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PROGRAMA D’ACTES 
Poboleda celebra aquesta festa que solemnitza la collita tal com es feia 
antigament, en una diada que honora la tradició vinícola de la població 
recreant la verema a l'antiga. Els actes tradicionals son l’eix de la festa que 
comença a les 7 h del matí amb el repic de campanes i s’allarga fins ben 
entrada la matinada.

La festa està destinada a donar a conèixer les tècniques tradicionals, els estris 
i els animals que s'utilitzaven antigament en la collita del raïm i en l'elabora-
ció del vi. Però també es tracta d'una celebració que inclou el tast i la venda 
dels vins que es produeixen al Priorat, apreciats internacionalment com uns 
dels de més qualitat del món.

Repic de campanes
7 h Repic de campanes des de 
l’Església de Sant Pere, Catedral 
del Priorat.

Sortida cap a la vinya a 
veremar a l’antiga
7.30 h Trobada davant la Cooperati-
va Agrícola de Poboleda. 
Sortida caminant cap a la vinya 
(30 min.), amb els carros i les mules. 

Esmorzar popular
9 h A la Closa. Esmorzar de 
verema. Pa amb llonganissa i 
cansalada amb vi d’Unió Fruits. 
Venda de tiquets al mateix espai. 
Preu 5 €  Places limitades. 
Esmorzar gratuït per les persones que vagin 
a veremar amb els vestits tradicionals.

Pregó de la Festa
9.45 h A la zona de la carretera. 
Pregó d’inici de la festa.

Piada del raïm
10 h Davant la Cooperativa, zona 
de la carretera. Trepitjarem el raïm 
amb els peus com es feia antiga-
ment. Activitat oberta a tothom.

Treball de camp amb animals 
A partir de les 10.30 h Zona de la 
carretera. Llaurarem amb mula, una 
tècnica tradicional que actualment 
alguns pagesos i pageses estan 
recuperant. Veurem també com es 
ferren els cavalls.

Tast de vins de la DOQ Priorat
10.30 A la zona de la carretera. 
Inici de la venda de tiquets i copa de 
tast de la XXII edició.

De les 11 h a les 14 h i de les 17 h 
a les 20 h. Vint-i-sis cellers del 
Priorat s’instal·len a les cases pairals 
del carrer Major, oferint un tast de 
les seves millors varietats. Hi haurà 
servei de venda directa, una bona 
oportunitat per fer-se amb alguns 

dels vins més preuats internacional-
ment de la Denominació d'Origen 
Qualificada Priorat.

Photocall
De 10.30 h a 14.30 h A la zona de la 
carretera. Emporta’t un bon
record de la festa posant la teva 
millor cara.

Castells
18 h  Pla de l'església. Pilars a càrrec 
de la colla castellera dels Brivalls de 
Cornudella.

Observació Astronòmica
21 h Zona mirador.  Amb l’ajut d’un 
punter làser aprendrem a reconèixer 
els tipus d’estrelles i les constel·la-
cions presents en el cel de nit, 
juntament amb la mitologia, els 
contes i llegendes que aquestes 
porten associades. També es 
realitzarà una observació amb 
telescopi, i buscarem les relacions 
que hi ha entre el vi i la vinya amb el 
cosmos. Amb Alexandre Bonanit de 
l'Associació Bocafoscant. 
Places limitades. Activitat amb reserva prèvia a 
Entradium o a l’estand d’informació i venda de 
tickets. Preu: 2€

Ball de fi de festa
23.30 h A la Closa. Ball de fi de festa 
amb el duet Zafiro. 

Zona DJ
23.30 h A la zona dels Food Trucks. 
Zona DJ amb DJ Pepe’s. 

ALTRES ACTIVITATS (Durant tot el dia)

MERCAT D’ARTESANIA I 
GASTRONOMIA
A la Plaça del Mercat. 
Mostra de productes del territori, 
atractius i de qualitat. 

Nina Priorat: cosmètica ecològica 
certificada del Priorat, natural, sostenible i 
de proximitat.

Melmelades del Pot Petit: Melmelades 
artesanes.

Mel de Gratallops: Mel de producció 
pròpia.

Josep Bef: Oli d’oliva de producció pròpia.

Cal Centro: Embotits artesans i naturals.

Formatges Montbrú: Formatges artesans. 

Escenari en viu
Al Pla de l’Església. Una zona de 
descans, amb música en directe amb 
les propostes de Jazz Attack quartet i 
Ericah Lein Group.

PROGRAMACIÓ FAMILIAR
De 12 h a 20 h 

Espai Nadó
Plaça de les Casetes. Una zona de 
descans i jocs pensada pel públic 
més familiar.

Jocs tradicionals i de natura
Plaça de les Casetes. Joc lliure.

Tallers creatius i 
Espais de Lliure creació 
Plaça del Portal. Fem volar la 
imaginació i la creativitat amb 
activitats pensades per tots els públics.

Actuació de Teatre 
16 h. Plaça de les Casetes. Després 
de dinar, recuperem força mentre 
afrontem una tarda de tastos i 
activitats, endinsant-nos en l’univers 
màgic d’en Joan Rioné i els seus 
contes de butxaca.

MENJAR DE CARRER- ZONA 
FOOD TRUCKS
De 10.30 h a 24 h A la zona de la 
carretera, al costat de la Cooperativa. 

Durant la festa de la verema, l’oferta 
gastronòmica de Poboleda s’amplia 
amb una zona de menjar de carrer, 
amb propostes variades, en una zona 
condicionada per gaudir d’un àpat 
en bona companyia.

Stop&Food: Gastronomia Alemanya de 
qualitat de la regió de Baviera: Salsitxes, 
hamburgueses alemanyes i patates
 
Happy Foods: Hamburgueses gurmet de 
carn ecològica de xai i vedella.
 
Pan Callejero: Margarida, Mamella, 
Maca. Lluminosa, Hortolana Fresca i 
Maria. Pizzes casolanes fetes amb farines 
ecològiques certificades i de pagesos 
locals.
 
The Craftsman: Especialitat pollastre 
teriyaki, craftsman buti, frankfurt amb 
salses picants, Sandwich vegetarià, pa 
rústic. 
 
Pepito Bravo: Entrepans de vedella 
100% ecològica

Raffa Gelatti: Els millors gelats de la 
província. Gelats bons, sans i naturals.
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TAST DE VINS

ESPAIS D'INTERÈS

BOTIGUES I RESTAURANTS

CELLERS

Burgos Porta - Mas Sinén / Poboleda • 1
Celler Aixalà i Alcait / Torroja del Priorat • 2
Celler Cesca Vicent / Gratallops • 3
Celler Clos 93 / El Lloar • 4
Celler Crivellé i Valls / Poboleda • 5
Celler Escoda Pallejà / Torroja del Priorat • 6
Celler Hidalgo Albert / Poboleda • 7
Celler Mas d'en Blei / La Morera del Montsant • 8
Celler Mas d'en Just / Poboleda • 9
Celler Pasanau / La Morera del Montsant • 10
Celler Tane / Poboleda • 11
Celler Totó Marqués / Poboleda • 12 
Costers del Priorat / El Molar • 13
Genium Celler / Poboleda • 14 
Josep Grau Viticultor / Gratallops • 15
Marco Abella / Porrera • 16
Mas Alta / Vilella Alta • 17
Mas d'en Gil / Bellmunt del Priorat • 18
Mas Doix / Poboleda • 19
Mussons / Poboleda • 20
Nunci Celler Mas de les Pereres / Poboleda • 21
Perinet / La Morera del Montsant • 22
Sandra Doix Celler / Poboleda • 23
Terres de Vidalba / Poboleda • 24
Trossos del Priorat /Escaladei • 25 
Vinícola del Priorat  / Gratallops • 26



Benvinguts i benvingudes a la XXII Festa del Vi 
i la Verema a l'Antiga!

Aquest any, amb més ganes que mai, donem la benvinguda a la vint-i-dose-
na edició de la Festa del Vi i la Verema a l'Antiga, després de dos anys sense 
poder-la celebrar a causa de la pandèmia.

Tenim ganes de retrobar-nos i omplir Poboleda de festa, tradició, cultura i vi 
amb una jornada plena d'actes i activitats per a totes les edats, on el vi i la 
tradició vitvinícola en són protagonistes. 

Els carrers engalanats, l'anada a veremar a l'antiga, l'esmorzar,  la piada, el tast 
de vins, la música en directe, el mercat d'artesania, els castells... ens acom-
panyaran al llarg d'aquest dia tan especial.

Esperem que gaudiu molt de la jornada.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

A Poboleda no hi ha caixer automà-
tic, per tant, us recomanem que 
porteu diners en efectiu si penseu 
que els podeu necessitar. Pels tiquets 
de degustació disposem de datàfon 
per poder fer pagaments amb 
targeta.

S’han habilitat quatre zones d’apar-
cament. Seguiu les indicacions del 
personal, que us guiarà i us mostrarà 
el millor lloc per deixar el vehicle en 
cada moment. 

La venda de tickets de les degusta-
cions de vi comença a dos quarts 
d‘onze del matí, però no patiu si a 
primera hora hi ha molta cua. 
L’horari del tast és prou ampli perquè 
podem gaudir-ne tots.  Feu un 
consum responsable i disfruteu dels 
bons vins, el bon menjar i de les 
activitats que us ofereix la festa.

Tots els veïns i veïnes de Poboleda 
han col·laborat en la Festa de la 
Verema, i veureu els carrers guarnits 
amb decoracions especials. 
Gaudiu-ne i respecteu els elements 
exposats. 

FAMÍLIES

Al costat de la venda de tiquets 
trobareu un aparcament de cotxets i 
una zona de lloguer de motxilles per 
nadons que us facilitaran la mobilitat 
a la zona de degustacions.
Hi ha un altre aparcament de cotxets 
a la plaça de les Casetes, on hi ha 
també un espai permanent de jocs 
tradicionals i de natura. En aquest 
espai hi trobareu també un canviador.

Hi ha programades algunes activitats 
i tallers familiars, tant a la plaça del 
Portal com a la Plaça de les Casetes.  
Trobareu diferents plafons amb tota 
la informació i horaris a diferents 
espais del poble.  A l’església hi ha 
una zona de descans amb música en 
directe durant tot el dia.

AGRAÏMENTS

Veïns i veïnes del municipi, i en 
especial als de les cases que 
cedeixen els seus portals per acollir 
els cellers, i a la Clàudia Bonet per la 
seva col·laboració en el disseny de la 
copa, premsa i xarxes.
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ORGANITZACIÓ: AMB EL SUPORT:

aj.poboleda@poboleda.cat  /  T. 977 827 097


