Casalet, partit de lliga de tennis tau-
la de 3a provincial Espluga E – Tortosa.

DISSABTE 28 DE GENER

Durant el matí
Al vestíbul del cinema del Casal, 13a 
Trobada i Intercanvi de Plaques de Cava.

De les 9 del matí a la 1 del migdia
Al Motopark Francolí, esmorzar, tanda 
d’entrenaments i rodada a càrrec del 
Motoclub Francolí.

De les 10 del matí a la 1 del migdia
A la Plaça de l’Església, esmorzar po-
pular 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 Rotonda de Lluís Carulla, inaugu-
ració de la 452a Fira Multisectorial i de 
productes de proximitat a càrrec del Sr. 
Octavi Bono Gispert, director General 
de  Turisme de la Generalitat de Cata-
lunya.

A la 1 del migdia
Al Museu de la Vida Rural, inauguració 
de “Terminals còsmiques. Als confins 
del cap de Creus”. Exposició d’escultures 
ignotes de Joan Pons-John Bridges. Inau-
guració poètico-musical amb les veus de 
Laia Noguera, Vicenç Altaió i Jordi Caru-
lla-Ruiz i la música de Mike Landscape.

A les 4 de la tarda
Al Casalet, torneig femení de tennis taula.

A les 7 de la tarda
Al Museu de la Vida Rural, presenta-
ció del vídeo enregistrat durant la 39a 
Cursa Atlètica de l’Espluga de Francolí, 
el passat 2016. Organitza: Club Atlètic 
Espluguí. Entrada gratuïta

A 2/4 de 10 de la nit
Al pavelló del Casal, sopar i celebració 
de la 19a Nit d’Entitats i dels Mèrits Es-
pluguins.

Menú adults • Preu: 15 €
Canelons casolans de carn amb bolets i 

beixamel de ceps
Melós de vedella amb la seva reducció

Pastís de formatge amb gelatina de fruites vermelles
Pa, vi, aigua i cafè

Menú infantil • Preu: 10 €
Pizza i croquetes

Pollastre al forn amb patates xips
Pastís de formatge amb gelatina de fruites vermelles

Pa i aigua 

A partir de les 12 de la nit
Actuació musical a càrrec de l’Orques-
tra Girasol, que amb el seu espectacles 
“Fins Que Surti El Sol” i amb les seves 
versions ens faran gaudir amb la reno-
vada formació que tocarà temes d’ac-
tualitat i altres clàssics de la música. 
Entrada gratuïta.

DIUMENGE 29 DE GENER

A les 10 del matí
A la Plaça de l’Església, gran esmor-
zar popular de la 14a Festa Comarcal 
de l’Oli, 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, 

4è 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 valora-
rà la textura, el gust i el color. El veredicte del jurat serà 
inapel·lable. Seran premiats els tres primers classificats.

A la 1 del migdia
A la Sala Polivalent de l’Antic Hospital, 
presentació de la novel·la “L’Escultor de 
Déu”, de Vicenç Aguado.  La presentació 
serà a càrrec de l’espluguí Josep M. Vallès.

A les 7 de la tarda
Al teatre del Casal, representació de 
l’obra “Víctimes o Botxins”, a càrrec del 
Grup de Teatre Naltres 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 28 I 
DIUMENGE 29 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 a través de la web del Ca-
sal i al mail info@casaldelespluga.cat. Les finals es 
celebraran diumenge 29 de gener a la tarda.

Organitza: Col·laboren: 


