Entitats i grups actuants

Temps de Solstici

Associació Cultural Rubricatus ACUR.
Bagadani Milites Templi
CQUIE foto.
Diables del Clot de l’Infern.
Escola Municipal de Música de Puig-reig.
Fernando Ezquerra i Xavi Carpí.

Militia Templi Pugo regis

Arx corpus dei cordis.
Associació Cultural Rubricatus ACUR.
Anna Selga.
Arquers de Jaume I.
Artés escénicas + danza.
Associació Cultural Templers de Puig-Reig.
Bagadani Milites Templi.
Berguedana de Folklore total.
Brunneis Lumentis.
Clan Eire.
Clown a la clown.
Companyia d’Almogàvers de Catalunya.
CQUIE Foto .
Diables del Clot de l’Infern.
Die Jünger von Liechtenauer.
Escola Municipal de Música de Puig-reig.
Farsants Universals d’Arreu i d’en lloc.
Fernando Ezquerra.
Gal·les.
Geganters i grallers de Puig-reig.
Grup Actors i voluntaris locals de Puig-reig.
Grup Harmònics Barbarencs de l’Hospitalet
de Llobregat.
Huestes de Medina Yarca.
Lindem Campana.
Mans solidàries.
Moi Jordana.
Moravians de l’Esbart Manresà de
l’Agrupació Cultural del Bages.
Spectia Produccions.
Tabalers de Xàldiga de Manresa.
Tir amb arc Vall Llobera.
Tràfec Teatre.
Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig.
Xavi Carpí.
Zíngares de l’Esbart Manresà de l’Agrupació
Cultural del Bages.

Agraïments

Geganters i grallers de Puig-reig.
Grup Actors i voluntaris de Puig-reig.
Grup Harmònics Barbarencs de l’Hospitalet de
Llobregat.
Grups de Recreació.
Mans solidàries.
Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig.

Coordinació artística Festa dels Templers:
Angel Roset / Jordi Pesarrodona / Sira Ribal

Col·laboradors
Restaurant Baixador

Colortècnic

Bar Osiris

Serviso

Passtisseria Ballarà

Restaurant el Mirall

Telivisió de Puig-reig

Aplitelc

Radio Puig-reig

Sala de Festes Siroko

Usis Guirao

Marina estètica i massatge

Txus Perruqueria i estètica

Protecció Civil de Puig-reig

VIII
Festa
dels
Templers

Càrniques del Berguedà.

Organitza

Ajuntament de Puig-reig

Associació de
Templers de Puig-reig

Amb el suport de:

Programa d’activitats
Divendres, 1 • Dissabte, 2 • Diumenge, 3 de juliol

Divendres 1 de Juliol
20:30 Visita al pont de Periques, sortida a les
20:15 des de la plaça de la creu.
22:00 Plaça de la Creu, arribada dels Templers
a Puig-reig, tot seguit cercavila i
possessió del castell, amb els Diables del
clot de l’infern, Geganters de Puig-reig,
Grup d’actors locals i Templers.
23:00 Al nucli històric.
Festa i ressopó amb pinxos.
Adaleda, l’aprenenta de zíngara, a càrrec
de zíngares de l’Esbart Manresa de
l’Agrupació Cultural del Bages.
Música en viu.

Dissabte 2 i diumenge 3 de juliol de 2016,
durant tota la jornada
Canvis de guàrdia.
Zona de jocs medievals.
Tir amb arc.
Mercat dels Templers, amb parades
de productes i demostracions d’oficis
medievals.
Servei de taberna amb entrepans i
costella del frare Hilari.
Campament templer i medieval, més de
80 recreacionistes de diferents grups
instal·laran les seves tendes al castell.

V Concurs fotogràfic num. 2016/59
La Comanda de Puig-reig. Reconegut per la Federació
Catalana de Fotografia FCF), organitzat per CQUIE foto
i templers de Puig-reig la fotografia guanyadora serà
publicada al programa de l’any vinent.
Enllaç per descarregar les basses del concurs

http://www.cquie.cat/media/BASES_V_Concurs_
de_Fotografia_Templers_de_Puigreig_2016-59.pdf
Fotografia
guanyadora de l’any 2015.
Autora: Maria Dolors Porcel

Animeu-vos a
participar-hi !!

Diumenge 3 de juliol

I també, durant la segona quinzena de juny
Concurs d’aparadors, amb la col·laboració de la Unió
de Botiguers i comerciants de Puig-reig (UBIC)
(bases a Puig-reig.cat)

11:00
11:15

Dissabte 2 de Juliol

11:30
a
13:30
11:45

17:00 Al nucli històric, Inauguració del mercat i
inici de la festa
Durant tota la jornada:
Recreacions medievals, a càrrec de
Farsants
Universals d’arreu i d’enlloc.
17:00 Visita a l’església i al castell,(Església
romànica, Casa del Priorat, Muralles,
Castell, Casa dels Templers) *
17:15 Petons, de Tràfec Teatre.
18:00 Competició per la mà de la donzella.
18:30 Lluites de templers (Demostracions
d’esgrima medieval)
19:30 Exhibició de tir amb arc, a càrrec de Tir
amb arc Vall Llobera.
20:00 Visita a l’església i al castell,(Església
romànica, Casa del Priorat, Muralles,
Castell, Casa dels Templers)*
20:30 Petons, de Tràfec Teatre.
21:00 Danses medievals, a càrrec d’Artés
escèniques mes dansa.
21:30 Recreacions històriques: Pressa del
castell, a càrrec dels grups de recreació
(almogàvers, arquers, templers).
22:00 Vestir a la dama i al cavaller, com es vestia
al S XIII, a càrrec dels grups de recreació.
22:15 Mestre d’armes, quines eren les armes
de l’època, com i per qué s’utilitzaven, a
càrrec dels grups de recreació.
22:30 Danses tradicionals, amb ACUR i la
Berguedana de Folklore Total.
23:00 Tradicional baixada de torxes i espectacle
de foc, amb acompanyament dels tabalers
de Xàldiga de Manresa, percus, malabars i
escopidors de foc dels diables del Clot de
l’Infern i Spectia Produccions.
23:30
a
Els misteris del castell, escenes medievals
a mitjanit
00:30 *

12:00
12:15

12:30
12:30

13:00
13:30

14:00
17:00

18:00
19:00

19:00

Notes

Obertura del mercat
Visita a l’església romànica i al castell,
(Església romànica, Casa del Priorat,
Muralles, Castell, Casa dels Templers)*
Taller de malabars, a càrrec de Moi Jordana.
Exhibició de tir amb arc, a càrrec de Tir
amb arc Vall Llobera.
Contes amb història, a càrrec d’Anna Selga.
Església Romànica: Pintures Romàniques
de Puig-reig, una interpretació templera,
a càrrec de Fernando Ezquerra i Xavier
Carpi.
Lluita de Templers al castell
(Demostracions d’esgrima medieval).
Espectacle Gaudium, a càrrec del grup
Moravians de L’Esbart Manresà de
l’Agrupació Cultural del Bages.
Contes amb història, a càrrec d’Anna Selga.
Espectacle Gaudium, a càrrec del grup
Moravians de L’Esbart Manresà de
l’Agrupació Cultural del Bages.
Dinar poc medieval (arròs del frares).
A l’església romànica: Cerimònia d’iniciació
de nous templers i concert medieval, amb
la col·laboració de l’escola municipal de
música de Puig-reig i el grup Harmònics
Barbarencs de l’Hospitalet de Llobregat.
Espectacle familiar al castell “el cavaller
capgros” a càrrec de Clown a la Clown.
Visita a l’església i al castell, (Església
romànica, Casa del Priorat, Muralles,
Castell, Casa dels Templers)*
Final de festa, amb sorpreses i animació
especial per a la mainada.

L’Organització es reserva el dret de modificar l’ordre dels actes o
be la seva suspensió en cas de força major.
*Per les visites guiades, cal inscriure’s al punt d’informació (preus
adults 2€, de 10 a 16 anys 1€ i menors de 10 anys gratuït). Màxim
40 persones per grup.
*L’activitat “els misteris del castell”, tindrà un preu de 1€ per
participant i se li farà entrega d’un objecte acreditatiu per poder
realitzar el recorregut nocturn pel castell.Venda anticipada pel
dinar de diumenge al punt d’informació i a l’Ajuntament (Pere
Sánchez).

