D’11:00 h a 14:00 h: Decoració en directe d’una peça de
vidre, a càrrec de la il·lustradora Berta Artigal a la pl. Major

I a més, durant els dos dies de la festa:
• Recorregut
#vitrum2015
• Concurs Instagram
• Cuina-VITRUM

A les 11:30 i a les 13:30 h: Visita el Museu en família amb
en Barretina, al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet
(inscripcions al punt iVITRUM).

Més informació al Punt VITRUM i
a www.museudelvidre.cat

De 12:00 h a 14:00 h: Degustació de vermut a Cal Pont (raval
de Lleida, 2) (venda de tiquets el mateix dia).

/museudelvidre

A les 12:00 h: Contacontes: El Vidrier i la pagesa, la llegenda
del matrimoni de vidre, a la placeta de la Verdura.

COL·LABORA

A les 12:30 h: Abraça’t 2.0. Quantes persones abraçades
passen en dos minuts pel carrer de les Abraçades?
www.museudelvidre.cat

De 13:00 h a 14:00 h: I Concurs de beure a càntir, a la
pl. Major (tres categories: masculina, femenina i infantil.
Inscripcions al punt iVITRUM).
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DISSABTE 3 D’OCTUBRE DE 2015
De 10:00 h a 13:30 h: Demostracions de vidre bufat a càrrec
del mestre vidrier Paco Ramos al Museu i Forn de Vidre i
jornada de portes obertes al Museu.
De 11:00 h a 13:30 h: Demostracions de vidre bufat a càrrec
dels mestres vidriers Xus Redondo i Rafa Abdon a les Fonts
del Gorg.
De 10:00 h a 20:00 h:
• Demostracions de diferents tècniques de vidre,
a la plaça Major.
• Mercat d’artesans pels carrers i places de la vila.
De 10:00 h a 12:00 h: Esmorzar popular a la plaça de les
Orenetes (venda de tiquets el mateix dia).
A les 11:00 h: Inauguració oficial de la Festa a la plaça Major.
D’11:00 h a 12:30 h: Laboratori de vidre i llum, a càrrec de
Noemí Blanco, al c. Major, 22. (passis de 10 persones cada 15
min.).
D’11:00 h a 13:30 h:
• Tallers de vidre reciclat i exposició de treballs dels
alumnes de l’escola i de llar d’infants, a la pl. Major.
• Jocs tradicionals amb vidre a la pl. de les Roques.
• Exposició de quadres de l’Escola de Pintura Damià
Roig, a la biblioteca del Foment (c. d’Anselm Clavé, 1).

De 11.30 h a 13.30 h: Taller Sons de vidre (per a majors de 8
anys), a càrrec de Pere Rubies, a Cal Pont (raval de Lleida, 2)
(passis de 8 persones cada 15 min.).

A les 20.30 h: Batukada a càrrec del Grup de grallers i
geganters La Palanca de Vimbodí i Poblet, des de la pl. de les
Roques fins a la pl. de les Orenetes.

A les 12:00 h: Contacontes: El Vidrier i la pagesa, la llegenda
del matrimoni de vidre a la placeta de la Verdura.

A les 21:00 h: Concert amb Tarragonako Txalaparta i la seva
txalaparta de vidre i fusta, a les Fonts del Gorg

De 12:30 h: II Concurs de beure a porró amb estil, a la
plaça Major (tres categories: masculina, femenina i infantil.
Inscripcions al punt iVITRUM).

DIUMENGE 4 D’OCTUBRE DE 2015

A les 16:30 h a les 19:00 h: Demostracions de vidre bufat
a càrrec del mestre vidrier Paco Ramos al Museu i Forn de
Vidre, i dels mestres vidriers Xus Redondo i Rafa Abdon a les
Fonts del Gorg.
De 16:30 h a 19:00 h:
• Tallers de vidre reciclat i exposició de treballs dels
alumnes de l’escola i de llar d’infants, a la pl. Major.
• Jocs tradicionals amb vidre, a la pl. de les Roques.
• Exposició de sifons i envasos antics, peces
procedents del museu de l’empresa de begudes La
Flor de Vimbodí a Cal Pont (raval de Lleida, 2).
• Exposició de quadres de l’Escola de Pintura Damià
Roig de Vimbodí i Poblet, a la biblioteca del Foment.
(c. d’Anselm Clavé, 1).
A les 17:00 h i a les 18:00 h: Visita el Museu en família amb
en Barretina, al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet
(inscripcions al punt iVITRUM).

A les 11:30 h i a les 12.30 h: Visita el Museu en família amb
en Barretina, al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet
(inscripcions al punt iVITRUM).

De 17:00 h a 18:30 h: Laboratori de vidre i llum, a càrrec de
Noemí Blanco, al c. Major, 22 (passis de 10 persones cada 15
min.).

D’11:00 h a 14:00 h: Exposició de sifons i envasos antics,
procedents del museu de l’empresa de begudes lleidatana La
Flor de Vimbodí a Cal Pont (raval de Lleida, 2).

A les 17.30 h: Contacontes: El Vidrier i la pagesa, la llegenda
del matrimoni de vidre la placeta de la Verdura.

De 12:00 h a 14:00 h: Degustació de vermut a Cal Pont (raval
de Lleida, 2) (venda de tiquets el mateix dia).

A les 18.00 h: Taller Sons de vidre (per a majors de 8 anys), a
càrrec de Pere Rubies, a Cal Pont (raval de Lleida, 2) (passis de
8 persones cada 15 minuts).

De 10:00 h a 13:30 h: Demostracions de vidre bufat a càrrec
del mestre vidrier Paco Ramos al Museu i Forn de Vidre i
jornada de portes obertes al Museu.
De 11:00 h a 13:30 h: Demostracions de vidre bufat a càrrec
dels mestres vidriers Xus Redondo i Rafa Abdon a les Fonts
del Gorg.
De 10:00 h a 14:00 h:
• Demostracions de diferents tècniques de vidre,
a la plaça Major.
• Mercat d’artesans pels carrers i places de la vila.
De 10:00 h a 12.00 h: Esmorzar popular a la pl. de les
Orenetes (venda de tiquets el mateix dia. Els beneficis aniran
destinats a Càritas).
De 11:00 h a 12:30 h: Laboratori de vidre i llum, a càrrec de
Noemí Blanco, al c. Major, 22, (passis de 10 persones cada 15
min.).
D’11:00 h a 14:00 h:
• Tallers de vidre reciclat i exposició de treballs dels
alumnes de l’escola i de llar d’infants, a la pl. Major.
• Jocs tradicionals amb vidre, a la pl. de les Roques.
• Exposició de sifons i envasos antics, peces
procedents del museu de l’empresa de begudes La
Flor de Vimbodí a Cal Pont (raval de Lleida, 2).
• Exposició de quadres de l’Escola de Pintura Damià
Roig de Vimbodí i Poblet, a la biblioteca del Foment.
(c. d’Anselm Clavé, 1).
• Pintacares de vidre a la placeta de la Verdura.

