divendres
setembre

30

18 h, Presentació de La Festa
Celler de Cal Puigjaner
Presentació del Programa d’Activitats de La
Festa i de l’exposició “15 anys de La Festa dels
Miquelets”.
19 h, Cicle de Conferències: 15 anys de
recerca, festa i recreació
Celler de Cal Puigjaner
Espai de recerca i divulgació de la història
local. Conferències a càrrec d’històriadors
locals de La Festa dels Miquelets:

.
.
.
.
.

Xavier Rota i Boada. La documentació
històrica i l’origen de la Festa dels
Miquelets.
Oriol Dinarès Cabrerizo. Making-of de les
rutes històriques per l’Olesa del 1700.
Albert Gobern i Canals. “Per la llibertat
de tota Espanya”. Identitats i pertinences
dels catalans fins a la Guerra de
Successió Espanyola (1705-1725).
David Pérez Castells. De Blenheim a Olesa:
recorregut i canvis de bàndol durant la
Guerra de successió Espanyola.
Josep Daura Casanovas. El monestir de
Montserrat durant la Guerra de Successió.

Horari previst: de 19 h a 20.30 h

VISITES GUIADES
23 h, L’Olesa Fosca i Misteriosa
del Segle XVIII
Plaça Nova
Una ruta llòbrega i nocturna pels carrers de
l’Olesa del 1700 on us horroritzareu amb els
crims més truculents i les anèctodes més
escabroses que es van esdevenir durant els
anys dels segle XVIII.
Preu: 3 € (https://vivetix.com/events/festa-delsmiquelets)

22 h, La Marxa dels 158
Plaça Fèlix Figueres i Aragay
Acte institucional i parlaments de les
autoritats al balcó de l’Ajuntament. Tot seguit,
marxa solemne en memòria dels 158 soldats
caiguts a Olesa entre 1705 i 1714. Homenatge i
ofrena floral al Memorial 158.

dissabte
octubre

1

10.30 h, Contacontes
Plaça Nova (Portalada Renaixentista)
Contes, cançons i danses tradicionals per
entretenir i fer somiar a la mainada. A càrrec
De Moment Fantàstics.
Organitza: Parc Rural del Montserrat

11 h, Taller d’Ungüents
Plaça Nova
Elaboració d’ungüents amb productes de la
terra. A càrrec de La Recol . lectora.
Organitza: Parc Rural del Montserrat

11 h, Jocs de taula temàtics
Cal Puigjaner (Campament)
Mostra de jocs de taula actuals adaptats
al conflicte de la Guerra de Successió
Espanyola. Demostracions i partides d’un joc
de guerra amb miniatures i escenografia de la
batalla ocorreguda prop d’Olesa al 1714.
Col . labora: Club de Rol d’Olesa de Montserrat (CROM)

11 h, Músics Itinerants
Plaça Nova (Carrers del nucli antic)
Música tradicional pels carrers del nucli antic
d’Olesa amb el grup Xuriach.

VISITES GUIADES
Olesa al 1714
Carrer Església (Punt d’Informació)
Una ruta dramatitzada que t’endinsarà en la
vida quotidiana catalana del segle XVIII tot
seguint les peripècies d’olesans i olesanes
de l’època.
Dissabte: a les 10 h i a les 17 h
Diumenge: a les 11 h i a les 18 h
Preu: 3 € (https://vivetix.com/events/festa-dels-miquelets)

Olesa de Montserrat i la Guerra de
Successió
Carrer Església (Punt d’Informació)
Una ruta dramatitzada on descobriràs com
vivia Olesa la Guerra de Successió de la mà
dels seus protagonistes locals.
Dissabte: a les 11 h i a les 18 h
Diumenge: a les 10 h i a les 17 h
Preu: 3 € (https://vivetix.com/events/festa-dels-miquelets)

12 h, Taller de Corones i Flors i Heura
Carrer Església (Punt d’Informació)
Activitat infantil. Se’ls ajudarà a teixir una
corona amb elements florals.
12 h, Gimcana Infantil
Carrer Església (Punt d’Informació
Gimcana popular per a joves i infants.

11.30 h, Cuina en directe
Plaça Nova (Escenari)
Cuina amb productes de proximitat que podeu
trobar al Parc Rural del Montserrat. A càrrec
de Jordi Llobet.

12.30 h, Concert-Vermut Folk
Plaça Nova (Escenari)
Música i ball amb la Cobla Mínima. Servei de
taverna amb beguda i menjar.

Organitza: Parc Rural del Montserrat

Organitza: Parc Rural del Montserrat
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16 h, Música i Dansa de Taverna
Cal Puigjaner (Campament)
Taller de cants i balls populars en el marc de
les antigues tavernes catalanes. A càrrec de
Ramon Redorta.
17.30 h, Consell de Guerra
Església de Santa Maria
Recreació del Consell de Guerra que va
tenir lloc el 20 i 21 d’agost de 1714 a Olesa.
Dramatització a càrrec d’actors locals.
19 h, Gran Batalla
Carrer del Conflent (Davant del Pi)
Recreació del combat succeït a finals del
mes de juliol de l’any 1714 on es va derrotar i
capturar a l’infame “Capitán Maria”.
21 h, Sopar Popular
Parc del Porxo de Santa Oliva
Sopar Popular tradicional de La Festa dels
Miquelets.
Entrants de formatge i raïm, cigrons a la
boscana, porc rostit, coca i moscatell, vi i
aigua.
Preu: 15 anticipada (https://vivetix.com/events/festa-delsmiquelets) 16 €; menors de 12 anys, 8 €. Places limitades.
Tiquets: Vivetix i Punt d’Informació.
Recorda portar el tiquet imprés per per poder recollir el
sopar. La compra del tiquet inclou el tradicional bol de La
Festa dels Miquelets.

22 h, Concert de Nit
Parc del Porxo de Santa Oliva
Nit de música i ball amb els Randellaires,
seguit d’en Carles Belda.

DURANT LA FESTA
Mercat Barroc
Plaça Nova i voltants de l’Església
Mercat de productes artesanals, alimentaris
i mostra d’oficis. Ambientat a inicis del segle
XVIII.
Dissabte: de 10 h a 21 h
Diumenge: de 10 h a 20 h

Mercat Origen Montserrat
Productes agroalimentaris de proximitat de
l’entorn de Montserrat.
Dissabte: de 10 h a 21 h

Campament Militar i Exposició “15 anys de
La Festa dels Miquelets”
Cal Puigjaner
Recreació d’un campament de l’exèrcit català
del segle XVIII. Servei de taverna. Exposició
dels “15 anys de La Festa dels Miquelets” al
Celler.
Dissabte: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
Diumenge: de 10 h a 14 h

diumenge
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11 h, Vestits i Roba del Segle XVIII
Cal Puigjaner (Campament)
Introducció pràctica i mostra dels diferents
tipus de vestimenta del 1700. Xerrada a
càrrec del recreador Germán Domingo.
11 h, Tupinamburga, La Remeiera
Plaça Nova (Portalada Renaixentista)
L’hora del conte amb la Companyia Lletres
Màgiques (Tupinamburga, La Remeiera).
Tot seguit, taller de saquets remeiers per
a infants a partir de 6 anys. El Remei dels
Miquelets (espígol, romaní i sàlvia)

Col . labora: Biblioteca Santa Oliva

12 h, Batalla Urbana
Porxo de Santa Oliva
Recreació d’un enfrontament pels carrers del
nucli antic d’Olesa. Seguit de l’ajusticiament
del “Capitán Maria” a la Font d’en Roure.
(Espais destinats per al públic limitats per
tanques de seguretat).
17 h, La Pedregada
Parc del Porxo de Santa Oliva
Construcció de bombardes de farina i batalla.
Activitat per a infants i famílies.

VISITES GUIADES INFANTILS
La Festa dels Miquelets
Carrer Església (Punt d’Informació)
Una ruta per als més petits (de 3 a 12 anys),
acompanyats per una olesana del segle XVIII
i el mestre de minyons, on coneixeran qui són
els miquelets i què va passar a Olesa al 1700.
Dissabte: a les 17 h
Diumenge: a les 12 h
Preu: 1 € (https://vivetix.com/events/festa-dels-miquelets)

La Festa
Participa-hi

Mapa

TROBA EL MIQUELET
Carrers del nucli antic
Troba els Miquelets amagats als aparadors
dels comerços de la Ruta d’Aparadors i entra
en el sorteig d’un joc de l’Educajocs.
Activitat infantil. Fins als 12 anys.
Dates: del 26 de setembre fins a les 13h del 2 d’octubre.

RUTA D’APARADORS
Carrers del nucli antic
Vine a veure els aparadors engalanats.
Comerciants d’Olesa guarneixen els seus
aparadors en motiu de La Festa dels
Miquelets.
Col . labora: Exhibeo Visual Merchandising.
Dates: del 26 de setembre al 2 d’octubre.

CONSELL DE TAPES
Carrers del nucli antic
Vota la millor tapa i entra en el sorteig d’un
sopar per a dues persones valorat en 30 € a
l’establiment guanyador del Consell de Tapes.
Període de votació: del 30 de setembre fins a les 13 h del
2 d’octubre al Punt d’Informació. Aconsegueix les cartilles
de votació als establiments participants.

CONCURS FOTOGRÀFIC D’INSTAGRAM
Durant La Festa
Participa en el Concurs Fotogràfic
d’Instagram de La Festa dels Miquelets i
guanya un lot de productes de La Vermuteria.
Límit de participació: 9 d’octubre
Consulta les Bases: https://linktr.ee/festamiquelets
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MERCAT BARROC I CONSELL DE GUERRA
CAMPAMENT
SOPAR, CONCERT I LA PEDREGADA
GRAN BATALLA
MARXA DELS 158 / PUNT D’INFORMACIÓ
PÀRQUING GRATUÏT
PÀRQUING DE PAGAMENT

COL. LABORA
ORGANITZA

