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Nostre

Vola, neda, repta i treu foc pels queixals. Sempre hem volgut ser Sant Jordi però resulta que 
també som Drac. Som Poble i som Drac. Com que somniem, podem volar. Nedem agafats de 
la mà perquè mai res ens ofegui. Ens movem sigil·losos, però decidits, quan tenim un objec-
tiu comú i som capaços de cremar amb la flamarada més grossa allò i aquells que s’entesten 
en no deixar-nos ser ni Drac, ni Sant Jordi ni Poble.

Som la força i el geni, l’urpa, la dent, la sang freda i també la calenta. La sang de què en 
surt, no una rosa, sinó un roser. I tot això, no només és festa. Això és Poble, és vida, és l’ara 
mateix, l’ahir i el demà. És viure i viure-ho.

Ser únics i lluitar per ser-ho. En sabem. N’hem après junts. Sant Jordi ens ha fet valents. La 
rosa, a punt. L’espasa, ben esmolada. No ho saben, però el Drac serà sempre nostre. 

Joan López Cañizares 
President de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi
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De nou, ja ens trobem en la vigília de la festa de Sant Jordi. Aquest any no serà ni un decenni ni un lustre, serà senzillament 
el 31 aniversari de l’inici de la celebració de la Llegenda de Sant Jordi a la Vila Ducal de Montblanc.

Mes, potser, serà l’escrit més difícil de l’anyada que m’haurà tocat fer. Vull i desitjo que el símbol de Sant Jordi ens agerma-
ni com sempre a tots els montblanquins i montblanquines i, també, a tots els compatriotes de la pàtria catalana. Vull que 
Sant Jordi ens deslliuri de totes les adversitats que esdevinguin sobre el nostre poble. I no sé ben bé el camí.

Ara són aquells grans moments en què l’esperit i l’horitzó s’han d’imposar per damunt de la immediatesa i del dia a dia, i 
s’ha d’afrontar l’esdevenidor amb concòrdia, generositat i temprança.

Montblanc, que sempre ha estat un exemple de convivència, de tolerància, de llibertat i de respecte, ha de seguir avançant 
en aquests valors. Els valors que ens transmeten Sant Jordi, la princesa, el poble de la Llegenda de Sant Jordi.

Per tant, com a alcalde de la Ducal Vila de Montblanc, em correspon en primer lloc evidenciar i respectar tots els miralls, 
totes les concrecions dels diversos pensaments i ideologies de tots els montblanquins i montblanquines. Respectar-les i 
fer-les respectar.

I, per això mateix, he d’alçar el meu clam de llibertat perquè així ho explicita Sant Jordi i la llegenda a favor que cap opinió 
sigui callada, que qualsevol actitud democràtica tingui llibertat, que no es pugui empresonar ningú per haver exercit els 
drets que li va atorgar el seu poble, per no poder ser elegit quan el sufragi universal li va lliurar aquest dret.

És, per això, que celebrarem aquest Sant Jordi en unes circumstàncies molt especials. Per aquest motiu, demano la llibertat 
per a totes les opinions, la concòrdia per a tots els anhels i que no es pugui privar a ningú de la seva llibertat ni al poble 
d’elegir democràticament el seu govern.

Quina joia seria si, com cada any, per al tancament dels actes de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi 
puguem comptar amb els consellers i el President de la Generalitat. 

Josep Andreu i Domingo 
Alcalde de Montblanc
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 Divendres 20 d’abril
18.30 Des de l’Antic Hospital de Santa Magdalena 

Comitiva reial per assistir al pregó

19.00 Balcó de la Casa Desclergue (plaça Major) 
Pregó de la Setmana Medieval - P15

22.30 Plaça de Sant Francesc 
Dracum Nocte: La invocació del Drac - P16

23.00 Carrers i places de la vila 
Correfoc - P16

00.00 Pavelló del Casal Montblanquí 
Concert de la Dracum Nocte: Concert de 
rock a càrrec de Smoking Souls, Suu i Dj Enredu. 
Organitza: Barjaula - P17  

 Dissabte 21 d’abril
Durant tot el dia   Portal-Muralla de Sant Jordi 

Campament de poble - P22

10.00 - 13.00   Carrers i portals de la vila 
Torns de guàrdia

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mercat medieval - P18

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis - P19

10.00 - 14.00  I  15.30 - 20.00   Església de St. Fsc. 
Petons per Sant Jordi - P20  

11.00 - 14.00  I  15.30 - 19.00  Muralla de Sant Jordi 
Escola cavalleresca - P22

11.00 - 21.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves - P19

11.00 Carrers i places de la vila 
Joglars de carrer, espectacle intinerant a 
càrrec dels Joglars de la Bóta - P32

11.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P31

11.30 Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

11.30 Des de la Muralla de Sant Jordi 
Comitiva reial per assistir al Ple Medieval

12.00 Església de Sant Miquel 
Ple Medieval 

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P32

12.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac 
a càrrec de La factoria BRAM - P30  

12.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Danses i malabars 
a càrrec dels Joglars de la Bóta - P32

12.30 Des de la plaça Major 
Comitiva d’esclaus

13.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Mercat d’esclaus - P31

13.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

13.00 Plaça de Sant Francesc 
El rei boig 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

14.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

15.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

15.30 Carrers i places de la vila 
L’arbre màgic, espectacle intinerant a càrrec 
dels Joglars de la Bóta - P32

 16.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

16.30 Plaça de Sant Francesc 
Torneig de cavallers 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

17.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac 
a càrrec de La factoria BRAM - P30  

17.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Danses i malabars 
a càrrec dels Joglars de la Bóta - P32

18.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P31
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18.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P32

19.00 Plaça de Sant Francesc 
La poció de la veritat 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P33

21.00  I  23.00   Pg. Joan Martí i Alanis (El Foradot) 
32a Representació de la  
Llegenda de St. Jordi - P21  

00.00 Pavelló del Casal Montblanquí 
Les nits malignes. Concert de rock a càrrec 
de Juantxo Skalari & La Rude Band, Pirat’s Sound 
Sistema i Dj Sendo - P17  

 Diumenge 22 d’abril
Durant tot el dia   Portal-Muralla de Sant Jordi 

Campament de poble - P22

10.00 - 13.00   Carrers i portals de la vila 
Torns de guàrdia

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mercat medieval - P18

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis - P19

11.00 - 14.00  I  15.30 - 18.00  Muralla de Sant Jordi 
Escola cavalleresca - P22

11.00 - 16.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves - P19

10.30 Carrers i places de la vila 
L’arbre màgic, espectacle intinerant a càrrec 
dels Joglars de la Bóta - P32

11.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P31

11.30 Plaça de Sant Francesc 
La poció de la veritat 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

11.30 Des de la Muralla de Sant Jordi 
Comitiva reial per assistir al Concert de corals

12.00 Antic hospital de Santa Magdalena 
Concert de corals - P31

12.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac 
a càrrec de La factoria BRAM - P30  

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P32

12.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Danses i malabars 
a càrrec dels Joglars de la Bóta - P32

12.30 Des de la plaça Major 
Comitiva d’esclaus

13.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Mercat d’esclaus - P31

13.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

13.00 Plaça de Sant Francesc 
Torneig de cavallers 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

13.00 Des de l’Antic Hospital de Santa Magdalena 
Comitiva reial per assistir a l’armament

13.30 Muralla de Sant Jordi 
Armament a un cavaller - P31

14.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

15.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

16.00 Carrers i places de la vila 
Joglars de carrer, espectacle intinerant a 
càrrec dels Joglars de la Bóta - P32

16.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

16.30 Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

17.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac 
a càrrec de La factoria BRAM - P30  

17.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Danses i malabars 
a càrrec dels Joglars de la Bóta - P32
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18.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P31

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P32

18.00 Carrers i places de la vila 
Sortida de comitives de les cinc cases

18.30 Església de Santa Maria 
Credencials: Representació 
del pacte feudal - P23

19.00 Plaça de Sant Francesc 
El rei boig 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

 Dilluns 23 d’abril
09.00 Col·legi Les Muralles 

i llar d’infants Els Merlets 
Visita de Sant Jordi i la Princesa

10.15 Muralla de Sant Jordi 
Representació de la Llegenda de Sant Jordi 
a càrrec de la Llar d’infants Els Merlets

11.00 Col·legi MD de la Serra i CEE Tilmar 
Visita de Sant Jordi i la Princesa

15.15 Antiga església de Sant Francesc 
Entrega de premis del 19è Concurs de Dibuix, 
i del 4rt Concurs de còmics

16.30 Nou centre d’Aprodisca (C. de la Vinya) 
Visita de Sant Jordi i la Princesa i lectura de poemes

17.30 Des de l’Antic Hospital de Santa Magdalena 
Comitiva reial per assistir a la missa i a 
l’entrega de la rosa

18.00 Església de Santa Maria 
Missa solemne en honor a Sant Jordi 

19.00 Muralla de Sant Francesc 
Entrega de la rosa

 Dimarts 24 d’abril
20.00 Museu Comarcal 

Conferència: “La ruta del Cister: Aproximació al 
bestiari medieval”, a càrrec de Jordi Rius

 Dimecres 25 d’abril
20.00 Museu Comarcal 

Conferència: “L’arquitecte, escultor i pintor 
Joan de Tarragona i el seu taller a Montblanc 
(s.XIV)”, a càrrec de Jaume Felip

 Dijous 26 d’abril
20.00 Museu Comarcal 

Conferència: “Catalunya: una nació-estat 
medieval”, a càrrec de Josep Ma Porta

 Divendres 27 d’abril
20.00 Carrers i places de la vila 

Les rondes trobadoresques - P24

21.30 Antiga església de Sant Francesc 
Sopar reial - P25  

 Dissabte 28 d’abril
Durant tot el dia   Portal-Muralla de Sant Jordi 

Campament de poble - P22

10.00 - 13.00   Carrers i portals de la vila 
Torns de guàrdia

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mercat medieval - P18

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis - P19

11.00 - 14.00  I  15.30 - 19.00  Muralla de Sant Jordi 
Escola cavalleresca - P22

11.00 - 21.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves - P19

11.00 Carrers i places de la vila 
Carrocontes, espectacle intinerant 
a càrrec de Traüt Espectacles - P33

11.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P31

11.30 Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P33

12.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac 
a càrrec de La factoria BRAM - P30  

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P32
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12.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Carrocontes a càrrec de Traüt Espectacles - P33

12.30 Des de la plaça Major 
Comitiva d’esclaus

13.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Mercat d’esclaus - P31

13.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

13.00 Plaça de Sant Francesc 
El rei boig a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

14.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

15.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

16.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P31

16.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

16.00 Carrers i places de la vila 
Catapult, espectacle intinerant 
a càrrec de CIA Traüt - P33

16.30 Plaça de Sant Francesc 
Torneig de cavallers 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

17.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac 
a càrrec de La factoria BRAM - P30  

17.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Catapult, a càrrec de CIA Traüt - P33

17.30 Des de la Muralla de Sant Jordi 
Comitiva reial per assistir a l’acte Balls a plaça

18.00 Plaça de Sant Francesc 
Balls a plaça Acte de Montblanc capital 
de la Sardana 2018 - P23

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P32

20.30 Des de la Muralla de Sant Jordi 
Comitiva reial per assistir al Torneig Medieval

21.00  I  23.00   Fossat Muralla Santa Tecla 
Torneig Medieval Nocturn - P26  

00.00 Des del Portal de Sant Antoni 
La bevenda dels portals - P24  

 Diumenge 29 d’abril
Durant tot el dia   Portal-Muralla de Sant Jordi 

Campament de poble - P22

10.00 - 13.00   Carrers i portals de la vila 
Torns de guàrdia pels portals

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mercat medieval - P18

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis - P19

11.00 - 14.00  I  15.30 - 18.00  Muralla de Sant Jordi 
Escola cavalleresca - P22

11.00 - 20.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves - P19

10.30 Des de la Muralla de Sant Jordi 
Comitiva reial per assistir a la Missa Gregoriana

11.00 Església de Sant Miquel 
Missa gregoriana cantada per l’Schola 
Cantorum Sant Miquel - P31

11.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P31

11.30 Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

12.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac 
a càrrec de La factoria BRAM - P30  

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P32

12.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Titelles: La princesa i el pèsol 
a càrrec de CIA Festuc Teatre - P32

12.30 Des de la plaça Major 
Comitiva d’esclaus

13.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Mercat d’esclaus - P31
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13.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

13.00 Plaça de Sant Francesc 
La poció de la veritat 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

13.00 Des de l’Antic Hospital de Santa Magdalena 
Comitiva reial per assistir a l’armament

13.30 Muralla de Sant Jordi 
Armament a un cavaller - P31

14.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

15.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

16.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P31

16.30 Plaça de Sant Francesc 
El rei boig a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

17.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac 
a càrrec de La factoria BRAM - P30  

17.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Titelles: La mongetera màgica 
a càrrec de CIA Festuc Teatre - P32

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P32

18.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P31

18.00 Carrers i places de la vila 
Sortida de comitives de les cinc cases

18.30 Església de Santa Maria 
Les Corts Catalanes de 1414 
Acte de cloenda - P27

19.00 Plaça de Sant Francesc 
Torneig de cavallers 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P33

 Dilluns 30 d’abril
22.00 Lloc per determinar (Pregunteu al punt d’informació) 

Llir entre cards o l’amor de Tirant i 
Carmesina Adaptació teatral de Tirant lo Blanc 
de Joanot Martorell a càrrec de La Corriola Teatre 
P32  

 Dimarts 1 de maig
10.00 Ermita de Sant Josep 

Esports: 41a Cursa Popular i 24a Cursa de 
Fons a l’Ermita de Sant Josep de Montblanc 
Organitza: Club Atlètic Montblanc

12.00 Oficina de Turisme 
Rere les petjades de Sant Jordi: Ruta 
guiada per descobrir imatges del cavaller Sant 
Jordi a diferents llocs de la vila. 
Acte gratuït. Cal inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Organitza: Guies de Montblanc

14.00 Antiga església de Sant Francesc 
Dinar de germanor 

Visita
EL DRAC de la 
Setmana Medieval
Al carrer Font del Vall, 11
Diumenge 22, dissabte 28 i diumenge 29
D’11 a 13h. i de 16 a 18h.
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Un esclat de color per donar 
la benvinguda a la festa! 
Com totes les grans celebracions, la Setmana Medieval s’inaugura amb un acte  
solemne. El pregó és el tret de sortida a dues setmanes d’activitat intensa, en què 
la vida de Montblanc es transformarà per complert. Enguany anirà a càrrec de 
l’escriptora i periodista Empar Moliner

La comitiva reial farà la primera sortida, tot fent els honors a la pregonera enca-
rregada d’encetar la 31a Setmana Medieval. No hi faltaran cavallers, nobles, el 
poble, Sant Jordi i la Princesa. Banderes, dúcties, faranduleres i nobles, al so del 
primer tambor que anuncia el retorn de Montblanc al seu passat més esplendorós.

Arrelats a la tradició
Fa dècades, Joan Amades va situar la Llegenda de Sant Jordi 
a Montblanc. Actualment, la vila medieval de Catalunya celebra cada 
23 d’abril amb el cavaller Sant Jordi lliurant la rosa a la princesa.

Perpetuem així una de les tradicions nacionals més estimades. Tota la 
cort reial acompanyarà Sant Jordi i dansarà al voltant de la parella per  
celebrar aquesta gesta d’amor.

  19.00h

  Plaça Major 
  (Balcó de la Casa Desclergue)

  19.00h

  Muralla de Sant Francesc

Divendres 20 d’abril Dilluns 23 d’abril

El pregó Medieval Enlrega de la Rosa
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La invocació del Drac
L’arribada de les forces del mal i del Drac dels Quatre Elements us transportarà a un món fosc, transitat 
per  bruixes, barjaules i adoradors del diable. La Dracum Nocte és un muntatge teatral de gran format, 
en el qual 80 actors narren la transmutació de l’ésser més immund i cruel que mai hagi trepitjat la Terra. 

Les tenebres de la Dracum Nocte us recordaran que el mal sempre és a punt per obrir el camí a la de-
vastació i que el combat amb la llum és ferotge i d’alta intensitat. 

El correfoc dels Dimonis de Montblanc, el Drac de Montblanc, la Farnaca de Cambrils, el Griu de Tarra-
gona i els Diables de Sant Pere Nord de Terrassa és l’epíleg d’una nit encesa i perfecta per a l’arribada 
de les forces del mal de la Dracum.

  Espectacle: 22.30h 
  Correfoc: 23.00h

  Plaça de Sant Francesc

  Recorregut correfoc: 
  Inici a la plaça Sant Francesc, 
  Muralla sant jordi, Xolladors, Regina,  
  Estudi Major, Solans, Josa, Sant   
  Josep, Forn de la Vila, Plaça dels  
  Àngels, Riber, Muralla Jaume II,  
  Carles Monfar, Aparcament de Sant  
  Miquel

Divendres 20 d’abril16



L’Associació Juvenil Barjaula es torna a posar al capdavant del concert de la Dracum Noc-
te, i la retorna als seus orígens. Així, la primera nit de festa de la Setmana Medieval omplirà 
de música el pavelló del Casal Montblanquí, on els valencians Smoking Souls presentaran 
el darrer treball ‘Cendra i or’. La música de Suu també s’escoltarà aquesta nit, amb els seus 
primers temes que s’han fet famosos a través del compte a Instagram @tontaca13. La nit 
acabarà amb la música del vallenc Dj. Enredu.

Les Nits Malignes continuen posant música a la nit de la Setmana 
Medieval. Dissabte, la música dels bascos Skalari Rude Band farà 
ballar tot el pavelló amb ritmes ska. També pujaran a l’escenari 
els barcelonins Pirat’s Sound Sistema, que portaran a Montblanc 
el reggae, ragga i dancehall del seu darrer treball ‘Remena’. El 
punt i final a la vetllada serà amb la música del Dj. Sendo.

El Son de la Chama

  00.00h              Pavelló del Casal Montblanquí

  Entrada 5€ amb consumició
  Menors de 16 anys acompanyats d’un adult

  Smoking Souls, Suu i Dj Enredu

Divendres 20 Dissabte 21

música fins a la matinada!

el concert

Juantxo Skalari & La Rude BandSmoking Souls

Organitzat per:

  00.00h                     Pavelló del Casal Montblanquí

  Entrada 5€ amb consumició
  Menors de 16 anys acompanyats d’un adult

  Juantxo Skalari & La Rude Band, Pirat’s Sound Sistema i Dj Sendo
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Mercat Medieval

Montblanc gaudeix del privilegi reial d’organitzar fires i mercats des de l’any 1281. El mercat medieval 
de Montblanc és un dels més autèntics que s’organitzen a Catalunya. Les parades, situades a diferents 
places i carrers del nucli antic medieval, aconsegueixen recrear l’ambient de l’Edat Mitjana, quan, igual 
que ara, passavolants, curiosos i compradors acudien a Montblanc a proveir-se d’estris, queviures i 
animals. 

Viandes diverses com ara embotits, formatges o dolços comparteixen espais amb els millors productes 
d’artesania, elaborada en fang, fusta, ceràmica, teixits o joies.

Mercaders pels carrers i les places

Dissabte 21   I   Diumenge 22   I   Dissabte 28   I   Diumenge 29

  10.00 - 20.00h

  Plaça Major i carrers del voltant
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Dissabte 21   I   Diumenge 22   I   Dissabte 28   I   Diumenge 29

Mercat de vins i caves
Els millors sucs de la nostra terra
A la majestuosa plaça de Santa Maria i sota la mirada d’apòstols i gàrgoles, copa en 
mà podreu degustar els millors vins de la comarca. Cellers de la DO Conca de Barberà 
ofereixen vins i escumosos que us sorprendran. Veniu a descobrir el nostre patrimoni 
vinícola.

Els cellers que enguany podreu trobar al mercat són: Succés Vinícola, Vega Aixalà-
Riudabella, Rendé Masdéu, Vins de Pedra, Celler Pla de la Masó-Agrícola de Barberà, 
Vidbertus, Mas de la Sabatera, Gatzaravins, Carles Andreu, Mas Foraster, Gerida Viti-
cultors, Cellers Domenys i Rosa M. Torres.

Mostra d’oficis
El Mercat Medieval de Montblanc mostra també alguns oficis arte-
sans que estan a punt de perdre’s o que ja costa veure en públic. 
Per les places i carrers del nucli antic, trobareu els artesans treballant 
segons els vells costums i tècniques.

Ferrers, filadores, cistellers, destil·ladors, forners o picapedrers són 
sols alguns dels artesans que podreu veure treballant el seu produc-
te, tot passejant per un mercat autèntic que us transportarà a l’Edat 
Mitjana en un riu de colors, olors i sensacions visuals.

El valor del treball artesà

  Dies 21 i 28: 11-21h 
  Dia 22: 11-16h    Dia 29: 11-20h

  Plaça de Santa Maria

  Copa i bossa 3€ 
  Degustació 1, 2 ó 3€ segons el vi

  10.00 - 20.00h

  Plaça Major i carrers del voltant
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Fotografies plenes de petons 
La Setmana Medieval presenta enguany una iniciativa del fotògraf Enric Lucena, que porta a Mont-
blanc el projecte ‘Petons per Sant Jordi’. Durant tot el dia, aquells que passin per l’església de Sant 
Francesc, es podran fer una fotografia amb un únic requisit: fer-se un petó davant la càmera. 

Us animem a participar-hi vestits de medieval i acompanyats de la vostra parella, amics o familiars, 
fer-vos una fotografia fent-vos un petó. En acabar, us podreu emportar de franc la vostra instantània, 
que formarà part d’un gran àlbum d’imatges amb els petons com a protagonistes. Perquè, quin millor 
dia per fer-se un petó que a les portes de Sant Jordi?

  Matí: 10.00 - 14.00
  Tarda: 15.30 - 20.00 

  Antiga església de Sant Francesc

P etons per Sant Jordi 

Dissabte 21 d’abril20



L’espectacle més emblemàtic de la setmana medieval 
Sant Jordi matà el drac a Montblanc. Aquesta llegenda, àmpliament coneguda arreu del món, se situa 
a la nostra vila, segons recullen reconeguts folkloristes catalans com Joan Amades i Anna de Valldaura.

Música, foc, llum, color i més de 200 actors en escena donen vida a aquesta eterna lluita entre el bé i 
el mal. La Llegenda és l’origen de la Setmana Medieval. Es va representar per primer cop el 1987, però 
no ha deixat de transformar-se com mereix aquest espectacle de gran format.

El 2014, es va fer un altre salt endavant, amb la renovació total del format. Una de les novetats més 
celebrades pels prop de 3.000 espectadors van ser les espectaculars projeccions sobre la muralla 
medieval, una de les més ben conservades de Catalunya. Des de l’any passat compta amb un impres-
sionant Drac articulat: 8,5 metres de llargada i 4 d’alçada. És una de les grans estrelles de l’espectacle.

  Sessió Vespre: 21.00h 
  Sessió Nit: 23.00h 
  Durada: 1’10”

  Passeig Joan Martí i Alanís (El Foradot)

  Infants fins 4 anys - Gratuït sense seient 
  Infants fins als 12 anys - 5€ 
  Adults +13 anys - 16€ 
  Grups +20 persones - 13€/persona 
  Socis - 13€
  VENDA: Punt d’informació (Pl. de St. Miquel) i 
  taquilla 1 hora abans de cada representació. 
  Aforament limitat

L legenda de Sant Jordi 

Dissabte 21 d’abril

representació de la
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la vida quotidiana
La Setmana Medieval estrena un espai per conèixer com 
vivia el poble durant l’Edat Mitjana. S’hi podran veure di-
verses recreacions de la vida medieval. El visitant desco-
brirà com vivien, què menjaven i com passaven el temps 
lliure. En aquest espai també es mostraran diversos oficis 
que eren habituals a l’època medieval.

  Matí:  11.00 - 14.00 | Tarda:  15.00 - 19.00 | Espectacles gratuïts

  Muralla de Sant Jordi

  Taller d’escuts i espases - 10€*, Tir amb arc - 3€*, Passeig a cavall - 3€*
  *Consulteu els packs i ofertes a taquilla

  Durant tot el dia

  Portal-Muralla de Sant Jordi

E scola C avalleresca Campament de poble

Dissabte 21   I   Diumenge 22   I   Dissabte 28  I   Diumenge 29

Converteix-te en un cavaller medieval per un dia
Voleu saber com se sentien els cavallers medievals? I conèixer com lluitaven i a què es 
dedicaven entre batalla i batalla? Al fossar de la muralla de Sant Jordi, els cavallers de les 
quatre cases nobiliàries del Montblanc medieval són els protagonistes del campament mi-
litar. És un espai on gaudir del tir amb arc, tallers d’escuts i espases, i passejades a cavall. 
També us trobareu amb soldats en acció en torneigs, on exhibiran les seves habilitats. Al 
campament, sereu testimonis d’excepció de l’armament d’un cavaller per part del rei, Sant 
Jordi i la cort.
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El ritual pren l’escena
És un dels actes més tradicionals de la festa, de gran pes dramàtic i, sobretot, rigor 
històric. A través d’un muntatge teatral d’una hora de durada, una trentena de pa-
relles de nobles lliuraran les seves credencials al rei, sota l’atenta mirada del bisbe.

Mitjançant un dels rituals propis de l’Edat Mitjana, l’obra mostra al públic la rígi-
da jerarquització de la societat feudal, dividida en estaments socials, en la qual 
actes com el lliurament de les credencials eren d’una gran importància. El text de 
l’obra s’ha escrit amb assessorament històric i cercant documents antics fins a 
trobar algunes dades històriques curioses de les cases nobles montblanquines, 
que hi queden reflectides. La representació tindrà lloc a un marc que desprèn 
solemnitat i història, l’església de Santa Maria.

La sardana
La Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi se suma als actes 
de Montblanc Capital de la Sardana 2018. Per això, durant la festa, us 
convidem a descobrir i aprendre a ballar danses anteriors a la sardana 
de la mà dels músics de l’Aula de Sons i de les Dúcties i Faranduleres.

L’origen de la sardana es remunta a les antigues danses en rotllana, ja 
referenciades des de temps immemorials. La Grècia de l’època clàssica 
hauria estat el focus des del qual  la sardana es van estendre per altres 
indrets de la Mediterrània, tot perdurant fins a l’actualitat. En el cas de la 
sardana, ha arribat fins a nosaltres esdevenint dansa pròpia d’un poble.

L’acte s’emmarca en el 
programa d’activitats 
de “Montblanc capital 
de la sardana 2018”

  18.30       Església de Santa Maria

  Gratuït 
  

  18.00     Pl. de St. Francesc

  Gratuït 
  

Campament de poble C redencials, el pacte Feudal Balls a plaça 

Diumenge 22 d’abril Dissabte 28 d’abril 23



La cercavila festiva de la Setmana Medieval
Mentre cau el dia i s’enfosqueix el cel, una comitiva de centenars de vilatans surt 
als carrers de Montblanc per assistir a un sopar molt especial. L’àpat aplegarà 
els nobles i el poble. Durant les rondes, es van recollint els reis i els caps de casa, 
acompanyats del seu exèrcit i tota la cort.

Els millors joglars de la contrada recitaran versos per convèncer els caga-dubtes 
que no s’han de perdre la festa. Acompanya’ns pels carrers de la vila!

Tastet de begudes medievals
Montblanc era una vila animada, on qualsevol gesta es festejava amb 
gresca i dansa. Volem reviure-ho, tot tastant diferents begudes d’origen 
medieval. Aquesta nit, farem gresca, ballarem i, en bona companyia, 
recorrerem els portals de la magnífica muralla de la vila.

  20.00h

  Inici a la plaça de Sant Marçal

  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,  
  pl. St. Miquel (Palau del Castlà), Major, plaça de St. Francesc

  00.00h  Portal de Sant Antoni

  Tiquet degustació - 5€ 
  VENDA: Punt d’informació (Pl. de St. Miquel) fins a les 20h i de 23h a  

  00h a la taquilla del fossar de la Muralla de Santa Tecla

  Recorregut: Portal de Sant Antoni, Muralla Alfons III, C.  
  Riuot, C. Font de la Vila, Portal de Bové, Muralla Jaume  
  II, Portal del Castlà, Muralla Jaume II, Muralla Alfons I, Portal  
  de Sant Jordi, Muralla de Sant Jordi, Portal de Sant Marçal,  
  Plaça de Sant Marçal, C. de Sant Marçal, C. Xolladors, C. Font  
  del Vall, C. Poblet i Teixidó i Plaça Poblet i Teixidó.

Rondes Trobadoresques Bevenda dels Portals

Divendres 27 d’abril Dissabte 28 d’abril24



Un espectacle suggeridor pels cinc sentits
Una nit l’any, l’antiga església de Sant Francesc acull el sopar més màgic i especial de la contrada. La noblesa 
i el poble compartiran taula i viandes en una celebració que s’allargarà fins a la matinada. Gaudiran dels 
espectacles oferts pels millors joglars i trobadors, i amb la música més animada. Tampoc hi faltaran les 
actuacions de les banderes, les dúcties, la faranduleres i les dansaires d’Orient.

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

Divendres 27 d’abril

  21.30h

  Antiga església de Sant Francesc

  Menú infantil - 19€ 
  Socis - 28€ 
  No socis - 39€

Sopar Reial 
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Preu: Infants 5€ / Adults 15€.

Força, destresa i emoció es posen a prova
La muralla de Santa Tecla és l’escenari del Gran Torneig Medieval. Els jocs de llum, so i foc afegeixen 
espectacularitat a una història en la qual el públic és també un gran protagonista. 

El rei ha convocat un gran torneig entre les cases nobles de la vila de Montblanc. 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. 
Al torneig, les cases Alenyà, Vilafranca i Gené no estaran soles. També hi participarà una casa convidada 
pel rei, la Nazarí, arribada des de Granada. 

Els cavallers es mesuraran en justes a cavall amb llances i espases, lluites cos a cos entre soldats i proves 
d’habilitat i destresa. És un espectacle carregat de lluita, emoció, venjança i exercicis que els posaran en 
situacions límit. Quina serà la casa guanyadora? Jugaran net per aconseguir ser els millors?

  Sessió Vespre: 21.00h 
  Sessió Nit: 23.00h 
  Durada: 65”

  Muralla de Santa Tecla

  Infants fins 4 anys - Gratuït sense seient 
  Infants fins als 12 anys - 5€ 
  Adults +13 anys - 15€ 
  Grups +20 persones - 12€/persona 
  Socis - 12€
  VENDA: Punt d’informació (Pl. de St. Miquel) i 
  taquilla 1 hora abans de cada representació. 
  Aforament limitat

T orneig Medieval Nocturn 

Dissabte 28 d’abril26



L’ORIGEN DE LES NOSTRES INSTITUCIONS
Vols saber com eren les Corts medievals que es feien a Catalunya? I conèixer de prop els orígens de 
les nostres institucions polítiques? 

A Montblanc, tens una oportunitat única per endinsar-t’hi amb la representació de les Corts Catala-
nes de 1414. Tot admirant el marc històric real en el qual van tenir lloc, descubrireu les corts més 
democràtiques de l’Europa medieval. En l’esplèndida església de Santa Maria la Major de Montblanc, la 
representació de les Corts Catalanes de 1414 esdevé un espectacle dirigit amb rigor històric, i alhora ple de 
poesia i bellesa. Us transportarà al segle XV.

Aquest és l’acte de cloenda de la 31a edició de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. 

  18.30

  Església de Santa Maria

  Gratuït

Diumenge 29 d’abril

L es C orts C atalanes de 1414

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.
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A ltres actes i espectacles

Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac
A la vila de Montblanc s’hi acosta un Drac que té mooolta gana. Però quan hi arriba es troba amb que els vilatans ja s’ho han menjat 
tot, perquè són una colla de farts. S’han cruspit conills, gallines, bestiar de peu rodó.... I fins i tot els xurros de la xurreria! Però tot això a 
la bèstia li és ben bé igual, perquè està afamada.

Aleshores, el rei es veurà obligat a fer un sorteig de persones per tal d’acontentar la fera, i li toca a la princesa. Afortunadament, arriba 
Sant Jordi per salvar-los del monstre golut, però per fer bona la llegenda, al sant cavaller li caldrà una rosa, de les que sedueixen de veritat, 
amb la qual enamorar la princesa. I és aquí on necessitarà l’ajut del drac.

Arribaran a un acord? La princesa acabarà engolida per la bèstia? Són alguns dels interrogants que mirarem de resoldre amb la llegenda 
de sempre, però, aquest cop, explicada per la reina de la vila, a qui li agrada molt remullar-se la gola.

La factoria BRAM

  Claustre de Sant Francesc
  Infants fins a 2 anys: Gratuït · Infants fins als 12 anys: 2€ · Adults +13 anys - 3€      30”

  Espectacle, P. Informació, Oficina de
   turisme i llibreries  9,95€

Quadre horari a la pàgina 34

Venda de tiquets fins 1 hora abans de l’inici de l’espectacle al Punt d’Informació

El conte
Ja pots llegir el conte d’aquest espec-
tacle, que està escrit per David Ortín i 
il·lustrat per Joan Vizcarra. Editat per La 
Musca, és el primer conte de la col·lecció 
Merlet i posa en paper l’espectacle 
infantil, de gran èxit entre el públic de 
la Setmana Medieval de Montblanc. Les 
il·lustracions del caricaturista montblan-
quí corresponen als actors i actrius dels 
personatges de l’espectacle teatral.
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Concert de corals
Experimenta el Cant Coral en un espai amb molta història. 
La Coral Flor de Lis i la Coral Joia d’Alella tornaran a omplir 
l’antic hospital de Santa Magdalena amb les seves veus 
en un dels actes més tradicionals de la Setmana Medieval. 
Una manera de transportar-se al passat més esplendorós 
de la vila a través de la música.

  Antic hospital de Santa Magdalena

Armament a un Cavaller
Sa Majestat el Rei nomenarà cavaller a un valent jovencell, 
amb Sant Jordi com a padrí. Espectacle que rememora 
una de les cerimònies del ritual de vassallatge medieval i 
ho fa amb rigor històric. 

  Muralla de Sant Jordi  15”

El mercat d’esclaus
Presoners de guerra i els seus descendents eren merca-
deries usuals a l’Edat Mitjana. Amb grans dosis d’humor, 
aquest espectacle teatral us farà riure i participar d’una 
subhasta d’esclaus molt especial. 

  Plaça Poblet i Teixidó  40”

Missa Gregoriana
El gregorià és un cant llatí propi de la litúrgia de l’església ro-
mana. S’interpreta a cappella, a l’uníson i  sense cap instru-
ment. Amb ànim de recuperar aquest cant, gran protagonista 
de l’alta Edat Mitjana, l’Schola Cantorum de Sant Miquel, us 
ofereix una missa cantada íntegrament en gregorià. Tota una 
experiènca acústica per reviure una tradició històrica.

  Església de Sant Miquel

Curtmetratge: La llegenda de St. Jordi
Reviu la història del cavaller Sant Jordi, en una pel·lícula 
espectacular rodada a Montblanc, a càrrec de Dani Limor-
te i Òscar Rodbag, amb la participació de l’Oficina de Tu-
risme i l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi.

  Claustre de Sant Francesc                      25”

Els Falconers de Valporquero
Has sentit mai un rapinyaire passar a dos dits del teu cap? 
La falconeria era una de les disciplines més destacades 
en la diversió i caça dels nobles i reis a l’Edat Mitjana. Una 
exhibició amena i divertida, en les quals també participa 
el públic.

  Plaça de Sant Francesc  35”
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Joglars de carrer + Danses i malabars
Musics alegres i festius, que no deixen ningú indife-
rents, tanqueu les portes i vigileu que no us entrin a casa!  
Amb les seves ocurrències animen els carrers i places, i 
també fan música.

CIA Joglars de la Bóta

  Espectacle intinerant

L’arbre màgic
Hem ensinistrat l’arbre amb el so del sac de gemecs. En 
podreu gaudir pels carrers i places de la vila. Atenció! Por-
ta bona sort passar per sota de les seves cames. Animació 
de carrer itinerant per a tots els públics.

CIA Joglars de la Bóta

Llir entre cards o l’amor de Tirant i Carmesina
Les aventures d’armes i d’amor del seu protagonista, Tirant, al 
servei d’un vell ideal: alliberar l’Imperi Grec del setge dels turcs. 
Una història cortesana i militar, que va des del to greu fins 
l’humor, des de la crueltat fins l’erotisme. Una obra plaent i diver-
tida i que no deixa a ningú indiferent.         CIA Tirant lo blanc

  Espectacle intinerant

  Per determinar (Pregunteu al punt d’informació)

Ilina i la dansa de les deeses
Moviments corporals suggeridors. Vestits de fantasia que es 
mouen al ritme del cos i la música oriental. La ballarina Ilina 
mostra totes les possibilitats de l’antiga dansa del ventre, 
en un espectacle ple de color per conquerir tots els sentits.

  Plaça nova de Sant Miquel  15”

La mongetera màgica
La Lina i la seva família es veuran obligats a marxar de casa a 
causa dels problemes econòmics. La Lina no es rendeix i, valenta 
de mena, emprèn un viatge a la recerca d’una mongetera màgica 
que puja fins més enllà del cel, on viu un ogre i el seu tresor... Els 
ajudarà a salvar la llar de la Lina?        CIA Festuc Teatre

  Plaça Poblet i Teixidó  50”

La princesa i el pèsol
La Princesa i el Pèsol és una adaptació del conegut conte 
popular de Hans Christian Andersen. Un espectacle de ti-
telles amb música en directe, apte per a tots els públics a 
partir de 3 anys. Us transportarà a un món ple d’imaginació, 
aventures i fantasia.         CIA Festuc Teatre

  Plaça Poblet i Teixidó  50”
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El mestre d’armes
Espectacle didàctic. Lluites en viu i explicacions del Mestre 
d’armes, un veritable erudit a la societat medieval. Cos-
tums, aspectes i trajectòria dels cavallers, curiositats i tèc-
niques de combat.

CIA Excalibur Teatre d’Acció

  Plaça de Sant Francesc  25”

El rei boig
El Rei ha perdut el seny misteriosament... El metge apareix assas-
sinat abans d’arribar a destí, i un parell de lladregots aprofitaran 
l’ocasió per desvalisar la casa; adoptant la identitat de metge i 
ajudant. Tot i que, sense saber-ho s’han ficat en el pitjor marder de 
la seva vida.           CIA Excalibur Teatre d’Acció

  Plaça de Sant Francesc  25”

La poció de la veritat
A la cort han descobert una poció que aquell qui tant sols 
l’enflairi dirà només veritats; sabent el poder que això otor-
ga, sorgirà una lluita per aconseguir-lo. Això que hi han 
dos herois que no en tenen ni idea i només pensen en ser 
llegenda.           CIA Excalibur Teatre d’Acció

El carrocontes 
A la vila, arriba un carro ple d’històries. Són antics come-
diants que passejen, per carrers i places, amb farcells que 
contenen contes i llegendes. Aquest espectacle itinerant 
és una peculiar cercavila de contes sobre reis, princeses i 
cavallers.   TRAÜT espectacles

  Plaça de Sant Francesc  20”   Itinerant + Pl. Poblet i Teixidó   30”

Torneig de cavallers
Lluites entre els millors cavallers del regne, sempre dis-
posats a mesurar les forces i aconseguir premis i honors. 
Un espectacle que, cada any, explica una història diferent. 
Més combats que mai!

CIA Excalibur Teatre d’Acció

Catapult 
Alerta: arriben els bàrbars!!! Aquesta singular tropa de 
soldats bàrbars del nord mostren amb orgull les seves ha-
bilitats tot disparant una gran catapulta. És una divertida 
paròdia que ironitza sobre l’absurditat de la guerra.

TRAÜT espectacles

  Plaça de Sant Francesc  20”   Itinerant + Pl. Poblet i Teixidó  30”
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18.00 Els Falconers de Valporquero
19.00 Excalibur: El rei boig

11.00 Els Falconers de Valporquero
11.30 Excalibur: El mestre d’armes
13.00 Excalibur: El rei boig
16.00 Els Falconers de Valporquero
16.30 Excalibur: Torneig de cavallers
18.00 Balls a plaça. La sardana

11.00 Els Falconers de Valporquero
11.30 Excalibur: El mestre d’armes
13.00 Excalibur: La poció de la veritat
16.30 Excalibur: El rei boig
18.00 Els Falconers de Valporquero
19.00 Excalibur: Torneig de cavallers

Sant Miquel 11.00 Missa Gregoriana

Mlla. St. Jordi (campament) 13.30 Armament a un Cavaller 13.30 Armament a un Cavaller

Església de Sta. Magdalena 12.00 Concert de corals

Claustre de Sant 
Francesc

12.00 Sant Jordi, la princesa,  
la rosa i el drac

13.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
14.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
15.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
17.00 Sant Jordi, la princesa,  

la rosa i el drac

12.00 Sant Jordi, la princesa,  
la rosa i el drac

13.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
14.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
15.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
17.00 Sant Jordi, la princesa,  

la rosa i el drac

12.00 Sant Jordi, la princesa,  
la rosa i el drac 

13.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
14.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
15.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
17.00 Sant Jordi, la princesa, 

la rosa i el drac

12.00 Sant Jordi, la princesa, 
la rosa i el drac

13.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
14.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
15.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
17.00 Sant Jordi, la princesa, 

la rosa i el drac

Plaça nova de Sant 
Miquel

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

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

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

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

Plaça Poblet 
i Teixidó

12.00 Jrs. de la Bóta: Danses i malabars
13.00 Mercat d’esclaus
17.00 Jrs. de la Bóta: Danses i malabars

12.00 Jrs. de la Bóta: Danses i malabars
13.00 Mercat d’esclaus
17.00 Jrs. de la Bóta: Danses i malabars

12.00 Traüt: Catapult
13.00 Mercat d’esclaus
17.00 Traüt: Catapult

12.00 Festuc: La princesa i el pèsol
13.00 Mercat d’esclaus
17.00 Festuc: La mongetera màgica

Carrers i plaçes 
de la vila

11.00 Jrs. de la Bóta: Joglars de carrer
15.30 Jrs. de la Bóta: L’arbre màgic

10.30 Jrs. de la Bóta: L’arbre màgic
16.00 Jrs. de la Bóta: Joglars de carrer

11.00 Traüt: Carrocontes
16.00 Traüt: Carrocontes

Q U A D R E  H O R A R I  A L T R E S  A C T E S

  L a  Setmana Medieval
     de Sant Jordi 
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  L a  Setmana Medieval
     de Sant Jordi 

Ajudeu-nos a fer la festa més sostenible posant 
cada residu al seu lloc.

Entre tots ho farem possible!

Compromesa amb el MEDI AMBIENT



36

Visites al campanar
de Santa Maria
Tot el dia llevat dels moments de celebració litúrgica

Preu adults: 2€ 
(Menors d’edat acompanyats, 
entrada gratuïta)



37



38

Segueix-nos 
Troba’ns a Facebook, Instagram i Twitter 
amb el nom Setmana Medieval

ww.setmanamedieval.cat

C. Major, 64
Montblanc
T. 977 86 13 33

labotigamontblanc@
gmail.com
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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 T A T 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: Roger Griñó, David Solé, José Carlos León, Albert Carreras. 

Fotografia de portada: José Carlos LeónDisseny gràfic i maquetació:Disseny i gestió del programa de patrocini:

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 :

P A T 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 :




