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Espluguines, espluguins

Després que la pandèmia hagi al-
terat el programa de les dues da-
rreres edicions de la Festa Major, 
avui ja podem dir que tornem a 
la normalitat. Recuperem la gran 
festa de l’Espluga de Francolí amb 
tota la seva essència i plenitud.

Els gegants vells renovats, Beatriu de Milany i 
Ponç Hug de Cervera, i els nans massers amb 
les noves masses, seran uns dels al·licients de 
l’edició d’aquest 2022. Uns gegants que veurem 
ballar juntament amb la resta d’elements de la 
cultura popular espluguina durant aquests dies 
de Festa Major.

Com dèiem l’any passat, la pandèmia no és 
l’únic obstacle que hem hagut de superar, i cal 
recordar que aquest ja és el cinquè estiu que te-
nim persones represaliades per defensar les se-
ves idees polítiques. Un fet anormal dins del que 
hauria de ser una Europa democràtica. Només 
hi ha una solució: l’amnistia i l’autodeterminació. 
Dues exigències que defi neixen la paraula lliber-
tat.

Una altra lluita compartida és la de 
la igualtat, lluita que s’ha d’eviden-
ciar en tots els espais socials, tam-
bé en l’espai festiu. I és per aquest 
motiu que aquest any volem posar 
en relleu el paper de les dones pio-
neres en la vida política municipal. 

Enguany s’ha commemorat, en l’àmbit comar-
cal, la constitució dels ajuntaments de l’any 1979. 
A l’Espluga, però, no va ser fi ns al 1987 que no 
hi va haver les primeres regidores. I en el marc 
d’aquesta reivindicació, la pregonera de la Festa 
Major 2022 és la Sra. M. Àngela Anguera Andreu, 
primera dona regidora amb responsabilitats de 
govern a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. 
Una dona que ha treballat molts anys des de la 
seva llibreria, com a emprenedora, i que ha dedi-
cat molts esforços al teixit associatiu del nostre 
poble. Molts són els motius perquè sigui la pre-
gonera enguany.

Esperem que participeu i gaudiu de les pro-
postes del programa que teniu a les mans. Des 
de l’Ajuntament us desitgem que passeu molt 
bona Festa Major!

Visca l’Espluga de Francolí!
Visca Catalunya!

Josep M. Vidal Minguella
Alcalde de l’Espluga de Francolí



Les postres de
la Festa Major

Gaudeix d’unes postres 
úniques! Viu la Festa Major 

endolcint-la amb
un massini fet amb pa de 
pessic lleuger de vainilla, 
amb nata i trufa i gemma 
d’ou cremada al damunt, 

decorat amb nata, un 
carquinyoli mig banyat i 

l’escut de la casa Cervera, 
fundadors de l’Espluga de 

Francolí

1.400 
unitats

Tasta i 
comparteix
les postres 
de la Festa 

Major!



Quan el Josep Maria Vidal, alcalde 
de l’Espluga, em va cridar a l’Ajun-
tament vaig pensar en moltes co-
ses, però mai em podia imaginar 
que en nom de l’equip de govern 
em proposés ser la pregonera de 
la propera Festa Major.

Agraeixo molt sincerament aquest 
oferiment, no sé si merescut, però és un honor 
per a una fi lla de l’Espluga que estima el seu po-
ble gaudir d’aquest privilegi.

És cert que durant els meus 75 anys, els matei-
xos que els Gegants Vells, he estat vinculada a 
diferents grups i entitats. Vaig formar part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament en moments 
difícils i complicats i durant una altra època al 
grup de l’oposició. He participat i col·laborat en 
la Fundació del Casal i en dues etapes posteriors 
he format part de la seva Junta i del grup Rialles. 
Vam ser fundadors de les AMPES del Col·legi del 
Carme i de l’Institut, juntament amb altres esplu-
guins amb el malaguanyat alcalde Joan Amigó 
al capdavant lluitant i treballant per aconseguir 
aquest anhelat centre per l’Espluga.

Sense tenir cap lloc destacat, vaig estar vincula-
da amb l’Agrupament Escolta l’Estornell i amb 
el meu marit l’Ignasi vam ser socis fundadors de 

Casa Llavasa a Durro. Ara mateix 
formo part del projecte del Pes-
sebre Vivent i del grup de Càritas 
de la Parròquia, faig de voluntària 
a Aprodisca - Tilmar a Montblanc 
on hi vaig treballar els meus dar-
rers anys laborals i on hi tenim 
una bona representació d’usuaris 
espluguins.

En l’àmbit personal, a casa va obrir una botiga 
que en aquell moment vas ser referència de ser-
vei per a la gent del poble i per a diferents enti-
tats, vam ser la primera llibreria de l’Espluga a 
partir de la base del servei de premsa local que 
havia començat el meu sogre el 1932. Aquesta 
experiència m’ha donat la possibilitat de relaci-
onar-me amb molts Espluguins de casa i de fora 
vila i tenir relació amb moltes famílies que havi-
en escollit l’Espluga i el seu entorn com a destí 
turístic. Aquesta faceta d’emprenedora i gestora 
ha esdevingut per a mi una experiència personal 
molt especial, en un moment en què potser les 
dones no teníem l’oportunitat d’assumir aquests 
reptes ni la visibilitat per a ser reconegudes.

Gràcies de nou i visca l’Espluga.

Maria Àngela Anguera Andreu
Pregonera de la Festa Major de 
l’Espluga de Francolí 2022
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Commemoracions de l’any 2022, en l’àmbit de la cultura popular, tradicional i patrimonial
75 anys dels gegants i nanos vells de l’Espluga (des de 1947).
30 anys dels Grallers de l’Espluga (grup actual de 1992, 

documentats des 1895).
30 anys del Senglar gran dels Diables de l’Espluga (de 1992).
25 anys del Ball de Bastons de l’Espluga (grup actual de 1997, 

documentats des de 1883).
25 anys de la restitució de les campanes de l’església vella (725 anys 

del temple).
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Les Masies de Poblet
43440 l’Espluga de Francolí
Tel. 977 870 869
info@masiadelcadet.com
www.masiadelcadet.com

H O T E L          R E S T A U R A N T

Josep & Teresa

Tel. i Fax 977 87 14 88 • Mòbil 616 77 05 04
jsalesp@telefonica.net

Pl. de l’Església, 13
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLí

(Conca de Barberà)



Torna la Festa Major com la coneixíem! 
Amb immenses ganes de gaudir 
aquest any sí, amb normalitat, de tots 
els actes! Els dies de festa són per viu-
re’ls i aquesta Festa Major arriba amb 
una oferta cultural, esportiva i festiva pensada 
per tothom!

Uns dies on la implicació col·lectiva fa possible 
un programa d’actes farcit de propostes que im-
pliquen entitats i institucions, en el marc de la 
festivitat local de sant Abdon i sant Senén.

Uns patrons, els del nostre municipi, que 
aquest any tornaran a sortir al seguici tradicio-
nal de diumenge de Festa Major. Una efemèri-
de que es recupera, vint-i-cinc anys després 
de la seva darrera sortida. Gràcies a la implica-
ció dels joves del municipi i que acompanyats 
d’una formació musical amb músics esplu-
guins recupera el protagonisme dels patrons 
de la vila en els dies propers a la seva festivitat.

Una nova incorporació, fruit del treball compartit 
amb les entitats de cultura popular i la implica-
ció d’assessors en aquest àmbit. Que reforça el 
simbolisme cultural i tradicional i que ens apro-
pa al model de les festes històriques del Camp 
de Tarragona. Un procés que vam iniciar fa tres 
anys amb la reformulació de les cercaviles i que 

aquest 2022, ens porta a reviure amb 
més rigor històric el seguici popular.
Són molts els actes i projectes que 
prenen forma al llarg de l’any gràcies 
a les iniciatives de les entitats i que re-

ben el suport de l’Ajuntament. D’aquest any en 
vull destacar els que seran els primers balls ofi -
cials en el marc de la Festa Major dels gegants 
vells, recentment restaurats i adaptats als perso-
natges que representen: Ponç Hug de Cervera i 
Beatriu de Milany.

La festa, també serà una de les protagonistes, re-
cuperant els espais habituals, on concerts amb 
més presencia femenina damunt l’escenari bas-
teixen una programació musical completa i di-
versa. També l’humor i el circ hi tindran cabuda 
amb espectacles pensats per fer-nos riure!

L’esport, la cultura i la festa, van vinculades a 
molts valors, com el respecte, la convivència i el 
compromís. Volem que aquests siguin els autèn-
tics protagonistes de la Festa Major.

Que la nova normalitat no sigui “una barra lliure”. 
Apostem per un model de festa de poble, que 
s’ajusti a les ganes de passar-nos-ho bé. Viure i 
compartir unes festes que estimem. Un poble 
que obre les portes i que respecta qualsevol ma-
nera de ser, sentir i estimar!

Enric Mercadé Pàmies
Regidor de Cultura i Festes 
de l’Espluga de Francolí



DIUMENGE 24 DE JULIOL
Actes previs de Festa Major

Festa Major dels jubilats

Dinar al restaurant Forevents, amb 
l’actuació de Trio Zafi ro que amenitzarà 
el ball després de l’àpat. 

Organitza l’Associació de jubilats i pensionistes de 
l’Espluga de Francolí amb el suport de l’Ajuntament 

de l’Espluga de Francolí.

DIMECRES 27 DE JULIOL
Actes previs de Festa Major

A 2/4 de 6 de la tarda al jardí dels 
Francolins
Torneig de Festa Major 
de partides ràpides 
“II Memorial Joan Amigó”*

Temps 5+3 a 8 rondes. Màxim 50 
participants
Amb inscripció prèvia a escacsespluga@gmail.com

*Els menors han d’anar acompanyats d’un adult que se’n 
faci responsable.

Amb la col·laboració del Club d’Escacs de l’Espluga.

A les 8 del vespre a la piscina municipal
Contacontes interactiu: La 
història d’Andròmeda
Adreçada al públic familiar.

Activitat dirigida per Drac Actiu.

A un quart i mig de 10 de la nit, al carrer 
Penitents
Pregó de la 6a Festa Major del 
Capuig
Amb la col·laboració dels veïns i les veïnes del Capuig.

A 2/4 de 10 i dos minuts de la nit, al carrer 
Penitents
Sopar “Jo m’ho porto, jo m’ho 
menjo” - 6a Festa Major al Capuig 
Aportació adults 5 € (beguda, postres i cafè). 

Aportació menors de 12 anys 3 € (beguda i postres)

Venda de tiquets a la Polleria Antònia i a la Peixateria el 
Far (s’informarà dels dies de venda per l’Ebando)

Cadascú ha de portar el seu propi sopar i els seus coberts, 
plat i got.

Amb la col·laboració dels veïns i les veïnes del Capuig.

En acabar el sopar
Castell de Focs, Xou i Gresca
Amb la col·laboració dels veïns i les veïnes del Capuig.

A la nit, al Bar l’Esquitx de la piscina 
municipal
Nit de Monòlegs a càrrec d’Albert 
Boira

Organitza Bar l’Esquitx.



DIJOUS 28 DE JULIOL
Dijous de vigília de Festa Major

A les 12 del migdia, a la plaça de 
l’Església
Repic de campanes de Festa 
Major i disparada de salves.

En el marc del 25è aniversari de la 
restitució de les campanes i els 725 anys 
de l’església vella.

Amb la col·laboració de la Parròquia de l’Espluga, 
l’Agrupament Escolta i Guia l’Estornell i els Diables 

de l’Espluga.

A 2/4 de 7 de la tarda, de la 
plaça de la Vila a la plaça 
d’en Canós
Cercavila d’obertura 
de vigília de Festa 
Major

Sortida dels gegants vells 
Ponç Hug de Cervera 
i Beatriu de Milany, 
acompanyats dels nanos 
macers, els Grallers de 
l’Espluga, la bandera de la 
Vila i les autoritats.

Amb la col·laboració dels 
Grallers, Gegants i Nans de 

l’Espluga.

A les 7 de la tarda, a la plaça d’en Canós 
(en directe per l’Espluga FM Ràdio)
Pregó de Festa Major a càrrec de 
Maria Àngela Anguera Andreu

Acompanyen a la pregonera les 
autoritats i la bandera de la vila. L’acte 
comptarà amb els nans macers, el ball 
dels gegants vells de l’Espluga, Ponç 
Hug de Cervera i Beatriu de Milany i 
l’actuació dels Grallers de l’Espluga.
Amb la col·laboració dels Grallers, Gegants i Nans de 

l’Espluga.
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Consulta
el programa 

en format 
digital

Per una Festa Major cívica, l’Ajuntament 
demana a tota la ciutadania mantenir l’ordre 
públic i respectar la tranquil·litat veïnal. 
Qualsevol alteració de l’ordre públic, pot 
comportar amonestacions o sancions.

La programació pot veure’s modifi cada o 
adaptada, per motius climatològics o derivats 
d’altres naturaleses.



A 2/4 i mig de 8 de la tarda, al carrer d’en 
Canós
Tronada de Festa Major

Amb la col·laboració dels Diables de l’Espluga.
* Es demana mantenir-se assegut a les cadires utilitzades 
durant el pregó.

A les 8 del vespre al jardí del Museu de la 
Vida Rural
RUSC Festival de poesia - Recital

Amb les poetesses Antònia Vicens, 
Carles Dachs, Joan Todó, Teresa Colom i 
Amat Baró i tancament musical a càrrec 
de Maria Heim.
Activitat gratuïta

Amb la guingueta del museu oberta.

Accés per la carretera de Montblanc i pel carrer d’en 
Canós.

Organitza el Museu de la Vida Rural i Edicions Poncianes.

A les 11 de la nit, a la plaça de l’Església
Havaneres amb el grup Barcarola

Hi haurà rom cremat per les 
persones assistents, caldrà recollir-
lo al punt de lliurament.

A mitjanit, al Bar Piscina Esquitx 
de la piscina municipal
Festa Eivissenca amb Dj 
Moya

Organitza Bar l’Esquitx

DIVENDRES 29 DE JULIOL
Divendres de Festa Major

A 2/4 de 10 del matí, a la plaça de sant 
Isidre
Recollida de dorsals de la Festa 
de la Bicicleta

De 3/4 de 10 del matí fi ns a les 12 del 
migdia, des de la plaça de sant Isidre
Festa de la Bicicleta

Sortida guiada en bicicleta pels camins 
del terme de l’Espluga. Hi haurà tres 
guies per si hi ha públic amb diferents 
capacitats i un cotxe de suport. La 
sortida tindrà una durada de 2 hores i 
està pensada per camins senzills perquè 
la puguin fer famílies. L’arribada tindrà 
lloc a la plaça Montserrat Canals.

Activitat amb inscripció prèvia a:
info@dracactiu.com o al 629 213 

263.

Mesures de seguretat:
Els menors han d’anar 
acompanyats d’un adult 
que se’n faci responsable; 
tots els participants han 
de portar la seva bicicleta i 

el seu casc. No es permetrà 
sortir amb el grup si no es 
duu casc.

Activitat dirigida per 
Drac Actiu.
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A 2/4 d’1 del migdia, al vestíbul del Teatre 
del Casal
Inauguració de l’exposició ‘60 
anys de lluita i compromís - 
Òmnium Cultural’

Exposició temporal del dia 29 de juliol a 
l’1 d’agost de 2022.

A la 1 del migdia, al jardí dels Francolins
Concert-Vermut Solidari amb el 
grup Morena Tradipatxanga

Amb la col·laboració i en benefi ci de Càritas 
Parroquial de l’Espluga.

A la tarda a la Residència assistida i 
centre de dia Jaume I
Mostra i ball del seguici popular, 
amb les entitats de Cultura 
Popular de l’Espluga de Francolí

Amb l’actuació del Senglar, Batucada 
i Diables de l’Espluga, els gegantons 
neolítics Terra i Pastor, els Grallers 
i Nanos de l’Espluga, els Nanos de 
l’agricultura de la Santíssima Trinitat i el 
Ball de Bastons de l’Espluga.
* Un acte tancat al públic, adreçat a les persones 
residents a la residència.

Amb la col·laboració dels Diables de l’Espluga, els 
Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga, els Geganters 

de la Santíssima Trinitat i Bastoners de l’Espluga.

A 6 de la tarda, des del passeig Cañellas
Cercavila gran del seguici popular 
amb les entitats de Cultura 
Popular de l’Espluga de Francolí 

Sortida de la Residència Jaume I, carrer 
Sant Vicenç de Paül, passeig Cañellas, 
carrer mossèn Ramon Muntanyola, 
carrer Torres Jordi, carrer Nou, carrer de 
la Conca, carrer Sant Blai, carrer  Lluís 
Carulla, plaça de l’1 d’octubre, carrer Joan 
Maragall i plaça de Montserrat Canals.

Obriran la cercavila el Senglar, la 
Batucada i els Diables de l’Espluga, 
els gegants Miquel i Trinitat i nanos 



de l’agricultura de la Germandat de la 
Santíssima Trinitat; els gegants neolítics 
de l’Espluga, Gorg, Spluc i Blat, els 
gegantons Terra i Pastor, els Grallers 
de l’Espluga, els nanos de l’Espluga, els 
gegants vells de l’Espluga, Ponç Hug de 
Cervera i Beatriu de Milany i el Ball de 
Bastons de l’Espluga.

Amb la col·laboració dels Diables de l’Espluga, els 
Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga, els geganters 

de la Santíssima Trinitat, els bastoners de l’Espluga i 
l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Espluga.

A 2/4 de 8 del vespre al jardí del Museu 
de la Vida Rural
RUSC Festival de poesia - Concert 
amb “Paradís” de Joana Gomila
Activitat gratuïta. Amb la guingueta del museu oberta.

Organitza el Museu de la Vida Rural i Edicions 
Poncianes.

A les les 11 de la nit, a la plaça de 
l’Església
Espectacle-monòleg ‘Quin 
Pollastre’ amb Guillem Estadella

A 2/4 d’1 de la matinada, a la plaça 
Montserrat Canals
Concert amb Les Que Falta Band, 
Sixtus i Dj Mini Taks

Amb l’actuació de la Batucada dels 
Diables de l’Espluga

Amb la presència d’un PUNT LILA I 
MULTICOLOR: per unes Festes Majors 
lliures d’agressions sexistes, racistes i 
lgtbifòbiques.

Amb la col·laboració de la batucada dels Diables de 
l’Espluga.

- Poblet -

COLÒNIES ESCOLARS   ·   SUMMER CAMPS   ·   TURISME RURAL

www.englishsummer.com 677 15 30 45

ES VEN CASA
NOVA CONSTRUCCIÓ
A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

977 638 564
639 730 571

Construeix



DISSABTE 30 DE JULIOL
Festivitat de 

sant Abdon i sant Senén
A primera hora del matí, pels carrers de 
la vila
Alegres matinades dels Grallers 
de l’Espluga

Amb l’actuació dels Grallers de l’Espluga.

A continuació i fi ns al vespre, a la 
portalada de la Rectoria
Exposició votiva de la imatge 
nova dels sants patrons de la vila, 
Abdon i Senén. 

Durant tot el dia, ofrena i encesa de 
llantions. Porta el teu ramet d’espígol, 
romaní i herbes aromàtiques en ofrena 

a la vila de l’Espluga, per guarnir el 
tabernacle de la imatge històrica 
dels Sants Patrons seguint la tradició 
ancestral.

A 2/4 de 12 del matí, a la sala d’actes del 
Museu de la Vida Rural
RUSQUET Festival de poesia per a 
infants.

Amb l’espectacle infantil “El conte de 
l’Estrelleta i el seu viatge a la Terra” de la 
Companyia Animamundi.
Activitat gratuïta.

Organitza el Museu de la Vida Rural i Edicions 
Poncianes.

        680 876 973

metmark2021@gmail.com

metmark.workshop

ELECTRICITAT • FONTANERIA • CALEFACCIÓ

C/ Lluís Carulla, 4 L’Espluga de Francolí

Tel. 977 870 282
www.pastisseriacabal.com
pastisseriacabal@gmail.com

Pastisseria 
cafeteria i 
degustació



A partir de les 6 de la tarda, fi ns a 8 del 
vespre, al jardí dels Francolins
Activitats infantils i familiars 
amb “La Carpa invisible” del Sr. 
Trifelli de La Circoteca de la Cia. 
Passabarret

A les 7 de la tarda a les pistes de pàdel
Semifi nals del torneig de pàdel

A les 7 de la tarda, plaça del Centenari
43.3a Cursa Atlètica de l’Espluga 
de Francolí

La 43a Cursa Atlètica de l’Espluga 
ofereix dues modalitats: la cursa de 15 
quilòmetres (tenir 16 anys o fer-lo durant 
el 2022) i la modalitat de 5 km (sense 
limitació d’edat).

En directe per l’Espluga FM Ràdio.
Amb l’actuació de la Batucada dels 
Diables de l’Espluga de Francolí.
Més informació i inscripcions a: https://caesplugui.cat/ o 
web d’inscripcions.

Amb la col·laboració del Club Atlètic Espluguí i la 
Batucada dels Diables de l’Espluga de Francolí

A 2/4 de 8 del vespre a la plaça 
Montserrat Canals
Concert i ballada de sardanes 
amb la Bellpuig Cobla

A 2/4 de 9 del vespre a la plaça del 
Centenari
Lliurament trofeus de la 43.3a 
Cursa Atlètica de l’Espluga de 
Francolí

Amb la col·laboració del Club Atlètic Espluguí

A 2/4 de 12 de la nit, a la plaça Montserrat 
Canals
Concert ‘Alegria que és Festa 
Major’ un homenatge a la TRINCA



A 2/4 d’1 de la matinada, a la plaça de 
l’Església
Concert amb The Tyets, The 
Txandalls i Dj

A continuació i des de la plaça de 
l’Església
Xaranga Bufacanyes

Es repartirà coca amb xocolata al 
fi nalitzar la xaranga.

DIUMENGE 31 DE JULIOL
Diumenge de Festa Major

A les 12 del migdia, a l’Església vella de 
Sant Miquel
Ofi ci solemne en honor 
als patrons de la vila 
sant Abdon i sant Senén, 
amb el cant dels Goigs.

Organitza  la Parròquia de 
Sant Miquel Arcàngel 

de l’Espluga.

Organitza  la Parròquia de Organitza  la Parròquia de Organitza  la Parròquia de Organitza  la Parròquia de 
Sant Miquel Arcàngel 

amb el cant dels Goigs.amb el cant dels Goigs.amb el cant dels Goigs.amb el cant dels Goigs.amb el cant dels Goigs.

C. Ermita, 7 • 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

JOAN POBLET

Tel. 
977
870
385
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pinturesmartesmartesmartesmartesmartesmartesmartesmartesmartesmartiiiii@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail@gmail.ccomom

C/ Lluís Carulla 12
L’Espluga de Francolí 43440

977 871 788
616 491 845

info@87bakerstreet.com

www.87bakerstreet.com

WE MAKE IT EASY

Carbonell TAXI

669 877 020

Servei 24 hores
Llicència de 5 i 9 places

L’Espluga de Francolí iolikaru@hotmail.com

Més de 200 m2 de productes
ROBA - BOSSES - JOGUINES

PAPERERIA - CUINA - PLÀSTICS
NETEJA - REGALS - ETC.

C. Pau Casals, 6 - Tel. 660 888 123Tel. 660 888 123T
Horari: de dilluns a dissabte, 

de 9h a 14h i de 16:30h a 21h



A la 1 del migdia, des de l’Església Vella 
de Sant Miquel
Sortida dels patrons de la 
vila sant Abdon i sant Senén 
acompanyats del seguici popular 
i tradicional i repic de 
campanes

Per la porta de Migdia de 
l’Església Vella de Sant 
Miquel de l’Espluga, 
portats pels joves 
espluguins i acompanyats 
d’una formació de músics 
locals i la col·laboració 
de l’Agrupament Escolta 
i Guia l’Estornell. Amb 
motiu dels 25 anys 
de l’última sortida i 
entronització dels Sants 
Patrons.

A continuació, de la plaça de l’Església a 
la plaça de la Vila.
Cercavila del seguici popular 
i tradicional, en honor a sant 
Abdon i sant Senén

Obriran la comitiva el Senglar, 
la batucada i els Diables 

de l’Espluga, els gegants 
Miquel i Trinitat i nanos de 
l’agricultura de la Germandat 
de la Santíssima Trinitat, 
els gegants neolítics de 
l’Espluga, Gorg, Spluc i Blat, 

els gegantons neolítics 
Terra i Pastor i els nanos 
de l’Espluga, els gegants 
vells de l’Espluga, Ponç 
Hug de Cervera i Beatriu 
de Milany, els Grallers 
de l’Espluga i el Ball de 

Bastons de l’Espluga. 
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T’esperem al carrer 
de Lluís Carulla nº38 

De dilluns a divendres
de 09:00 a 21:30h
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De dilluns a divendres
de 09:00 a 21:30h
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de Lluís Carulla nº38 

De dilluns a divendres
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ELECTRICITAT - FONTANERIA - CLIMATITZACIÓ - ENERGIA SOLAR
GAS - IL·LUMINACIÓ - MANTENIMENTS - TELECOMUNICACIONS

Pol. Bòvila Francolina, 32
43440 Espluga de Francolí (Tarragona)

Tel./Fax   977 87 11 98

PNEUMÀTICS - AIRE CONDICIONAT

REVISIONS PRE-ITV- AUTODIAGNOSIS

M
ANTENIM

ENT - FRENS - SUSPENSIONS

CANVIS D’OLI I FILTRES 977 871 256 • 605 957 027
tallersjohnny@hotmail.es

SL

Tel. 977 871 871 •      696 02 32 03
info@artrestaurant.es
    ArtRestaurant-Espluga-de-Francolí
www.artrestaurant. es

FRUITE S I  VERDURE S

Servei a domicili

Lluís Carulla, 57
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

977 870 578 - info@garciavicent.com

Obriran la comitiva el Senglar, 
la batucada i els Diables 

de l’Espluga, els gegants 
Miquel i Trinitat i nanos de 
l’agricultura de la Germandat 
de la Santíssima Trinitat, 
els gegants neolítics de els gegants neolítics de 
l’Espluga, Gorg, Spluc i Blat, l’Espluga, Gorg, Spluc i Blat, l’Espluga, Gorg, Spluc i Blat, l’Espluga, Gorg, Spluc i Blat, l’Espluga, Gorg, Spluc i Blat, 

els gegantons neolítics els gegantons neolítics els gegantons neolítics 
Terra i Pastor i els nanos 
de l’Espluga, els gegants de l’Espluga, els gegants 
vells de l’Espluga, Ponç 
Hug de Cervera i Beatriu Hug de Cervera i Beatriu 
de Milany, els Grallers de Milany, els Grallers 
de l’Espluga i el Ball de 

Bastons de l’Espluga. Bastons de l’Espluga. Bastons de l’Espluga. 



Tancarà la comitiva la imatge històrica 
dels Sants Patrons portada a coll i 
guarnida amb espígol, la formació 
de músics locals interpretant el toc 
d’acompanyament de la vila, la bandera 
de la vila i les autoritats locals.

En arribar a la plaça de la Vila, ballada 
de lluïment dels elements del seguici 
espluguí. Clou la ballada l’entrega del 
ram de la geganta en agraïment a 
la perpetuació de la cultura popular 
espluguina.

Amb la col·laboració dels Diables 
de l’Espluga, els Grallers, 

Gegants i Nans de l’Espluga, 
els geganters de la Santíssima 

Trinitat i els bastoners de 
l’Espluga, la Parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de l’Espluga i 

l’Agrupació de Defensa Forestal 
de l’Espluga.

A continuació, de la plaça de la Vila a la 
plaça de l’Església.
Retorn del seguici popular i 
tradicional amb les entitats de 
Cultura Popular.

Entrada dels patrons de la vila, Sant 
Abdon i Sant Senén, amb la disparada 
de morterets, el repic de campanes i la 
ballada conjunta del seguici.

Amb la col·laboració dels Diables de l’Espluga, els 
Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga, els geganters 

de la Santíssima Trinitat i els Bastoners de 
l’Espluga, la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel 

de l’Espluga i l’Agrupació de Defensa Forestal 
de l’Espluga.

A partir de les 6 de la tarda, fi ns a 8 
del vespre, al jardí dels Francolins.
Activitats infantils amb ‘Els 
jocs dels nostres avis’ i una 
ludoteca familiar per als 
més petits.

Construccions
Guasch i Palau

Xavier Guasch
649 689 785

Francesc Palau
667 800 123

guaschipalau@gmail.com • L’Espluga de Francolí

L’ESPLUGA MATERIALS, S.A.
Av. Catalunya, 23
Tel. 977 87 05 03

43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Cristina Cuadrat
Passeig Cañellas, 18 - 1r. 2a.

43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tel. 977 870 622 - 629 10 70 30

jcuadrat@telefonica.net

OX INFORMÀTICA
REPARACIÓ,

MANTENIMENT I
VENDA D’EQUIPS 

INFORMÀTICS

Av. de Catalunya, 12 baixos 
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

. de Catalunya, 12 baixos 
’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

. de Catalunya, 12 baixos 
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍL

Tel. 977 871 503 • info@oxinformatica.com
www.oxinformatica.com

1994

celler
Rendé
Masdéu

Pintures
Ramon i Francesc

Hernández, s.l.

Tel. 679 933 277

Amb la col·laboració dels Diables 

l’Espluga, la Parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de l’Espluga i 

l’Agrupació de Defensa Forestal l’Agrupació de Defensa Forestal 
de l’Espluga.de l’Espluga.

l’Espluga, la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel 
de l’Espluga i l’Agrupació de Defensa Forestal 

A partir de les 6 de la tarda, fi ns a 8 A partir de les 6 de la tarda, fi ns a 8 



A les 7 de la tarda a les pistes de pàdel
Finals del torneig de pàdel

Partit per decidir el tercer i quart lloc.

A continuació, les 8 del vespre a les 
pistes de pàdel 
Final del torneig de pàdel

Amb la col·laboració del Club de Pàdel del Casal

A les 8 de la tarda, a la plaça de l’Església
Concert de l’Orquestra Montgrins 

A les 11 de la nit, des de la plaça de 
l’Església
Correfoc amb els Diables de 
l’Espluga
Inici al passeig Cañellas, seguint per la travessera de 
Poblet, carrer Nou, carrer de la Conca, carrer Anselm 
Clavé, carrer de Pau Casals, carrer Lluís Carulla, plaça de 
l’1 d’Octubre i plaça Montserrat Canals.

Amb la col·laboració dels Diables de l’Espluga, 
l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Espluga i 

Protecció Civil de Montblanc.

A les 12 de la nit, des de la plaça 
Montserrat Canals
Castell de Focs

Amb la col·laboració dels Diables de l’Espluga i 
l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Espluga.

Tot seguit, a la plaça de l’Església
Ball amb l’Orquestra Montgrins

C. Milmanda, 16
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Tel. 609 240 261

Nou servei fiscal i laboral
Servei jurídic  

tots els dimarts de 16 a 19:30

Servei fiscal i laboral  
tots els dijous de 16 a 19:30

Tel. 977 61 22 59
C/ Anselm Clavé, 28, 1r 1a
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
C/ Vallvera, 6, 1r 2a VALLS

info@vallvera-advocats.com
www.vallvera-advocat.com

Bona
Festa
Major!

Jill Haywood
C. Prat de la Riba, 38

650 006 530
Professora nativa • Traductora titulada

ConcaAdvocats
Assessors Jurídics

C/ Riber 30 Baixos
43400 Montblanc

977 862 502 • 680 505 925
Fax 977 863 382

concaadvocats@gmail.com
www.concaadvocats.cat

C. Sor Maria Torres, 14
Tel. 977 87 13 12 - 977 87 11 69

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ



DILLUNS 2 d’AGOST
Dia del Cos

De les 10 del matí a les 7 de la tarda, a 
l’ermita de la Santíssima Trinitat
Celebració popular i tradicional 
del dia del Cos a l’ermita. 
Capelles i servei d’acollida al visitant de la Germandat de la 
Santíssima Trinitat obert. Reserva de taules per dinar al 636 
490 635 / 616 799 913 o a germandattrinitat@gmail.com.

A les 11 del matí, a la plaça Montserrat 
Canals
Espectacle de circ amb Kasumay 
de la Cia. Circo LOS

A 2/4 de 8 de la tarda, al jardí dels 
Francolins
Concert amb Ariox i 
Socunbohemio

BAR

ELS CAÇADORS
Av. Catalunya, 6 • L’Espluga de Francolí

977 870 528 Coll d’en Saler, S/N • 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tels. 977 870 623 - 648 088 854

tallersdani@gmail.com

CONSTRUCCIONS
PONS MARTÍNEZ

c. Cometa, 15
43440 L’Espluga de Francolí

616 406 204 • 977 871 278
manelmartinezaneas@gmail.com

Nou 
Perruqueria 

Lluís Carulla, 20
680 736 546



Organitza

Fan possible la Festa Major amb la seva implicació i col·laboració:

Amb el suport:

Bar
l’ESQUITX

VEÏNS I
VEÏNES
D E L
CAPUIG

SIAD
Conca de Barberà

SERVEI D’INFORMACIÓ
I ATENCIÓ A LES DONES

DE LA CONCA DE BARBERÀ

Residència Assitida i Centre de Dia Jaume I

CLUB ATLÈTIC
ESPLUGUÍ


