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Aquest any celebrem l’onzena edició de la festa dels Templers de Puig-reig. L’any
passat, en la desena edició, vam realitzar tota una sèrie d’actes commemoratius,
i enguany treballem per consolidar un model de festa que concebem com un
aparador de la nostra història, on hi trobareu activitats de tot tipus que any rere
any intentem millorar. D’aquesta manera, volem que visitants locals i d’arreu
puguin passar una bona jornada amb activitats per a tots els públics pensades per
gaudir del nostre patrimoni històric a la vegada que passem una bona estona amb
familiars i amics.
Com sempre, hi trobareu interessants propostes que ja són un clàssic de la festa
així com noves incorporacions dins el programa d’activitats que esperem siguin
del vostre grat.
L’Associació Cultural Templers de Puig-reig i l’Ajuntament no volem acabar
aquestes línies sense agraïr la participació dels més de 300 voluntaris que en són
l’ànima i la fan possible.
Un any més, us donem la benvinguda a la Festa dels Templers de Puig-reig !
Benvinguts a la XI edició de la Festa dels Templers de Puig-reig !
L’organització
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VIII CONCURS FOTOGRÀFIC
La comanda de Puig-reig
Reconegut per la federació catalana de fotografia FCF, Organitzat per
CQUIE foto i Templers de Puig reig.
La sol.licitud del concurs “VIII Concurs de Fotografia Festa Templers de
Puig-reig” ha estat aprovada amb el número “2019/67” i el concurs s’ha
publicat.
La fotografia guanyadora será publicada al programa de l’any vinent.
Enllaç per descarregar les bases del concurs
http://www.cequie.cat/media/BASES_VII_Concurs_de_fotografia_Templers_de_Puigreig_2018-64.pdf

Foto guanyadora any 2018 Autor: Daniel Font
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Durant tot el cap de setmana:
Canvis de guàrdia, castell infantil, zona de jocs medievals i jocs de taula, Mercat dels
Templers amb parades de productes artesans i demostracions d’oficis medievals,
servei de taverna amb entrepans i costella del frare Hilari, campament medieval
amb recreacionistes que instal.laran les seves tendes al Castell.
Durant el dissabte grups d’animació Infestum i Farsants d’arreu i d’enlloc
Notes: L’organització es reserva el dret de modificar l’ordre dels actes o bé la seva
suspensió en cas de força major.
Cal inscriure’s al PUNT D’INFORMACIÓ:
Per visites guiades: Preu adults 2€ / de 10 a 16 anys 1€ / menors de 10 anys gratuït
Màxim 40 persones per grup.
Per l’activitat “Els misteris del Castell”:
Preu adults 2€ / de 10 a 16 anys 1€ / menors de 10 anys gratuït.
Venda anticipada del dinar de diumenge al punt d’informació de la festa (i a
l’Ajuntament de Puig-reig)
L’activitat Game of Shields es farà durant tot el cap de semana.
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Activitat familiar

TAT!!!
NOVE

L’activitat estarà
disponible tot el cap de
setmana.
És apte per a tots els públics i té
una durada de 25 minuts.
Preu: 10€ per grup
(de 2 a 5 persones) Els menors
han d’anar acompanyats d’un
adult
+ Info i reserves: info@arrisk.cat

GAME OF SHIELDS

Sereu capaços de resoldre l’enigma?
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DIVENDRES 28 DE JUNY
20:30 Conferència: Templers i l’art de la guerra a càrrec de Ramon Sarobe
(a l’església romànica)
21:00 Sopar al castell
21:30 Concert amb “ZEL”
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DISSABTE 29 DE JUNY
11:00 Visita guiada a l’església románica i al Castell.
12: 00 Lluites de Templers.
12:30 Visita guiada al campament.
13:00 Vermut medieval a la taverna.
13:00 Presentació del llibre “Els Templers catalans” de Ramon Sarobe.
13:30 Demostració de cuina medieval al campament.
14:00 Dinar a la taverna.
15:00 Visita guiada a l’església románica i al Castell.
16:00 Lluites de Templers.
16:30 Visita guiada al campament.
16:30 Taller infantil de fang.
17:00 Vestir la dama i el cavaller.
17:00 Taller de màgia.
17:30 El mestre d’armes.
18:00 Desfilada de grups de recreació.
18:30 Pregó a càrrec de Jordi Matilló.
19:00 Visita guiada i cantada amb el grup Harmònics Barbarencs a
l’església románica i al castell.
20:00 Assalt al castell.
20:30 Danses medievals amb Moravians de l’Esbart Manresà.
21:00 Sopar.
21:30 Danses orientals amb les Zíngares de l’Esbart Manresà.
22:00 Espectacle teatralitzat:de Guillem de Berguedà als Templers.
22:30 Baixada de torxes amb el grup Harmònics Barbarencs / Seguidament iniciació de nous Templers i Batucada amb les Vilatukades.
23:00 Els misteris del Castell Volum 4.
23:30 Concert amb “Forja” Epic Folk Metal en català.

XI FESTA DELS TEMPLERS PUIG-REIG

DIUMENGE 30 DE JUNY
10:00 Esmorzar a la taverna.
10:00 a Taller de caligrafia medieval.
14:00
11:00 Visita guiada a l’església románica i al castell.
11:00 Contacontes a càrrec de la Pallassa Trafalgar.
10:00 a Taller i espectacle de circ aeri amb Spektia.
14:00
12:00 Lluites de Templers.
12:00 Interpretació templera de les pintures murals de Puig-reig a
		 càrrec de Xavi Carpi i Fernando Ezquerra a l’església 			
		romànica.
12:30 Visita guiada al campament.
13:00 Contacontes a càrrec de la Pallassa Trafalgar.
13:00 Vermut medieval a la taverna.
14:00 Dinar.
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AGRAÏMENTS

Dediquem un sincer agraïment als grups de recreació, actors, artesans, entitats,
associacions, voluntaris i a totes aquelles persones que, amb el seu suport,
contribueixen a fer d’aquesta festa un referent del poble de Puig-reig.

COL·LABORADORS

Restaurant Baixador
Aplitelc
Solucions elèctriques Joan Comellas
Iglesias fotògrafs
Ballarà
Pintures dos6dos
Sean Needham
Càrniques Berguedà
Serviso
Tv de Puig-reig
Ràdio Puig-reig
Escola Sant Martí
Protecció Civil
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