




Quan algú ens pregunta per la Setmana Medieval, respirem fondo, desviem la mirada buscant aquell record que et 
fa reviure per un moment  aquells dies i, abans de respondre, deixes anar tot l’aire. Un sospir. T’atures un instant i 
intentes explicar què és la festa i, per moltes vegades que ho facis i per molt que t’hi esforcis, sempre et quedes amb 
la sensació de no haver-ho fet prou bé o que l’altre no t’entendrà mai. Llavors, et resignes una miqueta, fas embuts i 
li acabes dient:

 -Vine, que ho entendràs. Vesteix-te i deixa’t portar. Olora, para orella i arromanga’t la faldilla que ens farem un fart 
de córrer. Viurem una Llegenda i coneixeràs un poble i una gent únics.

Això no falla mai. Si l’any vinent et diu que torna, a partir de llavors n’hi haurà un altre que sempre farà un sospir i 
embuts i acabarà per convidar aquell que li pregunti: -Això del Sant Jordi, què és?

De fet, el secret no és altre que sumar molts dels que ens costa explicar què és la Setmana Medieval. Només així, la 
podrem fer entendre als altres de la millor manera que sabem: vivint-la plegats.

Que tinguem tots una bona XXVII Setmana Medieval

Joan López Cañizares 
President de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi
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En aquestes festes de Sant Jordi clourem el 850 aniversari de la fundació de Montblanc per Ramon Berenguer IV i 
inaugurarem la remodelació de la plaça i el claustre de Sant Francesc que, juntament amb les obres realitzades a 
tocar del portal de Sant Jordi, esdevenen l’actuació municipal de més volum en els últims anys.

Aquest espai, malmès a partir de l’any 1835 amb la desamortització, la posterior transformació en fàbrica de guix i, 
després, destil·leria d’alcohol, va ser comprat per la Generalitat de Catalunya l’any 1983, i a partir de de l’esmentada 
data, tots els governs de la Generalitat i tots els governs municipals han aportat el seu granet de sorra en la res-
tauració.

Aquest esforç constant ha fet que recuperem un espai públic d’una bellesa i monumentalitat singular. Aquí es 
reflecteix aquest esforç col·lectiu dels montblanquins per superar els anys de decadència i endinsar-nos en la 
recuperació i dignificació d’aquell Montblanc medieval que tan important va esdevenir en l’època en què Sant Jordi 
va matar el drac.

Com a mostra, doncs, del redreçament de Montblanc i de la nostra nació catalana disposem-nos a inaugurar el dia 
1 de maig la plaça i el claustre de Sant Francesc, dins la festa de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. 
I espero de tot cor que aquest nou espai esdevingui la casa del seguici montblanquí i l’espai Sant Jordi que entre 
tots haurem de bastir en un futur ja immediat, per fer ressò d’aquest mite tan universal de què gaudeix la Vila Ducal, 
el nostre cavaller Sant Jordi.

Aquest esforç de redreçament i restauració ha de calar en les noves generacions, ja que encara ens falta molt per 
a alliberar la totalitat del recinte emmurallat i altres indrets, com el Pont Vell, l’Hospital de Santa Magdalena o el 
Sindicat de Vinyaters. De segur que aquest objectiu compartit serà una realitat en el futur de tots.

Josep Andreu i Domingo 
Batlle de la Ducal Vila de Montblanc
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1r Concurs

d’

de la Setmana Medieval
Del 23 d’abril al 6 de maig,
si ets seguidor de @montblancmedieval
etiqueta les teves fotos amb els 3 hashtags:
#montblancmedieval
#setmanamedieval
#santjordiexperience

i podràs guanyar caps de setmana a Montblanc per a 2 persones,
Entrades per als espectacles de la Setmana Medieval,
o dinars en una taverna medieval...

Consulta les bases
a www.montblancmedieval.cat

Oficina Municipal de Turisme
Antiga església de Sant Francesc s/n
Tel. 977 86 17 33
Fax 977 86 18 16
www.montblancmedieval.cat
turisme@montblanc.cat

/montblancmedieval

@TurMontblanc

@montblancmedieval
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Gaudeix
de la tardor
en família
TERRÀNIA
Festival Internacional de Ceràmica 
26, 27 i 28 de setembre

CLICKÀNIA
Festival de Clicks
de Playmobil
11 i 12 d'octubre

FIRA DE
SANT MARTÍ
La mostra gastronòmica
de la Conca de Barberà
1 i 2 de novembre

Si el que es busca es poder 
contemplar unes impressionants 
vistes de Montblanc res millor que 
fer-ho des de la part superior de les 
torres del recinte emmurallat.

Una visita per entendre com es va 
dur a terme el procésde construcció 
d’una de les obres medievals militars 
més ben conservades de Catalunya.

Rondant la muralla
HORARI: (Setmana Medieval)

PREUS:
Entrada individual majors 16 anys 3€
Infants entre 7 i 15 anys 1,5€
Menors 7 anys Gratuït
Grups entre 10 i 15 persones 25€

Montblanc, Cròniques
d’una vila medieval,
una visita interactiva per endinsar-vos
en el llegat històric de Montblanc.

Versió gratuïta descarregable
per Android i Iphone

Dies 26, i 27 d’abril,
Dies 1, 2, 3 i 4 de maig.
Matins: d’11 a 14h
Tardes: de 16 a 18.30h

Et convidem!
Presentant aquests tiquets, et regalem
una degustació i un tast de vi 
a la Fira de Sant Martí 2014

1
degustació

1
tast de vi

Fira de Sant Martí 2014 Fira de Sant Martí 2014

1r Concurs

d’

de la Setmana Medieval
Del 23 d’abril al 6 de maig,
si ets seguidor de @montblancmedieval
etiqueta les teves fotos amb els 3 hashtags:
#montblancmedieval
#setmanamedieval
#santjordiexperience

i podràs guanyar caps de setmana a Montblanc per a 2 persones,
Entrades per als espectacles de la Setmana Medieval,
o dinars en una taverna medieval...

Consulta les bases
a www.montblancmedieval.cat

Oficina Municipal de Turisme
Antiga església de Sant Francesc s/n
Tel. 977 86 17 33
Fax 977 86 18 16
www.montblancmedieval.cat
turisme@montblanc.cat

/montblancmedieval

@TurMontblanc

@montblancmedieval
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Programa d’actes

 Dimecres 23 d’abril
09.00 Centres escolars de la vila 

Visita de Sant Jordi i la princesa 
Els protagonistes de la nostra festa visiten tots 
els infants de la Llar d’Infants Els Merlets, el 
CEE Tilmar, el Col·legi Mare de Déu de la Serra 
i la Escola Les Muralles

11.00 Muralla de St. Jordi (campament) 

Representació de la Llegenda de 
Sant Jordi per part dels alumnes de la Llar 
d’Infants Els Merlets

12.00 Plaça de Sant Francesc 

Entrega de premis del XVI Concurs 
de Dibuix. Sant Jordi i la princesa  
entregaran els premis als alumnes guanyadors. 
A continuació petites representacions a càrrec 
de les escoles Les Muralles i Mare de Déu de 
la Serra

16.00 - 19.00   Plaça Major 

Realització en directe del programa 
La Tarda de la Xarxa de Comunicació Local i 
Ràdio Montblanc

18.00 Des de l’Antic Hospital de Santa Magdalena 

Comitiva reial per assistir al pregó

18.30 Balcó de la Casa Desclergue (plaça Major) 
Pregó de la Setmana Medieval  
A continuació: ball de nobles i ball de donzelles 

+pàg.15

19.00 Des de la plaça Major 
Comitiva reial per assistir a l’entrega de 
la rosa

19.30 Muralla de Sant Francesc 
Entrega de la rosa. Sant Jordi entregarà 
la rosa a la princesa. Amb l’actuació del ball  
de banderes  +pàg.15

20.00 A l’església de Sant Miquel 
Missa solemne, amb la participació de la 
Coral Flor de Lis

 Dijous 24 d’abril
17.30 Biblioteca comarcal 

Espectacle de titelles La llegenda 
de Sant Jordi. Pel grup titelles de drap 
Alehop Productions

 Divendres 25 d’abril
22.30 Passeig de Joan Martí i Alanis (El Foradot) 

Dracum Nocte 2.0: L’origen del mal 
L’arribada de les forces del mal; espectacle 
d’invocació del drac dels 4 elements  +pàg.16

23.30 Carrers i places de la vila 
Correfoc amb el Drac de Montblanc, els  
Dimonis de Montblanc, Diables Mansuets de 
Foc de Vilassar de Mar, Diables d’Andorra i 
Botafocs de Castelló de la Plana  +pàg.16

00.00 Aparcament de la Muralla de Santa Tecla 

Festa de la Dracum Nocte 
a càrrec de la Ghetto Orquestra.  +pàg.21  
Organitza: Associació Juvenil Barjaula 

 Dissabte 26 d’abril 
10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 

Mercat medieval. Venda de tota mena de 
productes de l’època medieval  +pàg.17

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis. Gaudiu de la tradició dels 
oficis i els artesans  +pàg.18

11.00 - 21.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves. En aquest 
mercat hi trobareu els excel·lents vins i caves de 
la DO Conca de Barberà  +pàg.18  

Copa + bossa 2€  /  Degustació 1 o 2€ segons el vi

11.00 - 14.00  I  17.00 - 19.00   Muralla de St. Jordi 
Escola cavalleresca. Amb tallers 
d’escuts i espases, tir amb arc i passejades a 
cavall  +pàg.198



11.00 Carrers i places de la vila 
Torns de guàrdia. A càrrec dels tambors, 
banderes i cavallers de les quatre cases nobles 
de Montblanc

11.00 - 13.00  I  16.30 - 19.00   Carrers i places de la vila 
Animacions itinerants 
Companyia de Teatre Ben Grillats

11.30 Plaça de Sant Francesc 
La taverna, representació teatral. 
A càrrec del grup Excalibur Teatre d’Acció  

+pàg.30

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses 
Mostra de dansa oriental  +pàg.30

12.30 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero 
Espectacle de falconeria  +pàg.30

13.00 Plaça de Sant Francesc 
Torneig de cavallers  +pàg.30  
A càrrec del grup Excalibur Teatre d’Acció

13.00 Plaça de Santa Maria 
Pestum indigestum. Espectacle de la 
companyia de Teatre Ben Grillats  +pàg.30

16.30 Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes. Representació 
teatral, cultural i didàctica. A càrrec del grup 
Excalibur Teatre d’Acció  +pàg.30

17.30 Plaça de Sant Francesc 

Els Falconers de Valporquero 

Espectacle de falconeria  +pàg.30

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 

Ilina i la dansa de deesses 
Mostra de dansa oriental  +pàg.30

18.30 Plaça de Sant Francesc 

La poció de la veritat.  +pàg.30  

A càrrec del grup Excalibur Teatre d’Acció

19.00 Plaça de Santa Maria 

Vinus et bregues. Espectacle de la com-

panyia de Teatre Ben Grillats  +pàg.30

21.00  I  23.00   Passeig de Joan Martí i Alanis (El Foradot) 

XXVIII Representació de la  
Llegenda de St. Jordi  +pàg.20  

L’espectacle més emblemàtic de la Setmana 

Medieval. Reviu la llegenda del cavaller Sant Jordi 

en un macroespectacle teatral totalment renovat 

 

 

 

 

00.00 Aparcament de la Muralla de Santa Tecla 

Les nits malignes 
Concert de rock a càrrec de Relamidos, Banda 
Al·lucinògens i Fiando temas  +pàg.21

 Diumenge 27 d’abril
10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 

Mercat medieval. Venda de tota mena de 
productes de l’època medieval  +pàg.17

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis. Gaudiu de la tradició dels 
oficis i els artesans  +pàg.18

11.00 - 19.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves. En aquest 
mercat hi trobareu els excel·lents vins i caves de 
la DO Conca de Barberà  +pàg.18  

Copa + bossa 2€  /  Degustació 1 o 2€ segons el vi

11.00 - 14.00   Muralla de St. Jordi 
Escola cavalleresca. Amb tallers 
d’escuts i espases, tir amb arc i passejades a 
cavall  +pàg.19

11.00 - 13.00  I  16.30 - 19.00   Carrers i places de la vila 
Animacions itinerants 
Companyia de Teatre Ben Grillats

Menors fins als 4 anys: gratuït
Menors dels 5 als 12 anys: 5€
Adults (a partir dels 13 anys): 15€
Grups de +20 persones (anticipada): 12€ 

 
VENDA: Punt d’informació (Plaça de St. Miquel) i a taquilla 

1 hora abans de cada representació. Aforament limitat. 9



Programa d’actes

11.00 Des de la Muralla de Sant Jordi (campament)

Comitiva reial per assistir a la Missa 
gregoriana

11.30 Església de Sant Miquel 
Missa gregoriana cantada per l’Schola 
Cantorum Sant Miquel  +pàg.28

11.30 Plaça de Sant Francesc 
La taverna, Representació teatral.  +pàg.30  
A càrrec del grup Excalibur Teatre d’Acció

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses 
Mostra de dansa oriental  +pàg.30

12.30 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero 
Espectacle de falconeria  +pàg.30

12.30 Plaça de Santa Maria 
Pestum indigestum. Espectacle de la 
companyia de Teatre Ben Grillats  +pàg.30

12.30 Des de la plaça de Sant Miquel 
Comitiva reial per assistir a l’armament 
d’un cavaller

13.00 Muralla de Sant Jordi (campament) 
Armament d’un cavaller  +pàg.30

13.00 Plaça de Sant Francesc 
Torneig de cavallers  +pàg.30  
A càrrec del grup Excalibur Teatre d’Acció

16.30 Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes. Representació 
teatral, cultural i didàctica. A càrrec del grup 
Excalibur Teatre d’Acció  +pàg.30

17.30 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero 
Espectacle de falconeria  +pàg.30

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses 
Mostra de dansa oriental  +pàg.30

18.00 Plaça de Sant Francesc 
La poció de la veritat. Representació 
teatral. A càrrec del grup Excalibur Teatre 
d’Acció  +pàg.30

18.00 Carrers i places de la vila 
Sortida de comitives de les 
quatre cases. Des de la Casa Reial, Casa 
Vilafranca, Casa Alenyà i Casa Gener

18.30 Antiga església de Sant Francesc 
Rabinat i Alamanda, una història 
Representació teatral inspirada en com es feien 
els casaments a l’época medieval  +pàg.22

19.00 Plaça de Santa Maria 
Vinus et bregues. Espectacle de la com-
panyia de Teatre Ben Grillats  +pàg.30

 Dilluns 28 d’abril
20.00 Museu Comarcal 

Conferència: “1714. La Guerra dels  
Catalans. Antecedents i conseqüències”,  
a càrrec del Sr. Josep M. Porta i Balanyà

 Dimarts 29 d’abril
20.00 Museu Comarcal 

Conferència: “Notícies i curiositats entorn 
el monestir de Poblet”, a càrrec del Sr. Jordi 
Rius Jové

 Dimecres 30 d’abril
19.00 Biblioteca comarcal 

Projecció de la película  
El Decameron. Seguidament es farà un 
tast de vi medieval produit per la DO Conca de 
Barberà dins el marc de Biblioteques amb DO

20.00 Museu Comarcal 
Conferència: “Montblanc en temps de Pere 
el Gran (1276-1285)”, a càrrec del Sr. Jaume 
Felip i Sánchez
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 Dijous 1 de maig
10.00 Des de la plaça Major 

37a Cursa Popular i 
20a Cursa de Fons a l’Ermita de 
Sant Josep de Montblanc 
Organitza: Club Atlètic Montblanc 
www.atleticmontblanc.cat

11.30 Des de l’Antic Hospital de Santa Magdalena 

Comitiva reial per assistir al Ple medieval

12.00 Antiga església de Sant Francesc 

Ple medieval. Seguidament, inauguració 
del Centre Anselm Turmeda

17.30 Carrers i places de la vila 
Sortida de comitives de les 
quatre cases. Des de la Casa Reial, Casa 
Vilafranca, Casa Alenyà i Casa Gener

18.00 Església de Santa Maria 
Entrega de credencials i  
cerimònia d’armament a un 
cavaller

20.00 Carrers i places de la vila 
La Bevenda dels Portals  +pàg.22  
Cercavila festiva amb tastet de begudes 

d’origen medieval

 Divendres 2 de maig
20.00 Carrers i places de la vila 

Les rondes trobadoresques 
Cercavila de nobles i trobadors per recollir els 
nobles de la vila per anar a sopar  +pàg.23

21.30 Antiga església de Sant Francesc 
Sopar reial. Sopar de caire medieval amb 
actuacions en honor de la visita de sa majestat 
el Rei  +pàg.24

 

 Dissabte 3 de maig
10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 

Mercat medieval. Venda de tota mena de 
productes de l’època medieval  +pàg.17

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis. Gaudiu de la tradició dels 
oficis i els artesans  +pàg.18

11.00 - 21.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves. En aquest 
mercat hi trobareu els excel·lents vins i caves de 
la DO Conca de Barberà  +pàg.18  

Copa + bossa 2€  /  Degustació 1 o 2€ segons el vi

11.00 - 14.00  I  17.00 - 19.00   Muralla de St. Jordi 
Escola cavalleresca. Amb tallers 
d’escuts i espases, tir amb arc i passejades a 
cavall  +pàg.19

11.00 Carrers i places de la vila 
Torns de guàrdia. A càrrec dels tambors, 
banderes i cavallers de les quatre cases nobles 
de Montblanc

11.00 - 13.00  I  16.30 - 19.00   Carrers i places de la vila 
Animacions itinerants 
Companyia de Teatre Ben Grillats

11.30 Plaça de Sant Francesc 
La taverna, representació teatral.  +pàg.30  
A càrrec del grup Excalibur Teatre d’Acció

11.30 Des de la plaça Major 
Comitiva d’esclaus

12.00 Plaça de Santa Tecla 
Mercat d’esclaus  +pàg.30

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses 
Mostra de dansa oriental  +pàg.30

12.30 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero 
Espectacle de falconeria  +pàg.30

Preus: Infantil 19€ / Soci 28€ / No-soci 39€  
Obligatori vestuari medieval amb el vistiplau de la 

Comissió de Vestuari
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Programa d’actes

13.00 Plaça de Sant Francesc 
Duel de mercenaris  +pàg.30  
A càrrec del grup Excalibur Teatre d’Acció

13.00 Plaça de Santa Maria 
Pestum indigestum. Espectacle de la 
companyia de Teatre Ben Grillats  +pàg.30

17.00 Des de la plaça de Sant Francesc 
Comitiva reial per assistir a la Truma 
Medieval

17.30 Passeig Joan Martí i Alanís (El Foradot) 
Truma medieval 
Cursa de cavalls sense sella  +pàg.27

17.30 Des de la plaça Major 
Comitiva d’esclaus

18.00 Plaça de Santa Tecla 
Mercat d’esclaus  +pàg.30

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses 
Mostra de dansa oriental  +pàg.30

18.30 Plaça de Sant Francesc 
El retorn del cavaller  +pàg.30  
A càrrec del grup Excalibur Teatre d’Acció

19.00 Plaça de Santa Maria 

Vinus et bregues. Espectacle de la  

companyia de Teatre Ben Grillats  +pàg.30

22.00 Plaça de Sant Francesc 

Ínferus. Espectacle de foc i pirotècnia a  

càrrec del grup Excalibur Teatre d’Acció  +pàg.30

22.30 - 00.00   Entrada: Pla de Santa Bàrbara 

Recreacions de la vida medieval 
Ruta amb escenificacions temàtiques al voltant 

de la justícia a l’època medieval  +pàg.25  
Preu: 5€ - Aforament limitat

00.00 Aparcament de la Muralla de Santa Tecla 

Les nits malignes 

Concert de rock a càrrec de Fora de Lloc, Ankor 

i Ebri Knight  +pàg.21

 Diumenge, 4 de maig
10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 

Mercat medieval. Venda de tota mena de 

productes de l’època medieval  +pàg.17

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis. Gaudiu de la tradició dels 

oficis i els artesans  +pàg.18

10.30 - 19.30   Carrers i places de la vila 

X Concurs de Joglars. Les millors 
companyies del regne competiran per la gràcia 
dels presents  +pàg.26

11.00 - 19.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves. En aquest 
mercat hi trobareu els excel·lents vins i caves de 
la DO Conca de Barberà  +pàg.18  

Copa + bossa 2€  /  Degustació 1 o 2€ segons el vi

11.00 - 14.00   Muralla de St. Jordi 
Escola cavalleresca. Amb tallers 
d’escuts i espases, tir amb arc i passejades a 
cavall  +pàg.19

11.00 Carrers i places de la vila 
Torns de guàrdia. A càrrec dels tambors, 
banderes i cavallers de les quatre cases nobles 
de Montblanc

11.30 Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes. Representació 
teatral, cultural i didàctica. A càrrec del grup 
Excalibur Teatre d’Acció  +pàg.30

12.00 Des de la Muralla de Sant Jordi (campament)

Comitiva reial per assistir al concert de 
corals12



12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses 
Mostra de dansa oriental  +pàg.30

12.30 Església de Sant Miquel 
Concert de corals. Amb la Coral Flor 
de Lis de Montblanc i la coral Castellonina de 
Castelló d’Empúries  +pàg.28

12.30 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero 
Espectacle de falconeria  +pàg.30

12.30 Des de la plaça Major 
Comitiva d’esclaus

13.00 Plaça de Santa Tecla 
Mercat d’esclaus  +pàg.30

13.00 Des de la plaça de Sant Miquel 
Comitiva reial per assistir a l’armament 
d’un cavaller

13.00 Plaça de Sant Francesc 
Duel de mercenaris  +pàg.30  
A càrrec del grup Excalibur Teatre d’Acció

13.30 Muralla de Sant Jordi (campament) 
Armament d’un cavaller  +pàg.30

16.30 Plaça de Sant Francesc 
La poció de la veritat. Representació 
teatral. A càrrec del grup Excalibur Teatre 
d’Acció  +pàg.30

17.30 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero 
Espectacle de falconeria  +pàg.30

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 

Ilina i la dansa de deesses 
Mostra de dansa oriental  +pàg.30

18.00 Carrers i places de la vila 

Sortida de comitives de les 
quatre cases. Des de la Casa Reial, Casa 

Vilafranca, Casa Alenyà i Casa Gener

18.00 Església de Santa Maria 

Sant Jordi, la Llegenda 
Presentació del curtmetratge de la Llegenda 

de Sant Jordi i cloenda de la XXVII Setmana 

Medieval  +pàg.27

Visites al campanar de Santa Maria 
Visitable tot el dia llevat dels moments 
de celebració litúrgica 
Preu adults: 2€ 
(Menors d’edat acompanyats, entrada gratuïta)

Us 
recomanem
també
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www.fr itravich.com
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Com totes les grans celebracions, la Setmana Medieval comença amb 
un pregó. Aquest acte solemne és el tret de sortida de dues setmanes  
d’activitat intensa en què la vila de Montblanc es transformarà per 
complet.

Es tracta de la primera sortida de la comitiva reial que farà els honors al  
pregoner encarregat d’obrir una nova edició de la festa. No hi faltaran  
cavallers, nobles, el poble, els reis i Sant Jordi i la princesa. Els nobles, 
les banderes i les dúcties dansaran. Sona el primer cop de tambor i 
Montblanc retorna al seu passat més esplendorós.

Joan Amades va situar la 
Llegenda de Sant Jordi 
a Montblanc fa dècades. 
Ara, la vila medieval de 
Catalunya es converteix 
cada 23 d’abril en la 
capital més catalana i 
més llegendària de totes. 
Sant Jordi entregarà la 
rosa a la princesa per 

perpetuar una de les tradicions nacionals més estimades i més 
nostres. La cort reial acompanyarà el cavaller i les banderes 
ballaran per celebrar aquesta gesta d’amor.

Entrega de la rosaEl Pregó medieval
Un esclat de color per donar la  
benvinguda a la festa!

Dimecres 23 d’abril   I   19.30   I   Muralla de Sant FrancescDimecres 23 d’abril   I   18.30   I   Plaça Major
15



És l’arribada a Montblanc de les forces del mal i del Drac dels  
Quatre Elements. Un espectacle molt visual de foc, so i llum que 
us transportarà a un món fosc i cruel amb bruixes, barjaules i 
debots del diable com a protagonistes. Un muntatge teatral on 
es prepara la transmutació de l’ésser més immund i cruel que mai 
ha trepitjat el món conegut.

L’espectacle, però, no acaba a l’escenari. En acabar, no us perdeu 

el correfoc amb el Drac de Montblanc, els Dimonis de Montblanc, 
Diables Mansuets de Foc de Vilassar de Mar, Diables d’Andorra i 
Botafocs de Castelló de la Plana. I estigueu atents, que enguany els 
Dimonis estrenen vestuari per celebrar els 30 anys.

Seguidament, gresca i disbauxa fins a la matinada amb la festa 
de la Dracum Nocte a càrrec de la Ghetto orquestra. Organitzada 
per l’Associació Juvenil Barjaula.

Recorregut correfoc: Passeig Joan Martí Alanís (El Foradot), Baluard de Santa Anna, Portal de Sant Antoni, Santa Tecla, Sant Josep, Josa, Solans, Estudi Major,  
Regina, Xolladors, Font del Vall, Poblet i Teixidor, Muralla Pere III, Muralla Alfons I, Muralla Jaume II, Portal del Castlà, Muralla de Sant Francesc, plaça de Sant 
Francesc, Muralla de Sant Jordi, Portal de Sant Jordi, Muralla Pere III, Font del Vall, Xolladors, Muralla de Sant Jordi.

La batalla entre la llum i les tenebres és a punt de començar

CORREFOC:   23.30   I   Carrers i places de la vila
ESPECTACLE:   22.30   I   Passeig de Joan Martí i Alanis (Foradot)

Divendres 25 d’abril:

CONCERT:   00:00   I   Aparcament de la muralla de Santa Tecla

Ghetto Orquestra
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Mercat Medieval

Montblanc gaudeix del privilegi d’organitzar fires i mercats des de l’any  
1281, una de les prerrogatives que els reis atorgaven a les seves viles.  
El mercat medieval de Montblanc és dels més autèntics que s’organitzen 
i aconsegueix que als carrers i places es torni a respirar l’ambient de l’edat 
mitjana quan els comerciants i mercaders s’instal·laven amb les seves 
parades a la plaça i voltants.

Viandes diverses com embotits, formatges o dolços comparteixen espai 
amb els millors productes d’artesania com peces de fang i fusta o joies.

Per gaudir-ne amb tota la família!

Dissabte 26 i diumenge 27 d’abril   I   10.00 - 20.00   I   Carrers i places

Dissabte 3 i diumenge 4 de maig   I   10.00 - 20.00   I   Carrers i places
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Mercat de vins i caves
Els millors sucs de la nostra terra al 
vostre abast
A la majestuosa plaça de Santa Maria, als peus de la Catedral de la Muntanya, podreu 
degustar els millors vins de les nostres contrades. La DO Conca de Barberà ens 
ofereix al Mercat de Vins i Caves, els seus millors productes.

Els cellers que podreu trobar en aquest mercat són: Carlania Celler, Gerida Viticultors, Vins 
de Pedra, Rosa M. Torres, Molí dels Capellans, Viticultors Mas del Nen, Cellers Roset, Carles 
Andreu, Mas del Tossal, Gatzaravins, Succés Vinícola / Vega Aixalà, Rendé Masdéu / Simó 
de Palau, Mas Foraster, Cellers Domenys, Agrícola de Barberà / Castell d’Or, Vidbertus.

Dissabtes 26 d’abril i 3 de maig   I   11.00 - 21.00   I   Plaça de Sta. Maria
Diumenges 27 d’abril i 4 de maig   I   11.00 - 19.00   I   Plaça de Sta. Maria

Preus: Copa + bossa 2€  /  Degustació 1 o 2 € en funció del vi.

Mostra d’oficis

El Mercat Medieval de Montblanc inclou els oficis artesans que s’estan a punt 
de perdre o que ja costa poder veure’ls. Els artesans treballen als carrers i places 
del nucli antic de Montblanc, i conserven vells costums i tècniques antigues.

Ferrers, filadores, cistellers, destil·ladors, forners o picapedrers són només alguns 
dels oficis que podreu veure tot passejant per un mercat autèntic que us trans-
portarà a l’edat mitjana per la seva olor i el seu color.

El valor del treball artesà

Dissabte 26 i diumenge 27   I   10.00 - 20.00   I   Carrers i places

Dissabte 3 i diumenge 4   I   10.00 - 20.00   I   Carrers i places
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Escola Cavalleresca

Voleu saber com es sentien els cavallers a l’època medieval? Voleu conèixer com 
lluitaven i què feien entre batalla i batalla? Al fossar de la muralla de Sant Jordi 
els cavallers de les quatre cases nobiliàries són els protagonistes del campament 
militar, un espai on grans i petits gaudiran de tallers, jocs i activitats com ara 
tir amb arc, tallers d’escuts i espases, entrenament cavalleres i passejades a cavall.

A l’escola cavalleresca us convertireu, per un dia, en un autèntic cavaller, i podreu 
veure els soldats en acció en torneigs on demostren les seves habilitats. A més, 
sereu testimonis d’excepció de l’armament d’un cavaller per part del rei, Sant 
Jordi i la seva cort com es feia en aquella època.

Converteix-te en un cavaller
medieval per un dia

Dissabtes 26 d’abril i 3 de maig   I   11.00 - 14.00   I   17.00 - 19.00    I   Fossar de la Muralla de Sant Jordi

Diumenges 27 d’abril i 4 de maig   I   11.00 - 14.00   I   Fossar de la Muralla de Sant Jordi
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Diu la Llegenda que la vila de Montblanc vivia atemori-
da per un drac terrible. Els vilatans van decidir sacrificar  
animals per calmar la fam del monstre. Però un cop  
acabats tots els animals, el rei decideix sortejar persones, 
amb tanta mala sort, que la primera sacrificada serà la 
seva filla, la princesa. Però un jove cavaller foraster, armat 
i ben plantat, arribà per plantar cara a la bèstia...

Sant Jordi matà el drac a Montblanc. Aquesta llegenda,  
àmpliament reconeguda arreu del món, se situa segons la 
tradició catalana a Montblanc. Reconeguts folkloristes com 
Joan Amades i Anna de Valldaura, així ho recolliren i ho 
deixaren escrit.

Música, foc, llum, color i més de 200 actors en escena  
en un espectacle que es va representar per primer cop 

l’any 1987. Des de llavors la representació no ha parat 
d’evolucionar i adaptar-se a les exigències tècniques de 
cada moment.

Però aquest any, més que un canvi, s’ha volgut fer un salt 
una mica més gran i s’ha apostat per renovar totalment 
el format de la representació. Amb tot, continua tenint lloc 
en un marc incomparable: el conjunt arquitectònic del recinte 
emmurallat de la Vila Ducal, un dels més ben conservats de 
Catalunya. Aquest espai obert i monumental permet a més 
de 3.000 espectadors reviure, durant una sola nit a l’any, la 
màgia de la Llegenda del patró de Catalunya.

L’espectacle més emblemàtic de la setmana medieval
aquest any es renova
Dissabte 26 d’abril   I   21.00   I   23.00   I  Passeig de Joan Martí Alanis (Foradot)

Llegenda de Sant Jordi
Representació de la

VENDA: Punt d’informació (Pl. de St. Miquel) i a taquilla
1 hora abans de cada representació. Aforament limitat.

Menors fins als 4 anys: gratuït
Menors dels 5 als 12 anys: 5€
Adults (a partir dels 13 anys): 15€
Grups de més de 20 persones (compra anticipada): 12€P

R
E

U
S
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Banda Al·lucinògens

Fiando Temas

Ebri Knight

Fora de Lloc

Gerres de cervesa, espases i armadures, cavallers, escuders, arquers… Arriben Les Nits Malignes on la diversió, la festa 
i la música no s’aturen en tota la nit i s’allargaran fins a la matinada. La nit es transforma en una gran taverna medieval 
amb escenari, decoració, plena de cavallers i personatges de la vida medieval de la vila.

Disbauxa fins a la matinada!!!

Dissabte 26 d’abril    I   00.00   I
Aparcament de la muralla de Santa Tecla  

Concert de rock amb: 
Relamido’s 
Banda Al·lucinògens 
Fiando Temas

Dissabte 3 de maig   I   00.00   I
Aparcament de la muralla de Santa Tecla  

Concert de rock amb: 
Fora de Lloc 
Ankor 
Ebri Knight

AnkorRelamido’s
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Preu 3€ - Muralla Sant Francesc, Portal del Castlà, Muralla Jaume II, Portal 
de Bové, Ribé, Font de la Vila, Riuot, Muralla Alfons III, Portal de Sant Antoni,  
Baluard de Santa Anna, el Foradot, Elionor d’Urgell, Portal de Sant Marçal,  
Muralla de Sant Jordi, Portal de Sant Jordi, Muralla de Sant Francesc, plaça de 
Sant Francesc. Venda de tiquets una hora abans de començar.  

Rabinat i Alamanda La Bevenda
dels PortalsHistòria d’un casament medieval

Tastet de begudes medievals

Diumenge 27 d’abril   I   18.30   I   Antiga església de Sant Francesc

Dijous 1 de maig   I   20.00   I   Carrers i places de la vila

Rabinat i Alamanda, una història, constitueix una mirada al passat i més concretament al món del 
matrimoni medieval a la Catalunya meridional.

A la vegada, vol ser un acte d’entreteniment però sobretot una forma d’acostar la història, i sobretot la de 
la vida quotidiana, al públic de la Setmana Medieval. Fruit d’una acurada recerca històrica i inspirat 
en una història real, l’acte ens ajudarà a entendre com funcionaven els casaments en aquells moments. 
I tot sense perdre el sentit de l’humor.

A través dels seus joves protagonistes, Rabinat procedent de la Sala de Comalats i Alamanda de  
Montblanc, amb llurs famílies, hom podrà veure des del pacte de matrimoni efectuat pels pares dels  
conjugues a la irrupció de l’església en un aspecte de la vida primitivament laic, tot passant per la  
redacció dels capítols matrimonials o el jurament de consentiment dels nuvis. 

Una sogra ambiciosa i superba, una núvia decidida a no casar-se, un monjo que vol impedir 
la unió, un nuvi que no sap ni on és… entre altres seran els components del que de ben segur  
esdevindrà el casament de l’any!

Montblanc era una vila animada on qualsevol gesta es festejava  
amb gresca i dansa. Això és el que plasma La Bevenda dels  
portals, on farem gresca, dansarem i ho acompanyarem de tastets 
de begudes d’origen medieval tot recorrent els portals de la 
nostra muralla. No hi falteu!
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Les Rondes Trobadoresques

Una comitiva amb centenars de vilatans es diposa a  
recórrer els carrers de la vila de Montblanc per assistir a 
un sopar molt especial que aplegarà en un mateix indret 
els nobles i el poble.

Les Rondes recullen els reis i caps de casa acompa-
nyats del seu exèrcit i la seva cort. Els millors joglars 

de la contrada els recitaran versos per convèncer-los 
que els acompanyin a l’àpat.

Es tracta d’una de les comitives amb més participació de la 
Setmana Medieval que s’endinsarà als carrerons de la vila 
mentre cau el dia i es fa fosc.

La cercavila festiva de la Setmana Medieval

Divendres 2 de maig   I   20.00   I   Carrers i places de la vila

Recorregut: Plaça de St. Marçal, Font del Vall, Xolladors, Font Major, plaça Major, Guimrós, Font del Vall, Guillem de Llordat (Palau Reial), Vilanova 
del Mercadal, plaça Major, Pere Berenguer de Vilafranca, Riber, plaça dels Àngels, carrer dels Jueus, St. Josep (Palau Alenyà), Sta. Tecla, Portal de 
St. Antoni, Major, plaça St. Miquel (Palau del Castlà), Major, plaça de St. Francesc.
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Sopar Reial
Un espectacle suggerent per a tots els cinc sentits
L’antiga església de Sant Francesc acull una nit a l’any el sopar més màgic i més especial de la  
contrada. La noblesa i el poble compartiran taula i aliments en una celebració que s’allargarà 
fins a la matinada amb els espectacles dels millors joglars i trobadors i les actuacions dels músics 
més animats.

L’acte és obert a tothom, però és imprescindible vestir roba medieval i comptar amb el vistiplau 
de la Comissió de Vestuari de l’Associació Medieval per poder assistir-hi.

Tampoc hi faltaran les actuacions de les banderes, les dúcties, les faranduleres i les dansaires  
de l’Orient. 

Divendres 2 de maig   I   21.30   I   Antiga església de St. Francesc

Preu: Infantil 19€ / Socis 28€ / No socis 39€. 
Venda de tiquets al local de l’Associació Medieval.
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La justícia a l’edat mitjana, representada en unes 
escenificacions úniques

Dissabte 3 de maig  I   22.30 - 00.00   I   Entrada: Pla de Santa Bàrbara
Preu: 5€  -  Recorregut:  Pla de Santa Bàrbara, travessera de la Pedrera, carrer del mur, 
carrer del Joc de la Pilota, carrer de Dalt i carrer de la Pedrera

Representacions
de la vida medieval

Som a Montblanc i, per una nit, la vida dels vilatans ha retornat al segle XIV.

Aquest és l’ambient únic al qual ens transporten les recreacions de la vida medieval. Es tracta d’una ruta 
nocturna pels carrerons del voltant del pla de Santa Bàrbara, on podrem observar quadres temàtics de la vida 
medieval dels diversos estaments socials.

Enguany, els assistents podran gaudir d’un recull d’escenificacions sobre la justícia a l’època medieval. S’hi 
veuran escenes de judicis o fins i tot delictes i càstigs per als malfactors. També representacions temàtiques  
relacionades amb l’aplicació de la llei a l’època des de la reproducció del delicte, passant pel judici fins a 
l’execució de la pena corresponent.

Un acte que compta amb la col·laboració de desenes de voluntaris que decoren i participen en unes  
escenificacions on l’ambientació detallista aconsegueix tallar la respiració del visitant. Totes, absolutament totes 
aquestes escenes, ens ajudaran a viatjar a l’època medieval en una de les nits més màgiques i autèntiques 
de la nostra Setmana Medieval.
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X Concurs de Joglars

Els carrers i places de Montblanc s’omplen d’històries, cançons i espectacles protagonitzats per joglars. 
Recupera l’esperit joglaresc que es vivia a l’època medieval i reviu la tradició oral que es desplaçava de 
vila en vila a través de la figura de joglars i trobadors. 

Els joglars que participen en el concurs actuen tres cops al dia, amb un espectacle d’entre 15 i 30 
minuts. Els espectacles es fan sense equips de llum ni de so, a peu de carrer i amb un contacte directe 
amb el públic, tal i com ho feien els joglars a l’època medieval.

El concurs permet al públic descobrir alguns dels racons medievals més bells de Montblanc mentre  
gaudeixen de les històries èpiques que els porten els joglars. Amants del teatre, de la diversió o de 
l’espectacle familiar, el públic a qui va dirigit el Concurs de Joglars és amplíssim i ningú se’l vol perdre.

L’esperit de les històries més antigues

Diumenge 4 de maig  I   Durant tot el dia   I   Carrers i places*
*Consulteu els horaris i localitzacions en el programa de mà del concurs.
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Sant Jordi, la Llegenda

Arriba el final de la XXVII Setmana Medieval i, per concloure-la, hem preparat un acte per 
presentar el curtmetratge gravat durant la passada edició de la festa.

Aquest projecte ha estat fruit de la col·laboració de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament 
de Montblanc i l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi amb Oscar Rodbag, 
Dani Limorte i Fèlix Sanchez, responsables del rodatge.

Molts de nosaltres hi vam participar i ara, arriba l’hora de veure’n el resultat! Tot el 
treball veurà la llum, encara que la història a explicar no canvia: un poble atemorit, un 
drac i el nostre cavaller disposat a tot per salvar la princesa.

Però aquest cop heu d’estar disposats a veure-ho al cinema. L’essència de la Setmana 
Medieval concentrada dins d’un producte audiovisual de primer nivell amb música, 
foc, llum i color que ens transportarà a una llegenda que ha fet història.

Presentació del Curtmetratge

Diumenge 4 de maig   I   18.30   I   Església de Santa Maria

Truma medieval

Els millors genets de les contrades es reuneixen a Montblanc per participar a la  
Truma, l’única cursa de cavalls sense sella que es duu a terme en tot el regne. 
Corrent amb el cavall nu, els genets demostraran destresa, valentia i fidelitat al rei.

La llargada del recorregut será d’uns tres quilòmetres i es durà a terme per l’entorn 
del Santuari de la Serra. Per a celebrar la jornada, hi haurà ball de dúcties, ball de 
faranduleres i l’actuació dels falconers.

Cursa de cavalls sense sella

Dissabte 3 de maig    I   17.30   I   Passeig de Joan Martí i Alanís

Camí de la Perallada

Camí del Mas de Carlons
Mas de
Carlons

Santuari
de la Serra

SORTIDA:
Pg. Joan Martí

i Alanis E
L 

FO
R
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D

O
T

ARRIBADA:
Granja del Pubill
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Cant coral en un espai amb molta història. La Coral Flor de Lis tornarà a omplir l’església de Sant 
Miquel amb les seves veus en un dels actes més tradicionals de la Setmana Medieval.

Durant aquests anys diverses corals de Catalunya, Navarra i Castelló han passat pel concert abillats 
amb les vestimentes de l’època. Una manera de transportar-se al passat més esplendorós 
de la vila a través de la música.

Diumenge 4 de maig   I   12.00   I   Església de Sant Miquel

Concert de corals
Amb la Coral Flor de Lis i la Coral
Castellonina de castelló d’empúries

Diumenge 27 d’abril   I   11.30   I   Església de Sant Miquel

Missa gregoriana
Una experiència acústica única
El gregorià és un cant llatí propi de la litúrgia de l’església romana; és música 
vocal que es canta a capella i a l’uníson i que s’origina a l’alta edat mitjana.

Amb ànim de recuperar aquesta tradició, l’Schola Cantorum de Sant Miquel, 
un grup de veus únicament masculines, ofereix cada any una missa  
cantada íntegrament en gregorià.

Tota una experiènca acústica per reviure una tradició històrica.
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Amb la Coral Flor de Lis i la Coral
Castellonina de castelló d’empúries

Els protagonistes de la XXVII edició - 2014 

Francesc Olmos Carme Palau Pau EsteveAriadna Pie 29



Petit format
Animacions i representacions de

1  Armament d’un cavaller: Sa Majestat el Rei i la seva 
cort nomenaran cavaller un jove valerós en una solemne  
cerimònia, tal com es feia en aquella època.

2  Mercat d’esclaus:  passejada i animació de la venda 
d’esclaus.

3  Falconers de Valporquero:  has sentit mai un ra-
pinyaire passar a dos dits del teu cap? Doncs en aquest  
espectacle ho podràs sentir. Les acrobàcies de les nostres àgui-
les, mussols o corbs faran vibrar tots els espectadors en una  
demostració amena i divertida, on es fa participar activament 
el públic assistent.

4  Ilina i la dansa de deesses:  la ballarina Ilina ens 
oferirà un seguit de demostracions de dansa del ventre i altres 
danses orientals.

5  Pestum indigestum:  preocupats per aquests “grans 
negres”? Cansat de treure morts putrefactes de casa seva? 
Fart de sentir sempre la mateixa pudor? Si la pesta se li in-
digesta... No es desesperi. Ara, al seu castell, poble o vila, 
ha arribat l’equip de professionals més ben preparat per 

combatre la pesta! Avisem, prevenim, carreguem i sanejem! 
Tot perquè pugui gaudir de la comoditat de no haver-se de 
preocupar de res mentre l’epidèmia fa estralls! Amb nosaltres, 
la pesta ja no s’indigesta.

6  Vinus i bregues:  ha arribat el moment de baixar al 
poble. La verema d’enguany ha estat profitosa, i comptant que 
a la vila són festes, es vendrà força bé. La trepa més sonada 
de massovers del mas de Gratacarall ha arribat al poble amb 
ganes de fer negoci, tavernejar, divertir-se i de posar potes 
enlaire a tots els vilatans i vilatanes amb les seves trifulques i 
embolics.

7  La poció de la veritat: una noia ha estat enxampada 
dins la cort del comte i en Pairot, el botxí, és l’encarregat de 
treure-li la veritat, amb l’ajuda d’una poció; però la cosa no 
serà gens fàcil... 

8  El retorn del cavaller: després de molt de temps a les 
creuades, un cavaller retorna a les seves terres on les coses 
han canviat i com més va pitjor. Mercenaris, lladres i més im-
previstos esperen el cavaller Odalric.

9  El mestre d’armes: exhibició de tècniques de com-

bat, claus caigudes amb les explicacions del mestre d’armes. 

Lluites en directe.

10  Torneig de cavallers: Els duels entre cavallers són 

l’espectacle per excel·lència de l’època. Per honor, per ce-

lebració o per escollir els millor cavallers; el torneig és una 

funció que ens mantindrà captivats per la seva trepidant acció.

11  Ínferus: Seguint la línia d’Excalibur Ínferus és el nou es-

pectacle de foc i pirotècnia. Potent i vibrant, amb un canvi 

d’imatge i noves coreografies.   

12  Taverna: a la taverna de l’Onofre és un lloc molt popular, 

amb personatges tan diversos com: el lletrat de Barcelona, la 

tavernera Sança, la lladregota Guisla, els soldats... I sempre 

estan a punt de gresca i… clatellades!

13  Duels de mercenaris: Tothom sap que els mercenaris 

només lluiten per diners, però compte si els trobem avorrits... 

Duels de mercenaris i soldats reials... Honor contra traïció.
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Plaça nova de St. Miquel Plaça de St. Francesc Plaça de Santa Maria Plaça de Santa Tecla Muralla de St. Jordi (campament)Església de Sant Miquel

Quadre resum d’horaris de les representacions de PETIT FORMAT

12.00 Ilina i la dansa de les deesses
18.00 Ilina i la dansa de les deesses

11.30 Excalibur: La Taverna
12.30 Els Falconers de Valporquero
13.00 Excalibur: Torneig de Cavallers
16.30 Excalibur: El mestre d’armes
17.30 Els Falconers de Valporquero
18.30 Excalibur: La poció de la veritat

13.00 Ben Grillats: Pestum Indigestum
19.00 Ben Grillats: Vinus et bregues

12.00 Torneig de cavallers (pàg. 17)

DI
SS

AB
TE
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6

12.00 Ilina i la dansa de les deesses
18.00 Ilina i la dansa de les deesses

11.30 Excalibur: La Taverna
12.30 Els Falconers de Valporquero
13.00 Excalibur: Duel de mercenaris
18.30 Excalibur: El retorn del cavaller
22.00 Excalibur: Ínferus

13.00 Ben Grillats: Pestum Indigestum
19.00 Ben Grillats: Vinus et bregues

12.00 Mercat d’esclaus
18.00 Mercat d’esclaus

12.00 Torneig de cavallers (pàg. 17)
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12.00 Ilina i la dansa de les deesses
18.00 Ilina i la dansa de les deesses

11.30 Excalibur: La Taverna
12.30 Els Falconers de Valporquero
13.00 Excalibur: Torneig de Cavallers
16.30 Excalibur: El mestre d’armes
17.30 Els Falconers de Valporquero
18.00 Excalibur: La poció de la veritat

12.30 Ben Grillats: Pestum Indigestum
19.00 Ben Grillats: Vinus et bregues

12.00 Torneig de cavallers (pàg. 17)
13.00 Armament a un cavaller

11.30 Missa gregoriana (pàg. 26)

DI
UM

EN
G

E 
27

12.00 Ilina i la dansa de les deesses
18.00 Ilina i la dansa de les deesses

11.30 Excalibur: El mestre d’armes
12.30 Els Falconers de Valporquero
13.00 Excalibur: Duel de mercenaris
16.30 Excalibur: La poció de la veritat
17.30 Els Falconers de Valporquero

13.00 Mercat d’esclaus 12.00 Torneig de cavallers (pàg. 17)
13.30 Armament a un cavaller

12.30 Concert de c 12.04.30_Museus_034 
orals (pàg. 26)

DI
UM

EN
G

E 
4
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programació sala quedeque:
Divendres 25 d’abril - Farra medieval qdq 

Dissabte 26 d’abril - Festa Oficial Licor 43 Tour 
Dimecres 30 d’abril - Farra medieval qdq 

Dijous 1 de maig - Nit de mestissatge + Festa de la Cervesa 
Divendres 2 de maig - Farra medieval qdq 

Dissabte 3 de maig - Festa Oficial Ron Santa Teresa
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Bona
Setmana
Medieval! 
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C/ Mare Vedruna, 14
Tel. 977 86 00 18
43400 MONTBLANC

w w w . r e q u e s e n s . c o m

impressió digital
impressió òfset
serigrafia
reprografia
gran format
enquadernació
disseny gràfic
samarretes
reclams publicitaris
digitalització
cd dvd
pàgines web

impremta
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- Coral Flor de Lis
- Dimonis de Montblanc
- Drac de Montblanc
- Schola Gregoriana de Sant Miquel
- Torraires de Montblanc
- Banda de Música Verge de la Serra

- Grallers de Montblanc
- ADOMONT
- Guies de Montblanc
- Protecció Civil de Montblanc
- Ball de bastons de Montblanc
- Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

- Parròquia de Santa Maria La Major
- Museu Comarcal de la Conca de Barberà
- Unió de Botiguers de Montblanc
- Associació Andalusa de Montblanc
- Associació Juvenil Barjaula

E N T I TAT S  C O L · L A B O R A D O R E S :

O R G A N I T Z A :

Les fotografies han estat cedides per: David Solé, Òscar Rodbag, Fotografia Ramper, Albert Carreras, Lourdes Rué, Edgar Rosich, Aida Testón, Núria Griso, Ramon Creus, Anna López i Xavier Iborra. 

Fotografia de portada: David SoléDisseny gràfic i maquetació:Disseny i gestió del programa de patrocini: Núria Griso i Montse Grau

A M B  E L  S U P O R T  D E :

M I T J A N S  D E  C O M U N I C A C I Ó  O F I C I A L S :

M I T J A N S  D E  C O M U N I C A C I Ó  C O L · L A B O R A D O R S :

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

E M P R E S E S  C O L · L A B O R A D O R E S :

FESTES .ORG
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