MONTBLANC
del 22 d’abril a l’1 de maig
2022 - 35a edició

setmanamedieval.cat

setmanamedieval.cat

·2

Índex
Parlament del President
Parlament de l’Alcalde
Instuccions entrades
i mesures covid19

Actes
Divendres, 22 d’abril
Dissabte, 23 d’abril
Diumenge, 24 d’abril
Del 25 al 28 d’abril
Divendres, 29 d’abril
Dissabte, 30 d’abril
Diumenge, 1 de maig

Crèdits
Patrocinadors
Col·laboradors

Maties Martí

President de
l’Associació Medieval

La força de les dones
Dones, és el moment de reivindicar-vos!...
Emblema que no hauria d’haver existit mai, però
que continua encara viu en la nostra actualitat.
Segles i segles d’història en què les dones
han viscut reprimides sota la força de l’home
opressor, així doncs ara més que mai, des de
l’Associació Medieval volem valorar la força i
el treball d’aquestes dones que han lluitat per
reclamar els drets que els hi pertoquen i per la
igualtat de gènere.
La força de les dones va més enllà de la física. És
la força de la tendresa, la constància, la que sosté
i la que estima. Tanmateix, cal pensar juntes en la
força d’una, per desemmascarar les desigualtats
socials i polítiques.
Dones tocant el tambor, empunyant una espasa i
liderant la lluita diària, aquesta és la vostra festa
perquè mai més s’hagi de parlar en aquest termes.
Que ressonin els tambors, que rodin les banderes,
que ballin donzelles, dúcties i faranduleres, que
tot el poble torni a sortir al carrer i tornem a viure
la Setmana Medieval com ens agrada.
Visca la Princesa, visca la Reina
i visca Montblanc!!!
Maties Marti Farriol

Josep
Andreu
Domingo

Alcalde de Montblanc

«La donzella de Montblanc»
Fa uns mesos estava llegint la versió completa
al català modern de «Tirant lo Blanc». Una edició
exquisida de Màrius Serra.
Mentre llegia la que és considerada, i amb raó,
la millor obra de cavalleries de l’edat medieval,
a mitja lectura m’aparegué un personatge anomenat la «donzella de Montblanc». Donzella
d’on? De Montblanc? Pot ser que aparegui una
donzella de la nostra vila en aquest llibre? Vaig
parlar amb l’autor d’aquesta edició i em confirmà
la presència d’aquest personatge montblanquí.
Internament, vaig pensar: és el que ens faltava!
M’explico.
La setmana medieval, la festa medieval de Catalunya, té tots els gradients per ser, justament, el
que és: una celebració espectacular! Comptem
amb el millor decorat possible: esglésies, muralles i palaus; amb un entorn immillorable: la
Conca de Barberà amb el cenobi pobletà per
bandera; una població empeltada amb la festa:
col·laborativa i participativa; i una llegenda que
dona ple sentit a tota la celebració.
Ara, a més de torres, palaus, històries, celebracions i llegendes, comptem amb un personatge «la donzella de Montblanc», que
inclou un ingredient més, en aquest còctel tan

perfecte com és la Setmana Medieval de la
Llegenda de Sant Jordi.
En aquestes dates que vivim, cal celebrar amb
tota la intensitat la festa. Gaudir de la llegenda,
assaborir el mercat, xalar amb els espectacles,
fruir de la majestuositat de les comitives i, també enguany, encisar-se de la singularitat de la
donzella de Montblanc.
I, amb tot el desig, esperar que un any més
matem el drac, la bèstia que assetja la nostra
vila. I tant de bo, també, puguem fer front a tants
dracs presents a les nostres vides. Especialment, penso amb dos dracs que hem de vèncer
entre tots: la pandèmia i la guerra, amb l’anhelat
retorn de la pau a Europa i arreu dels pobles el
món.
Josep Andreu Domingo

7è Concurs
d’
de la Setmana Medieval
Del 22 d'abril al 2 de maig de 2022, fes-te seguidor
de @montblanc_medieval i @setmanamedieval
i etiqueta les teves fotos amb: #montblancmedieval,
#respiramontblanc i #setmanamedieval

Pots guanyar
EXPERIÈNCIES TURÍSTIQUES
gentilesa de l'associació
RESPIRA MONTBLANC

Passejant per la muralla
Podràs contemplar unes impressionants vistes de Montblanc
des d'un dels monuments preferits pels catalans.
Una visita a la muralla de Montblanc per entendre com es va
dur a terme el procés de construcció d'una de les obres
militars medievals més ben conservades de Catalunya.

Entrada per muralla Pere III
HORARI:

PREU:

23, 24, 30 d'abril i 1 de maig
De 12h a 18h
(Venda fins 30” abans de tancar)

A partir de 14 anys 3€
Entre 7 i 13 anys 1€
Fins a 6 anys gratuït

Oficina Municipal de Turisme
Muralla de Santa Tecla, 56
43400 Montblanc
T. 977 86 17 33
www.montblancmedieval.cat
turisme@montblanc.cat

20, 21 i 22
de maig de 2022
35 activitats
per respirar
Montblanc i el seu
en
entorn natural

Compra d’entrades i
reserva de localitats

Fes clic al títol de l’acte
Aforament limitat
Acte de pagament
Tot el programa està condicionat a les variacions
necessàries d’acord amb les instruccions de la
Generalitat de Catalunya, fins i tot la seva suspensió.
Mantingueu-vos informats a través de l’ebando i les
xarxes de la Setmana Medieval: Cada dia es publicaran
les novetats i els actes de la jornada.

COV I D -19
Normes de seguretat per als espectacles
Es recomana portar mascareta en actes
amb molta massificació de gent.
És obligatori dur-la en actes en interiors.
45’ S’obriran les portes de cada acte 45’ abans
de l’hora d’inici.
És recomanable portar i rentar-se les mans
a l’entrada amb gel desinfectant.
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Divendres, 22 d’abril
17.30h · Des de Santa Magdalena

Comitiva del pregó

18.00h · Plaça Major

Pregó de la Setmana Medieval,
a càrrec de Mònica Usart, meteòrologa de RAC1,
i amb l’actuació dels balls de Banderes, Dúcties,
Faranduleres, Donzelles i Nobles.
20.00h · Sala de les Corts

Conferència

“La donzella de M
 ontblanc, en el llibre de cavalleria
Tirant lo Blanc” a càrrec de Màrius Serra.

22.00h · Plaça de Sant Francesc
Dracum Nocte, L’arribada de les forces
del mal i invocació del Drac dels quatre elements
Aforament limitat

Acte de pagament
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22.30h · Des del portal de Sant Jordi
Correfoc: Amb el Drac de Montblanc, Drac
de Reus, Dimonis de Montblanc, Ball de Diables de
Vila-seca i els Diables Pla de Santa Maria.
Recorregut: Plaça de Sant Francesc, portal de Sant
Francesc, muralla de Jaume II, portal de Bové, carrer
Riber, carrer Font de la Vila, carrer dels Jueus, carrer
Sant Josep, carrer Alenyà, plaça de Santa Tecla,
muralla d’Alfons III, carrer Riuot, carrer Font de la
Vila, carrer Riber, portal de Bové, muralla de Jaume II,
portal de Sant Francesc i plaça de Sant Francesc.

Dissabte, 23 d’abril
10.00h - 20.00h · Carrers i places

Mercat medieval

10.00h - 20.00h · Carrers i places

Mostra d’oficis

10.30h · Des del campament medieval
Comitiva de la missa.
11.00h · Església de Santa Maria
Missa en honor a Sant Jordi.
Aforament limitat

Acte de pagament
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11.00h - 14.00h I 15.30h - 19.00h
Campament medieval ( Muralla de Sant Jordi)

Escola Cavalleresca

11.00h - 21.00h · Plaça de Santa Maria

Mercat de vins i caves

Cellers de la DO Conca de Barberà ofereixen vins
i escumosos que us sorprendran. Hi participen el
Celler Pla de la Masó / Agrícola de Barberà, Celler
Carles Andreu, Cellers Domenys, Celler Cal Gasset,
Gerida Viticultors, Mas de la Sabatera, Mas Foraster,
Rendé Masdéu, Rosa Mª Torres i Vidbertus.
Copa i bossa 3€ · Degustacions 1-3€ segons el vi.
11.00h - 19.00h · Muralla de Sant Jordi		

Campament de poble

Aforament limitat

Acte de pagament
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11.00h · Plaça de Sant Francesc

El mestre d’armes, espectacle

didàctic on el mestre d’armes ens fa un repàs de
com vivien, lluitaven i es desenvolupava un cavaller
a l’edat mitjana. Lluites en viu i molta acció.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.
11.30h · Plaça de Sant Francesc

Els falconers de Valporquero
Una exhibició de falconeria amena i divertida,
en la qual també hi participa el públic.
12.00h · Plaça Poblet i Teixidó

Ilina i la dansa de les deeses
Un espectacle de l’antiga dansa del ventre, ple de
color, per conquerir tots els sentits.
12.30h · Des de l’església de Santa Maria
Comitiva de l’Entrega de la Rosa.

13.00h · Plaça de Sant Francesc
Convidats d’honor. L’espectacle
on els cavallers demostraven la seva vàlua i honor.
Però no tots tenien la mateixa idea d’honor.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.
Aforament limitat

Acte de pagament
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13.00h · Passeig Joan Martí i Alanis (El Foradot)

Entrega de la Rosa

Sant Jordi farà entrega de la rosa a la Princesa, en un
acte ple de color on actuaran els balls de Banderes,
Dúcties, Faranduleres, Donzelles i Nobles.

16.00h · Plaça de Sant Francesc

El recaptador d’impostos

Dos lladres espavilats intenten saltar-se les normes
per estalviar-se pagar els impostos.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.
17.00h · Claustre de Sant Francesc

Cantata teatral

“La llegenda de la Princesa i Sant Jordi”.
A càrrec de la Factoria Bram.
Preus: menors de 12 anys 2€ · Adult 5€
Entrada i llibre de la cantata 10€
17.30h · Portal de Sant Jordi

Presentació de “ Sant Jordi
tot l’any”. Una aplicació que permetrà poder

gaudir de la nostra festa tot l’any en qualsevol
dispositiu mòbil, a través de realitat augmentada.
A l’acte hi seran presents el St. Jordi i la Princesa.
Descarrega’t aquí l’aplicació
Aplicació desenvolupada per Imageen.
Aforament limitat

Acte de pagament
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17.30h · Des de la plaça Major
Comitiva del mercat d’esclaus.
18.00h · Plaça Poblet i Teixidó

Mercat d’esclaus

18.00h · Plaça de Sant Francesc

Els falconers de Valporquero
Una exhibició de falconeria amena i divertida,
en la qual també hi participa el públic.

18.30h · Plaça de Sant Francesc

Conspiració

Una malvada reina vol acabar amb un possible
heroi que vol salvar el poble al que té sotmés.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.
Aforament limitat

Acte de pagament
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21.00h I 23.00h · Passeig Joan Martí i Alanis
(El Foradot · Accés pel carrer Pujada de la Serra)

36a Representació de la
Llegenda de St. Jordi

L’espectacle més emblemàtic de la Setmana
Medieval. Acte retransmès en directe per Tac12.
Preus: 13€ socis · 16€ no socis
menors de 12 anys 5€.
Acte patrocinat per Garcia Vicent.

24.00h · Pavelló del Casal

Nits Malignes

 oncert a càrrec de Crim i La Inquisición
C
Preus: anticipada 6€ · a taquilla 8€.
Aforament limitat

Acte de pagament
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Diumenge, 24 d’abril
10.00h - 20.00h · Carrers i places

Mercat medieval

10.00h - 20.00h · Carrers i places

Mostra d’oficis

10.30h · Des del campament medieval
Comitiva del concert de corals.
11.00h · Antic hospital de Santa Magdalena
Concert de corals
S’interpretaran obres i textos de la música medieval
catalana i del renaixement català i europeu, a càrrec
de la coral Flor de Lis.
11.00h - 14.00h I 15.30h - 18.00h
Campament medieval ( Muralla de Sant Jordi)

Escola Cavalleresca
Aforament limitat

Acte de pagament
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11.00h - 16.00h · Plaça de Santa Maria

Mercat de vins i caves

Cellers de la DO Conca de Barberà ofereixen vins
i escumosos que us sorprendran. Hi participen el
Celler Pla de la Masó / Agrícola de Barberà, Celler
Carles Andreu, Cellers Domenys, Celler Cal Gasset,
Gerida Viticultors, Mas de la Sabatera, Mas Foraster,
Rendé Masdéu, Rosa Mª Torres i Vidbertus.
Copa i bossa 3€ · Degustacions 1-3€ segons el vi.

11.00h - 17.00h · Muralla de Sant Jordi		

Campament de poble
11.00h · Plaça de Sant Francesc

El recaptador d’impostos

Dos lladres espavilats intenten saltar-se les normes
per estalviar-se pagar els impostos.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

Aforament limitat

Acte de pagament
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11.30h · Plaça de Sant Francesc

Els falconers de Valporquero
Una exhibició de falconeria amena i divertida,
en la qual també hi participa el públic.

11.30h · Des de la plaça Major
Comitiva del mercat d’esclaus.
12.00h · Plaça Poblet i Teixidó

Mercat d’esclaus

12.00h · Claustre de Sant Francesc

Cantata teatral

“La llegenda de la Princesa i Sant Jordi”.
A càrrec de la Factoria Bram.
Preus: menors de 12 anys 2€ · Adult 5€
Entrada i llibre de la cantata 10€.
13.00h · Passeig Joan Martí i Alanis (El Foradot)

The tower, la torre d’assalt

Uns soldats bojos i maldestres preparen una gran torre
d’assalt medieval per atacar a l’enemic. Però no sempre
tenen ben clar qui és l’enemic i s’emboliquen en un
seguit de situacions còmiques que fan riure a tothom.
A càrrec de la companyia Traüt.

Aforament limitat

Acte de pagament
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13.00h · Plaça de Sant Francesc
Convidats d’honor. L’espectacle
on els cavallers demostraven la seva vàlua i honor.
Però no tots tenien la mateixa idea d’honor.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.
16.00h · Plaça de Sant Francesc
El mestre d’armes, espectacle
didàctic on el mestre d’armes ens fa un repàs de
com vivien, lluitaven i es desenvolupava un cavaller
a l’edat mitjana. Lluites en viu i molta acció.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

17.00h · Plaça de Sant Francesc

Els falconers de Valporquero
Una exhibició de falconeria amena i divertida,
en la qual també hi participa el públic.
17.00h · Plaça Poblet i Teixidó

Ilina i la dansa de les deeses
Un espectacle de l’antiga dansa del ventre, ple de
color, per conquerir tots els sentits.
17.30h · Des de cada casa nobiliària

Comitiva de les cinc cases
Aforament limitat

Acte de pagament
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18.00h · Plaça de Sant Francesc

Conspiració

Una malvada reina vol acabar amb un possible
heroi que vol salvar el poble al que té sotmés.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

18.00h · Església de Santa Maria

Rabinat i Alamanda, 
una història

Una sogra ambiciosa i superba, una núvia decidida
a no casar-se, un monjo que vol impedir la unió i
un nuvi que no sap ni on és, són els ingredients
d’aquest espectacle, basat en una història real, que
esdevé una mirada al passat per descubrir amb
bon humor com eren els casaments medievals a la
Catalunya meridional.

Aforament limitat

Acte de pagament
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Dilluns, 25 d’abril
19.30h · Museu Comarcal

Conferència

“La propagació de la pandèmia de la pesta negra
(1348)” a càrrec de Josep Mª Porta.

Dimarts, 26 d’abril
19.30h · Museu Comarcal

Conferència

“Els escultors gòtics R
 enard Fonoll i Bernat de
Montllé” a càrrec de Jaume Felip.

Dimecres, 27 d’abril
19.30h · Museu Comarcal

Conferència

“El retaule de poblet: A
 rt, suborns, plets, detencions i
un assassinat” a càrrec de Jordi Rius.

Dijous, 28 d’abril
19.30h · Sala de les Corts

Presentació del llibre

“De cuca a cucafera. Els orígens medievals de la
Cucafera de Montblanc” d ’Àlex Rebollo.

Aforament limitat

Acte de pagament
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Divendres, 29 d’abril
09.00h · Escola Les Muralles

Visita a l’escola

a càrrec de la Princesa i Sant Jordi.
10.15h · Muralla de Sant Jordi

Representació d
 e la Llegenda
a càrrec de la llar d’infants els Merlets.

11.00h · Llar d’infants Mare de Déu de la Serra

 epresentació d’oficis
R
i mercat medieval

12.00h · Col·legi Mare de Déu de la Serra i CEE Tilmar

Visita a les escoles

a càrrec de la Princesa i Sant Jordi.
13.15h · Aprodisca

Visita al taller ocupacional
20.00h · Carrers i places

Les Rondes Trobadoresques
Recorregut: Plaça de Sant Marçal, carrer de Sant
Marçal, carrer Font Major, plaça Major, carrer
Guimrós, carrer Font del Vall, Palau Reial, carrer

Aforament limitat

Acte de pagament
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Vilanova del Mercadal, plaça Major, carrer Pere
Berenguer de Vilafranca, carrer Riber, plaça dels
Àngels, carrer dels Jueus, carrer Sant Josep (Palau
Alenyà), carrer Santa Tecla, portal de Sant Antoni,
carrer Major, plaça de Sant Miquel (Palau del Castlà),
carrer Major i plaça de Sant Francesc.

21.00h · Església de Sant Francesc

Sopar Reial

Sopar medieval amb actuacions. Un espectacle
per a tots els sentits. És imprescindible vestir amb
roba medieval, amb el vist-i-plau de la comissió de
vestuari. S’obriran les portes a les 20.30h.
Preus: soci 39€ · no soci 46€
Menú infantil per menors de 12 anys 25€.

Dissabte, 30 d’abril
10.00h - 20.00h · Carrers i places

Mercat medieval

10.00h - 20.00h · Carrers i places

Mostra d’oficis
Aforament limitat

Acte de pagament
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10.30h · Des del campament medieval
Comitiva del Ple medieval.
11.00h · Església de Sant Miquel

Ple medieval

11.00h - 14.00h I 15.30h - 19.00h
Campament medieval ( Muralla de Sant Jordi)

Escola Cavalleresca

11.00h - 21.00h · Plaça de Santa Maria

Mercat de vins i caves

Cellers de la DO Conca de Barberà ofereixen vins
i escumosos que us sorprendran. Hi participen el
Celler Pla de la Masó / Agrícola de Barberà, Celler
Carles Andreu, Cellers Domenys, Celler Cal Gasset,
Gerida Viticultors, Mas de la Sabatera, Mas Foraster,
Rendé Masdéu, Rosa Mª Torres i Vidbertus.
Copa i bossa 3€ · Degustacions 1-3€ segons el vi.
11.00h - 19.00h · Muralla de Sant Jordi		

Campament de poble

Aforament limitat

Acte de pagament
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11.00h · Plaça de Sant Francesc

El recaptador d’impostos

Dos lladres espavilats intenten saltar-se les normes
per estalviar-se pagar els impostos.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.
11.30h · Plaça de Sant Francesc

Els falconers de Valporquero
Una exhibició de falconeria amena i divertida,
en la qual també hi participa el públic.
12.00h · Muralla de Sant Francesc

Catapulten

Una peculiar tropa de soldats bàrbars del nord mostren amb orgull les seves habilitats disparant una
gran catapulta, però l’aparell no sempre funciona
com ells tenen previst...
A càrrec de la companyia Traüt.

12.00h · Plaça Poblet i Teixidó

Ilina i la dansa de les deeses
Un espectacle de l’antiga dansa del ventre, ple de
color, per conquerir tots els sentits.
Aforament limitat

Acte de pagament
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13.00h · Plaça de Sant Francesc

Conspiració

Una malvada reina vol acabar amb un possible
heroi que vol salvar el poble al que té sotmés.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció

16.00h · Plaça de Sant Francesc
El mestre d’armes, espectacle
didàctic on el mestre d’armes ens fa un repàs de
com vivien, lluitaven i es desenvolupava un cavaller
a l’edat mitjana. Lluites en viu i molta acció
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció
17.00h · Claustre de Sant Francesc

Cantata teatral

“La llegenda de la Princesa i Sant Jordi”
A càrrec de la Factoria Bram
Preus: menors de 12 anys 2€ · Adult 5€
Entrada i llibre de la cantata 10€
17.30h · Des de la plaça Major
Comitiva del mercat d’esclaus
18.00h · Plaça Poblet i Teixidó

Mercat d’esclaus
Aforament limitat

Acte de pagament
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18.00h · Plaça de Sant Francesc

Els falconers de Valporquero
Una exhibició de falconeria amena i divertida,
en la qual també hi participa el públic.

21.00h · Des del campament medieval
Comitiva del torneig medieval nocturn.

21.30h · Muralla de Sant Francesc

Torneig medieval nocturn

El rei ha convocat un gran torneig entre les cases
nobles de la vila de Montblanc i la casa Nazarí de
Granada, que també ha estat convidada. L’astúcia,
l’habilitat dalt del cavall i la força de cada casa es
mesuraran a través de dures proves per
demostrar-ne l’honor.
Preus: Soci 12€ · no soci 15€
Menors de 12 anys 5€.
23.00h · Carrers i places

La Bevenda

Comitiva festiva per la vila, tot dansant i tastant
begudes tradicionals.
Tiquet de consumició 5€.
Aforament limitat

Acte de pagament
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Recorregut: Portal de Sant Jordi, carrer Poblet i
Teixidó, carrer Major, carrer Riber, plaça dels Àngels,
carrer Forn de la Vila, carrer Santa Tecla, plaça de
Santa Tecla, muralla d’Alfons III, carrer Riuot, carrer
Font de la Vila, carrer Riber, portal de Bové, muralla
de Jaume II i portal del Castlà.

Aforament limitat

Acte de pagament
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Diumenge, 1 de maig
10.00h · Ermita de Sant Josep

43a Cursa Popular
i 26a cursa de fons
Organitza Club Atlètic Montblanc.

10.00h - 20.00h · Carrers i places

Mercat medieval

10.00h - 20.00h · Carrers i places

Mostra d’oficis

10.30h · Des del campament medieval
Comitiva de la Missa Gregoriana.
11.00h · Església de Sant Miquel

Missa Gregoriana

a càrrec de l’Schola Gregoriana d e Sant Miquel.

11.00h - 14.00h I 15.30h - 18.00h
Campament medieval ( Muralla de Sant Jordi)

Escola Cavalleresca
Aforament limitat

Acte de pagament
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11.00h - 16.00h · Plaça de Santa Maria

Mercat de vins i caves

Cellers de la DO Conca de Barberà ofereixen vins
i escumosos que us sorprendran. Hi participen el
Celler Pla de la Masó / Agrícola de Barberà, Celler
Carles Andreu, Cellers Domenys, Celler Cal Gasset,
Gerida Viticultors, Mas de la Sabatera, Mas Foraster,
Rendé Masdéu, Rosa Mª Torres i Vidbertus.
Copa i bossa 3€ · Degustacions 1-3€ segons el vi.
11.00h - 17.00h · Muralla de Sant Jordi		

Campament de poble

11.00h · Plaça de Sant Francesc

El mestre d’armes, espectacle

didàctic on el mestre d’armes ens fa un repàs de
com vivien, lluitaven i es desenvolupava un cavaller
a l’edat mitjana. Lluites en viu i molta acció.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.
11.30h · Plaça de Sant Francesc

Els falconers de Valporquero
Una exhibició de falconeria amena i divertida,
en la qual també hi participa el públic.

11.30h · Des de la plaça Major
Comitiva del mercat d’esclaus.
Aforament limitat

Acte de pagament
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12.00h · Plaça Poblet i Teixidó

Mercat d’esclaus

12.00h · Claustre de Sant Francesc

Cantata teatral

“La llegenda de la Princesa i Sant Jordi”
A càrrec de la Factoria Bram.
Preus: menors de 12 anys 2€ · Adult 5€
Entrada i llibre de la cantata 10€.
13.00h · Muralla de Sant Francesc

Jocs medievals a cavall

13.00h · Plaça de Sant Francesc

Conspiració

Una malvada reina vol acabar amb un possible
heroi que vol salvar el poble al que té sotmés.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.
16.00h · Plaça de Sant Francesc

El recaptador d’impostos

Dos lladres espavilats intenten saltar-se les normes
per estalviar-se pagar els impostos.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.
17.00h · Plaça de Sant Francesc

Els falconers de Valporquero
Una exhibició de falconeria amena i divertida,
en la qual també hi participa el públic.
Aforament limitat

Acte de pagament
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17.00h · Plaça Poblet i Teixidó

Ilina i la dansa de les deeses
Un espectacle de l’antiga dansa del ventre, ple de
color, per conquerir tots els sentits.
17.30h · Des de cada casa nobiliària

Comitiva de les cinc cases
18.00h · Plaça de Sant Francesc
Convidats d’honor. L’espectacle
on els cavallers demostraven la seva vàlua i honor.
Però no tots tenien la mateixa idea d’honor.
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

18.00h · Església de Santa Maria

Acte de Cloenda:
Dones de Llegenda

Sabeu com vivien les dones a l’època medieval?
En aquest nou acte es representarà la vida
quotidiana i el dia a dia de les dones d’una família
de classe mitjana en l’època medieval, dones de
gran importància ja que gràcies a elles, avui dia
nosaltres som aquí.
Acte patrocinat per Villa Engràcia.
Aforament limitat

Acte de pagament
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ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

PAT R O C I N A D O R S :

COL·LABORADORS:

Gintoniza

Flory’s House

ProMontblanc

La Cuina de la Sara

G Perruquers

El Cortijo

Bar el Casal

Estètica Issis

Forn de pa Joan

La Violeta

El Pergamí

Estètica Carme
Montserrat

La Canal
Rifacli

Celler Carles Andreu

M I TJ A N S D E C O M U N I C A C I Ó :

A M B L A PA RT I C I PA C I Ó D E :

Disseny gràfic i maquetació:

Fotografies de les portades:

Fotografies cedides per: Jordina Moix Visuals, José Carlos León, Pep Torres, Blai Rossell,
Roger Griñó, David Solé, Companyia Traüt, Excalibur Teatre, Toni Calvo i Edgar Rosich.

