#CostaDaurada #TurismeDipta
#concadebarbera
#TurismeConca #doconcadebarbera
#trepat #vinyaenfamilia #VinyaFestenfamilia

DIUMENGE 10 / Matí, de 10 a 14:30 h

Taller Vinyafest
Personalitza el teu record del Vinyafest en Família
10.00 h

L’Espluga de Francolí, Celler Rendé Masdeu

Inscripcions obertes 10 minuts abans de l’inici
de l’activitat - Places limitades
Activitat gratuïta

BLANCAFORT · L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ · PIRA

Fi de festa
Actuació musical amb Cover H
Música de versions per a tots els públics per
acomiadar el Vinyafest en família amb molt de ritme
13.00 h

L’Espluga de Francolí, Celler Rendé Masdeu

Concert gratuït - Obert a tothom

Actuació musical amb Corrandes
són Corrandes
Concert “Corrandes DO in vino veritas”, corrandes
per a tots els públics amb denominació d’origen

@costadauradatur
@Dipta_cat
@consellconca
@turismeconca
@doconcadebarbera

11.00 h

Des de les 13.00 h servei de bar amb la
foodtruck del restaurant forEVENTS
Informació menús T. 977 613 180

Concert gratuït - Obert a tothom

Visita guiada Celler Rendé Masdeu

Blancafort

Visita nou celler i tast
12.00 h

Organitza:

L’Espluga de Francolí, Celler Rendé Masdeu

L’Espluga de Francolí, Agrobotiga celler

Reserves: T. 977 871 361

Pira

Activitat de pagament

Tinta i Vi amb Marta Arañó

Col·labora:

Taller de pintura amb vi per a tota la família on la
canalla i els més grans podran gaudir d’aquesta
experiència en un entorn únic
12.00 h

www.costadaurada.info
vinyafestenfamilia@gmail.com I T. 977 230 312

L’Espluga de Francolí, Celler Rendé Masdeu

Inscripcions obertes 10 minuts abans de l’inici
de l’activitat - Places limitades
Activitat gratuïta

L’Espluga
de Francolí

Visita guiada Celler Carles Andreu
Visita a les vinyes, cava d’envelliment i tast
12.00 h

Pira, Botiga celler

Reserves: T. 977 887 404

Un cap de setmana
familiar al cor del trepat

DISSABTE 9 / Matí, de 10 a 13:30 h

Histories entre vinyes
Visita guiada Celler Carles Andreu
Visita a les vinyes, cava d’envelliment i tast
10.45 h

Pira, Botiga celler

Reserves: T. 977 887 404

Espectacle familiar i visita
a les vinyes de Gerida Viticultors
Visita guiada entre vinyes i espectacle “Contes
d’aixafar raïm” a càrrec de Clara Gavaldà de la
Companyia Sgratta
11.00 h

Vinyes Gerida Viticultors

Ctra. Blancafort a l’Espluga de Francolí
Públic familiar- Sense reserva prèvia
Activitat gratuïta

Art, musica i estrelles
Tallers vinyafest en família
Tallers creatius i contes inspirats en el paisatge
de la vinya per a públic familiar

Espectacle familiar a les vinyes
del Celler Carles Andreu

Taller “Refugi per a ratpenats”
a càrrec de Cooperativa Reboll

Espectacle familiar entre vinyes
“El raïm trepitjat” a càrrec de Keke Shuga

H6clown presenta “Contes de la vinya i el vi”
a càrrec d’Anna Casals

12.30 h

Pira, Celler Carles Andreu

Públic familiar- Sense reserva prèvia
Activitat gratuïta

DISSABTE 9 / Tarda, de 18 a 23:30 h

Descoberta dels secrets del trepat
Gimcana del Trepat a càrrec
de Drac Actiu
Activitat d’orientació a la vinya per a tots els públics
18.00 h

Pira, Celler Carles Andreu

Inscripció prèvia a vinyafestenfamilia@gmail.com
Activitat gratuïta

Passejada nocturna amb constel·lacions
amb Alexandre Bonanit – Bocafoscant
Recorregut naturalista nocturn i d’introducció a
l’astronomia. Rapinyaires nocturns, ratpenats, fauna
salvatge, estrelles, constel·lacions, mitologia, contes
i llegendes
22.00 h

Pira, Celler Carles Andreu

Públic familiar
Inscripció prèvia a vinyafestenfamilia@gmail.com
Activitat gratuïta

Taller “Pinta la teva copa”
a càrrec de Noemí Blanco
Tast de most familiar
a càrrec de The Wine Truck
19 a 20.30 h

Pira, Celler Carles Andreu

Inscripcions obertes 10 minuts abans de l’inici
de l’activitat - Places limitades
Activitats gratuïtes

Actuació musical amb Ven’nus
La jove promesa s’acompanyarà de la guitarra i veu
de Vernat per oferir un concert íntim on repassarà
les cançons del seu EP “El Naixament”, com la
“Vinya del Mar”, a més de senzills anteriors i alguna
sorpresa. Una veu de nova generació per a tots els
públics
20.30 h

Des de les 19.00 h servei de bar i
restauració amb The Wine Truck
i Portal 19 al Celler Carles Andreu

Pira, Celler Carles Andreu

Concert gratuït - Obert a tothom

DIUMENGE 10 / Matí, de 10 a 14:30 h

Gotims de festa
Visita guiada Celler Rendé Masdeu
Visita nou celler i tast
10.00 h

L’Espluga de Francolí, Agrobotiga celler

Reserves: T. 977 871 361
Activitat de pagament

