
Visites teatralitzades al castell (*)
“La vida quotidiana en un recinte forti�cat medieval”
(*) Visites guiades. Reserva i venda d’entrades 
a la recepció de la �ra.
Campament medieval i demostració 
d’arts i o�cis
Espai d’activitats infantils
An�teatre natural
Concert “Iter Luminis” Lídia Pujol (*) 
Dissabte 22:30h
(*) Reserva d'entrades anticipades a 
reserves@lidiapujol.com o adquirint-les 
a les o�cines municipals de l'Ajuntament.
    

ACTIVITATS I VISITES
Consulta altres activitats itinerants al quadre d’activitats.

Dissabte 14 i diumenge 15 d’octubre
al Castell de Sant Martí Sarroca

Viu l’experiència medieval 
en un entorn únic
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Conjunt monumental 
de Sant Martí Sarroca
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Taberna i forn de pa
Bodegues martinenques
Restauració
Porc rostit - Dissabte matí-

RESTAURACIÓ
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El Mercadal Mercat medieval cristià
Mercat martinenc
La Citel·la Mercat sarraí

MERCAT
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Estació del trenet 
Recepció i photocall
Informació, venda d’escuts, entrades visites i concert,... 
Punt verd de reciclatge
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INFORMACIÓ I SERVEIS
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Castell

Viu l’experiència medieval 
en un entorn únic

Viu l’experiència medieval 
en un entorn únic



Dissabte 14 d’octubre Diumenge 15 d’octubre
Activitats durant tota la jornada
Matí: 10-14 h  |  Tarda: 17-21 h
Lo Sacaire del Llobregat – Narrador pregoner
El Mercadal  – Mercat medieval cristià
La Citel·la – Mercat sarraí
Jocs i tallers infantils – Decoració de teules, treball del cuir,…
Demostració d’arts i oficis
Campament de soldats de la guàrdia de la reina Sibil·la
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Castell viu (Visites teatralitzades al castell)
Visites guiades (*): De les 12h a les 14h i de les 18 a les 20h. Duració: 30 minuts aprox
“La vida quotidiana en un recinte fortificat medieval” 
Venda d’entrades a la recepció del castell. Grups limitats. S’aconsella comprar entrades amb temps.

Castell viu (Visites teatralitzades al castell)
Visites guiades (*): De les 12h a les 14h i de les 17 a les 19h. Duració: 30 minuts aprox
“La vida quotidiana en un recinte fortificat medieval” 
Venda d’entrades a la recepció del castell. Grups limitats. S’aconsella comprar entrades amb temps.

Concert a l’església
 22:30h
Concert Iter Iluminis de la cantant Lídia Pujol
Acompanyada de Mohamed Ayoub a la veu i llaüt, Miquel Àngel Cordero al contrabaix, 
Guillermo Rizzotto a la guitarra, Mohamed Soulimane al violí i kemanje, i  El Cor de Vallferosa. 
Més informació i entrades a reserves@lidiapujol.com o les oficines de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca. 
Preu: 15€

Restauració

10-22h  Taberna, bodegues martinenques, forn de pa i restauració
19-22h  Porc rostit (procés de rostit en directe i consumicions amb escuts a l’hora de dinar)

Restauració

10-21h  Taberna, bodegues martinenques, forn de pa i restauració

Recreació històrica, actes i animació

11:00h Goliards. Música, malabaristes i trobadors vinguts de la Catalunya Vella
11:00h “Coneix i dibuixa el castell i l’església de Sant Martí”. Activitat familiar on tothom podrà 
dibuixar la seva versió d’aquest lloc emblemàtic i després compartir-ho amb els altres participants. 
A càrrec del professor de dibuix Eduard Barrobés. (Duració: 2h aprox.)
12:00h Inauguració oficial de la fira.
12:30h Arribada de la reina vídua Sibil·la de Fortià, quarta esposa del rei Pere III el Cerimoniós, 
al castell de Sarroca, on es refugià fugint de la persecució de Joan I. Recreació històrica.
17:30h Goliards. Música, malabaristes i trobadors vinguts de la Catalunya Vella
19:00h Atorgament del segell de Pere III el Cerimoniós. 
Entrega d’una reproducció del segell reial de l’Acta de la Cort General de Catalunya del 19 de desembre de 
1359, orígen de la Generalitat de Catalunya. 

Recreació històrica, actes i animació

11:00h Goliards. Música, malabaristes i trobadors vinguts de la Catalunya Vella
12:30h Arribada de la reina vídua Sibil·la de Fortià, quarta esposa del rei Pere III el Cerimoniós, 
al castell de Sarroca, on es refugià fugint de la persecució de Joan I. Recreació històrica.
17:30h Goliards. Música, malabaristes i trobadors vinguts de la Catalunya Vella
18:30h Cercavila per la fira dels Gegants de Sant Martí Sarroca,
Rei Pere III El Cerimoniós i Reina Sibil·la de Fortià.
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