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Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi

Noves il·lusions

Estem apunt de donar el tret de sortida a la 
36ena Setmana Medieval i ja es remou aquell 
indicador que et permet mesurar la voluntat 
d’un poble: el compromís, la responsabilitat, el 
treball... són de gran importància, ara bé quan va 
acompanyat d’un valor afegit és quan el fa real-
ment singular... parlo de les noves il·lusions.

I enguany, de manera especial, donat que l’acte 
principal de la nostra festa, la Llegenda, es 
vesteix amb una nova trama, nous personatges, 
nova il·luminació, nous mappings, nova música i 
amb el recolzament de moltes persones darrera, 
treballant en aquest projecte i en aquesta nova 
il·lusió, i que els darrers mesos els ha portat 
bastant de corcoll.

Sou molta la gent que ens nodriu amb noves 
il·lusions, i darrera d’aquestes, hi ha l’enorme 
esforç que comporta fer-les realitat. Aquest any, 
a tall d’exemple, cal destacar les Recreacions 
Medievals, on s’hi recrearan moments de la vida 
quotidiana en l’època medieval i de ben segur 
el realisme i l’impacte que ens causarà serà de 
gran magnitud.

La il·lusió. Aquesta és la força que ho mou tot. 
Aquesta és una cadena que no es pot deixar 
mai de greixar, cal buscar noves persones que 

Maties Martí 
President de  
l’Associació Medieval
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sumin, que ho visquin i que tinguin l’oportunitat 
d’executar nous projectes, i les noves il·lusions.

Teniu a les vostres mans, un recull dels actes 
principals d’aquesta Setmana Medieval que es-
pero que gaudiu intensament, però darrere de 
cadascun d’aquests, penseu també que hi ha 
posada la il·lusió de moltes persones, que s’han 
desviscut per donar vida a aquestes il·lusions, i 
això és el que ho fa únic i especial i des d’aquí, 
els hi ho vull agrair.

Així doncs, tornarem a omplir els carrers d’olor 
i de color; de música i de sons; d’espectacle i 
d’il·lusió; perquè el desig de les il·lusions de tot 
un poble i, fins i tot, de tota una comarca, aviva el 
sentiment més autèntic, i aquesta és l’essència 
de la nostra Setmana Medieval. 

Que ressonin els tambors, que sonin les trom-
petes, que rodin les banderes i que gaudim la 
nostra gran festa, la millor Festa Medieval de 
Catalunya.

Visca St. Jordi!!! 
Visca la Princesa!!! 
Visca Montblanc!!! 
Visca Catalunya!!!

Maties Martí Farriol
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L’esplendor de la Vila de Montblanc

La Setmana Medieval de la Llegenda de sant 
Jordi és, probablement, la millor oportunitat que 
tenim els montblanquins i montblanquines per 
mostrar el nostre millor caràcter i brillantor.

Gent oberta, orgullosa de la seva vila, encorat-
jadora i tenaç. Com ens diria en Lluís Vives i Poblet 
la capital de la Conca de Barberà és una vila «de 
fe i milícia» que la feren per sempre «sentinella 
avançada en un camí de romiatges».

Per això, el mes d’abril, amb l’arribada de la 
primavera florida i, especialment, durant els dies 
de la celebració medieval més extraordinària de 
Catalunya, tenim l’obligació moral de mostrar 
Montblanc amb tota la seva màxima esplendor.

Esglésies i palaus, carrers i places, torres i 
portals -decorats vius- d’un passat que ens enor-
gulleix en el present i ens projecta en un futur 
prometedor.

A tots aquests decorats, hi afegim, aquest mes 
d’abril, un remodelat Pont Vell i uns entorns que, 
amb la Vila de fons, atorguen un valor afegit 
extraordinari i embelleixen, encara més, aquest 
Montblanc.

Josep Andreu 
Domingo 
Alcalde de Montblanc
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A més, el colofó d’aquesta remodelació serà la 
instal·lació d’una imatge del cavaller Sant Jordi, 
de l’artista conquenca Rebeca Muñoz, que 
presidirà tot aquest nou espai i ens convidarà a 
visitar una vila que, sempre més, restarà lligada 
a la seva figura i llegenda.

Per acabar, només voldria fer unes paraules 
d’agraïment a la junta de l’Associació medieval i 
als centenars de voluntaris i voluntàries que, un 
any més, faran possible que gaudim d’una festa 
exitosa. Moltes gràcies!

Josep Andreu Domingo



ESPAIS MEDIEVALS  
per gaudir els dos caps de setmana 
Dies 22, 23, 29, 30 d’abril i l’1 de maig

Mercat medieval   
i mostra d’oficis  
Carrers i places 
Tots els dies de 10.00h a 20.00h

Mercat de vins i caves 
Plaça de Santa Maria 
Dies 22, 29 i 30 d’abril: 11.00h a 21.00h  
Dies 23 d’abril i 1 de maig: 11.00h a 16.00h
 
Amb la participació dels cellers: Agrícola de 
Barberà, Celler Pla de la Masó, Cal Gasset, Carles 
Andreu, Ernest Vilalta, Gabriela Torok, Gerida  
Viticultors, Vins de Pedra, Mas Foraster, My Dolia, 
Rendé Masdéu, Rosa Mª Torres, Succés Vinícola, 
Vidbertus i Vinícola de Sarral.



ESPAIS MEDIEVALS  
per gaudir els dos caps de setmana 
Dies 22, 23, 29, 30 d’abril i l’1 de maig

Escola cavalleresca 
Muralla de Sant Jordi 
Dissabtes: d’11.00h a 14.00h, i de 15.30h a 19.00h  
Dimenges: d’11.00h a 14.00h, i de 15.30h a 18.00h  
Dilluns 1 de maig: d’11.00h a 14.00h

Campament de poble  
Muralla de Sant Jordi 
Dies 22, 29 i 30 d’abril: 11.00h a 19.00h  
Dies 23 d’abril i 1 de maig: 11.00h a 17.00h



Programació teatral:
ESPECTACLES DE 
PETIT FORMAT

Excalibur, teatre d’acció 
Plaça de Sant Francesc
Dissabte 22 
11.30h · “El mestre d’armes”  
13.00h · “Combats i honor” 
17.00h · “Conspiració” 
19.00h · “La Forca”
Diumenge 23 
11.30h · “El mestre d’armes”  
13.00h · “La Forca” 
17.00h · “Combats i honor”

Dissabte 29 
11.30h · “Combats i honor” 
13.00h · “La Forca” 
16.30h · “El mestre d’armes” 
Diumenge 30 
11.30h · “El mestre d’armes”  
13.00h · “Combats i honor” 
17.00h · “El mestre d’armes”  
19.00h · “Conspiració”

Festuc teatre;  
“La mongetera màgica” 
Claustre de Sant Francesc 
Dilluns 1 de maig ·  12.00h  · 17.00h



Factoria Bram; “La llegenda 
de la princesa i Sant Jordi” 
Claustre de St. Francesc
Dissabte 22 ·  17.30h
Diumenge 23 ·  12.00h

Dissabte 29 ·  17.30h
Diumenge 30 ·  12.00h

Zum zum teatre; “Trikitiri” 
Claustre de Sant Francesc
Dissabte 29  ·  12.00h
 

 Diumenge 30  ·  17.30h

Mercat d’esclaus 
Plaça dels Àngels
Dissabte 22  ·  12.00h Dissabte 29  ·  12.00h

Programació teatral:
ESPECTACLES DE 
PETIT FORMAT



8è Concurs
d’
de la Setmana Medieval
Del 21 d'abril al 2 de maig de 2023, fes-te seguidor
de @montblancmedieval i @setmanamedieval
i penja les teves fotos amb les etiquetes
#montblancmedieval, #respiramontblanc
i #setmanamedieval

Pots guanyar
EXPERIÈNCIES TURÍSTIQUES
de l'associació
RESPIRA MONTBLANC

Entrada per la torre de Sant Francesc

Oficina de Turisme de Montblanc
C/ Muralla Santa Tecla, 56
43400 Montblanc
+34 977 86 17 33
www.montblancmedieval.cat
turisme@montblanc.cat

Podràs gaudir d'unes vistes impressionants de la vila des 
d'un dels monuments preferits pels catalans. 

Una visita a la muralla de Montblanc per entendre com
es va construir una de les obres militars medievals 
més ben conservades de Catalunya. 

PREU:
A partir de 14 anys 3€
Fins a 13 anys gratuït

HORARI:
22, 23, 29, 30 d'abril i 1 de maig
De 12 a 20h
(Venda d’entrades fins les 19.30h)

Passejant per la muralla

https://www.montblancmedieval.cat/


ANTIGA ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC DE MONTBLANC
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6è Festival de construccions Lego®

de Montblanc

10 i 11 de JUNY
2 0 2 3

https://www.montblancmedieval.cat/que-fer/festes-i-fires/brickania
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Divendres, 21 d’abril
17.15h · Antic hospital de Santa Magdalena 
Inauguració de l’exposició: 
“Història i llegenda” 
Una mostra sobre els orígens i evolució de la festa 
medieval més bonica de Catalunya.  
Oberta fins el dia 30 de juny. Acte inclòs en la  
celebració dels “40 anys de l’Arxiu Comarcal”.

17.30h · Des del Pont Vell 
Comitiva del pregó

18.00h · Plaça Major 
Pregó de la 36a 
Setmana Medieval 
A càrrec de la companyia Montblanquina  
“Factoria Bram”, que sempre ha estat íntimament 
lligada a la Setmana Medieval de Montblanc. 
Seguidament, actuació dels balls de Banderes, 
Dúcties, Faranduleres, Donzelles i Nobles.

https://www.setmanamedieval.cat/
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22.00h · Plaça de Sant Francesc 
Dracum Nocte, L’arribada de les forces 
del mal i invocació del Drac dels quatre elements.

22.30h · Des de la plaça de Sant Francesc 
Correfoc, amb el Drac de Montblanc, Drac de 
la Pobla de Montornès, Dimonis de Montblanc i el 
Ball de Diables de les Roquetes.
Recorregut: Plaça de Sant Francesc, portal de Sant 
Francesc, muralla Alfons I, muralla de Pere III, carrer 
Josepa Abellà, carrer Font del Vall, carrer Xolladors, 
carrer Regina, carrer Estudi Major, carrer Solans,  
carrer Josa, carrer Sant Josep, carrer dels Jueus, 
carrer Riuot, carrer Font de la Vila, carrer Riber, 
portal de Bové, muralla de Jaume II, portal de Sant 
Francesc, plaça de Sant Francesc.

https://www.setmanamedieval.cat/
https://jsmotorsport.es/
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Dissabte, 22 d’abril
10.00h a 20.00h · Carrers i places 
Mercat medieval 
i mostra d’oficis

10.00h · Muralla de Sant Jordi 
Comitiva Reial

10.30h · Ajuntament 
Recepció oficial als representants de la 
festa de Sant Jordi “Draaksteken”, que se celebra a 
la ciutat de Beesel (Països Baixos).

11.00h a 14.00h  I  15.30h a 19.00h 
Campament medieval (Muralla de Sant Jordi) 
Escola cavalleresca

11.00h a 19.00h · Muralla de Sant Jordi 
Campament de poble

https://www.setmanamedieval.cat/
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11.00h a 21.00h · Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves 
Copa i bossa 3€ · Degustacions a partir de 2€

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

12.00h · Església de Sant Miquel 
Ple medieval

12.00h · Plaça dels Àngels 
Mercat d’esclaus

12.00h a 22.00h · Carrers i places 
Animacions itinerants 
A càrrec del Joglar de la bota.

https://www.setmanamedieval.cat/
https://www.doconcadebarbera.com/
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12.15h · Muralla de Sant Jordi 
Comitiva de poble

13.00h · Plaça de Sant Francesc 
Combats i honor, torneig de cavallers. 
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

17.00h · Plaça de Sant Francesc 
Conspiració. Una malvada reina vol acabar 
amb un possible heroi que vol salvar el poble al que 
té sotmès. A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

17.30h · Claustre de Sant Francesc 
Cantata teatral: “La llegenda de la  
princesa i Sant Jordi”. A càrrec de la Factoria Bram. 
Entrada general (a partir de 4 anys): 3€  ·   40’

19.00h · Plaça de Sant Francesc 
La forca, espectacle teatral. 
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/cantata/associaciomedieval/online
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21.00h  I  23.00h 
Passeig Joan Martí i Alanis (El Foradot) 
37a Representació de la  
Llegenda de Sant Jordi,  
L’espectacle més emblemàtic de la Setmana  
Medieval. Aquest macro espectacle enguany estrena 
nou format, amb nous personatges i noves trames, 
però respectant la llegenda del cavaller Sant Jordi, 
que Joan Amades al seu Costumari Català va situar 
a Montblanc. Acte retransmès en directe per Tac12. 
Preus: Socis 15€ · No socis 20€ 
Infantils (de 5 a 12 anys) 5€  ·   80’ 
Amb el patrocini de Garcia Vicent 
i Mútua General de Catalunya

24.00h · Pavelló del Casal 
Les Nits Malignes, concert a càrrec de 
Kaotiko i Smoking Souls. Seguidament sessió amb 
Pd Peting i Dj. Hidromiel. 
Preu: 8€ anticipada i 10€ a taquilla online

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/36a-representacio-de-la-llegenda-de-sant-jordi/associaciomedieval/online
https://entradas.codetickets.com/entradas/les-nits-malignes-grup1-+-grup2-+-dj-/36384/associaciomedieval/online
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Diumenge, 23 d’abril
10.00h a 20.00h · Carrers i places 
Mercat medieval 
i mostra d’oficis

10.30h · Carrers i places 
Comitiva Reial 

11.00h a 14.00h  I  15.30h a 18.00h 
Campament medieval (Muralla de Sant Jordi) 
Escola cavalleresca

11.00h a 16.00h · Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves 
Copa i bossa 3€ · Degustacions a partir de 2€

11.00h a 17.00h · Muralla de Sant Jordi 
Campament de poble

11.00h · Església de Santa Maria 
Missa en honor a Sant Jordi

https://www.setmanamedieval.cat/
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11.30h · Muralla de Sant Jordi 
Comitiva de poble

11.30h · Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes, espectacle didàctic 
on el mestre d’armes 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.

12.00h a 18.00h · Carrers i places 
Animacions itinerants 
“La Transhumància”. A càrrec de Xip xap.

12.00h · Claustre de Sant Francesc 
Cantata teatral: “La llegenda de la 
princesa i Sant Jordi”. A càrrec de la Factoria Bram. 
Entrada general (a partir de 4 anys): 3€  ·   40’

13.00h · Plaça de Sant Francesc 
La forca, espectacle teatral. 
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/cantata/associaciomedieval/online
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17.00h · Plaça de Sant Francesc 
Combats i honor, torneig de cavallers. 
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

17.30h · Carrers i places 
Comitiva de les 5 cases

18.00h · 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 Ban-
deres, Dúcties, Faranduleres, Donzelles i Nobles. 
Acte patrocinat per Bon Preu

https://www.setmanamedieval.cat/
http://www.sans-bigmat.es/
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Dilluns, 24 d’abril
19.30h · Museu Comarcal 
Conferència:  
“La pesta negra de 1348 i les seves conseqüències 
socioeconòmiques” 
A càrrec de Josep Mª Porta.

Dimarts, 25 d’abril
19.30h · Museu Comarcal 
Conferència:  
“Un tomb pel Montblanc de la darreria del segle XIII” 
A càrrec de Jaume Felip.

Dimecres, 26 d’abril
19.30h · Museu Comarcal 
Conferència:  
“La construcció de Poblet com mai l’has vist,  
ni te l’han explicat” 
A càrrec de Jordi Rius.

Dijous, 27 d’abril
19.30h · Museu Comarcal 
Conferència: 
“La Setmana Medieval i el desenvolupament  
turístic de Montblanc” 
A càrrec de Joaquim Queralt. 

https://www.setmanamedieval.cat/
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Divendres, 28 d’abril
9.00h · Escola les Muralles 
Visita a l’escola,  
a càrrec de la Princesa i Sant Jordi.

10.15h · Muralla de Sant Jordi 
Representació de la Llegenda, 
a càrrec de la llar d’infants Els Merlets.

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

15.15h · Plaça Sant Francesc 
Entrega de premis 
del concurs de dibuix.

https://www.setmanamedieval.cat/
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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 
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: Socis 45€ · No socis 60€ 
Menú infantil (fins als 12 anys) 28€. 
Amb el patrocini de Ferreteria Alfonso 
i el Molí del Mallol

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/sopar-reial_1597/36385/associaciomedieval/online
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Dissabte, 29 d’abril

10.00h a 20.00h · Carrers i places 
Mercat medieval 
i mostra d’oficis

11.00h a 14.00h  I  15.30h a 19.00h 
Campament medieval (Muralla de Sant Jordi) 
Escola cavalleresca

11.00h a 19.00h · Muralla de Sant Jordi 
Campament de poble

11.00h a 21.00h · Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves 
Copa i bossa 3€ · Degustacions a partir de 2€

11.00h · Carrers i places 
Comitiva Reial 

https://www.setmanamedieval.cat/
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11.30h · Plaça de Sant Francesc 
Combats i honor, torneig de cavallers. 
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

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

12.00h · Plaça dels Àngels 
Mercat d’esclaus

12.00h a 19.00h · Carrers i places 
Animacions itinerants 
A càrrec dels Berros de la Cort.

12.00h · Claustre de Sant Francesc 
Titiritriki, espectacle teatral que es capbus-
sa en la tradició i en les arrels dels joglars, contaires 
i dels còmics ambulants de fa més de quatre cents 
anys. A càrrec de Zum Zum teatre. 
Entrada general (a partir de 4 anys): 3€  ·   55’

12.00h · Carrers i places 
Comitiva de poble

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/espectacle-titiritriki-de-zum-zum-teatre/associaciomedieval/online
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13.00h · Plaça de Sant Francesc 
La forca, espectacle teatral. 
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

16.30h · Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes, espectacle didàctic 
on el mestre d’armes 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.

17.30h · Claustre de Sant Francesc 
Cantata teatral: “La llegenda de la 
princesa i Sant Jordi”. A càrrec de la Factoria Bram. 
Entrada general (a partir de 4 anys): 3€  ·   40’

21.00h · Des del Campament Medieval 
(Muralla de Sant Jordi) 
Comitiva Reial,  
per assistir al torneig medieval nocturn.

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/cantata/associaciomedieval/online
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21.30h · Fossar de la muralla de Santa Tecla 
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: Socis 12€ · No socis 15€ 
Infantils (5 a 12 anys) 5€  ·   70’

 23.00h · Carrers i places 
La Bevenda. Comitiva festiva per la vila, tot 
dansant i tastant begudes tradicionals.

Recorregut: Portal del Castlà, carrer Fusteria, carrer 
Carles Monfar, muralla Jaume II, portal de Bové, car-
rer Riber, carrer Font de la Vila, carrer Riuot, muralla 
Alfons III, plaça de Santa Tecla, carrer de Santa 
Tecla, muralla Alfons III, portal De Sant Antoni, carrer 
Major, plaça de Sant Miquel, carrer Poblet i Teixidó, 
portal de Sant Jordi, muralla Alfons I, portal de Sant 
Francesc, plaça de Sant Francesc. 
Tiquet de consumició 8€

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/torneig-medieval-nocturn_3738/36587/associaciomedieval/online
https://entradas.codetickets.com/entradas/la-bevenda-dels-portals_7550/36861/associaciomedieval/online
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Diumenge, 30 d’abril

10.00h a 20.00h · Carrers i places 
Mercat medieval 
i mostra d’oficis

10.30h · Carrers i places 
Comitiva Reial 

11.00h · Església de Sant Miquel 
Missa Gregoriana

11.00h a 14.00h  I  15.30h a 19.00h 
Campament medieval (Muralla de Sant Jordi) 
Escola cavalleresca

11.00h a 21.00h · Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves 
Copa i bossa 3€ · Degustacions a partir de 2€

11.00h a 19.00h · Muralla de Sant Jordi 
Campament de poble

https://www.setmanamedieval.cat/
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11.30h · Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes, espectacle didàctic 
on el mestre d’armes 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.

12.00h · Carrers i places 
Comitiva de poble

12.00h a 21.00h · Carrers i places 
Animacions itinerants 
A càrrec dels Berros de la Cort.

12.00h · Claustre de Sant Francesc 
Cantata teatral: “La llegenda de la 
princesa i Sant Jordi”. A càrrec de la Factoria Bram. 
Entrada general (a partir de 4 anys): 3€  ·   40’

13.00h · Plaça de Sant Francesc 
Combats i honor, torneig de cavallers. 
A càrrec d’Excalibur, teatre d’acció.

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/cantata/associaciomedieval/online
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17.00h · Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes, espectacle didàctic 
on el mestre d’armes 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.

17.30h · Claustre de Sant Francesc 
Titiritriki, espectacle teatral que es capbus-
sa en la tradició i en les arrels dels joglars, contaires 
i dels còmics ambulants de fa més de quatre cents 
anys. A càrrec de Zum Zum teatre. 
Entrada general (a partir de 4 anys): 3€  ·   55’

18.00h · Església de Santa Maria 
Dones de llegenda. Sabeu com vivien 
les dones a l’època medieval?. En aquest 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. 
Aforament limitat  ·   40’

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/espectacle-titiritriki-de-zum-zum-teatre/associaciomedieval/online
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19.00h · Plaça de Sant Francesc 
Conspiració 
El tro està en perill, i el Rei organitza un torneig, on 
els joves del poble podran lluitar com a cavallers, 
per poder descubrir així qui és el traïdor. A càrrec 
d’Excalibur, teatre d’acció.

21.00h a 24.00h · Portal de Sant Marçal 
Recreacions Medievals 
Acte itinerant que recorrerà el centre històric 
on cada grup anirà acompanyat d’un guia. 
Ens endinsarem en quatre escenes per veure com 
vivien els cavallers i les arqueres, com era la vida 
quotidiana de la gent del poble i coneixerem els 
racons més foscos de l’època. També coneixerem 
com gaudien de la cort i la noblesa. 
Entrada General: 5€

24.00h · Claustre de Sant Francesc 
Concert folk,  
a càrrec de Fenya Rai.

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/recreacions-medievals/associaciomedieval/online
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Dilluns, 1 de maig

10.00h · Ermita de Sant Josep 
44a Cursa Popular i 27a Cursa 
de Fons a l’ermita de Sant Josep 
Organitza: Club Atlètic Montblanc

10.00h a 20.00h · Carrers i places 
Mercat medieval 
i mostra d’oficis

11.00h a 14.00h · Campament Medieval 
(Muralla de Sant Jordi) 
Escola cavalleresca

11.00h a 16.00h · Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves 
Copa i bossa 3€ · Degustacions a partir de 2€

11.00h a 17.00h · Muralla de Sant Jordi 
Campament de poble

https://www.setmanamedieval.cat/
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12.00h · Claustre de Sant Francesc 
La mongetera màgica 
A càrrec de Festuc Teatre. 
Entrada General (a partir de 4 anys): 3€  ·   55’

12.30h · Carrers i places 
Comitiva reial 

13.00h · Fossar de la muralla de Santa Tecla 
Jocs medievals a cavall 
Entrada General (a partir de 4 anys): 5€

12.00h a 18.00h · Carrers i places 
Animacions itinerants 
A càrrec del Joglar de la bota.

12.30h · Des de la plaça Major 
Comitiva del mercat d’esclaus

13.00h · Plaça dels Àngels 
Mercat d’esclaus

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/espectacle-la-mongetera-magica-de-zum-zumfestuc-teatre/associaciomedieval/online
https://entradas.codetickets.com/entradas/torneig-medieval-diurn/38109/associaciomedieval/online
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17.00h · Claustre de Sant Francesc 
La mongetera màgica 
A càrrec de Festuc Teatre. 
Entrada general (a partir de 4 anys): 3€  ·   55’

17.30h · Carrers i places 
Comitiva de les 5 cases

18.00h · Església de Santa Maria 
Cloenda: Dones de llegenda. 
Sabeu com vivien les dones a l’època medieval?.  
En aquest 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. 
Amb el patrocini d’Ames. 
 
Nota: L’aforament pel públic general és molt limitat. 
L’acte de cloenda es dirigeix, principalment, als 
participants de la festa, que ocupen seients reservats.

https://www.setmanamedieval.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/espectacle-la-mongetera-magica-de-zum-zumfestuc-teatre/associaciomedieval/online
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https://www.montblanc.cat/
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https://cultura.gencat.cat/ca/inici
https://www.montblancmedieval.cat/
https://www.catalunya.com/
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/conca_de_barbera/
https://landing.mgc.es/setmana-medieval-montblanc/?utm_medium=banner
http://www.montblancpark.com/
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Protecció Civil 

APRODISCA

Fotografies de les portades: 
Paulino Gascón

Disseny gràfic i maquetació:

Fotografies cedides per: Paulino Gascón, Jordina Moix, Roger Griñó, José Carlos León, 
Pep Torres, Blai Rossell, David Solé, Núria Griso, Toni Calvo i Edgar Rosich.

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

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

A M B  L A  P A R T I C I P A C I Ó  D E :

C O L · L A B O R A D O R S :

https://www.damm.com/es/home
https://europastry.com/es/es/
https://www.pastisfred.com/es/home/
https://www.gomacamps.com/
https://www.plasticsespelt.com/
https://cavandreu.com/
https://castelldor.com/
https://gintoniza.com/
https://www.rifacli.com/ca/
https://www.cellersdomenys.com/ca/
https://www.crea2.net/ca/inici
https://www.lavanguardia.com/
https://www.tac12.tv/
https://www.laxarxa.cat/
https://www.radiomontblanc.cat/
https://www.novaconca.cat/
https://hit103.cat/
http://www.santamariamontblanc.cat/
https://tdpmontblanc.cat/
https://www.doconcadebarbera.com/



