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“La tour danbare” làmina 66, dins: Les plans et pprofils des principales Villes 
etlieux considerables de la Principauté de Catalogne. Avec la Carte generale, et les 
particulieres de chaque gouvernement. A Paris par le Chevalier de Beaulieu 1643

Jornades històriques, commemoratives i lúdiques vinculades  
a la batalla de Torredembarra del 16 de juliol de 1713

TORREDEMBARRA 1713
Història, commemoració i divulgació

18 i 19 de maig de 2019
pels carrers del nucli antic

Més informació a: turismetorredembarra.cat



ACTES PREVIS

De dilluns 13 a diumenge 19 de maig,  
al pati del Castell: 

EXPOSICIÓ: BARCELONA 1714. CRÒNICA 
DE TINTA I PÓLVORA (MEMORIAL 1714) 

De dilluns a divendres de 9.00 h a 20.00 h. 
Dissabte i Diumenge d’11.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h.

Per diversos establiments del c. Antoni Roig i Joan Güell: 

EXPOSICIÓ: PERSONATGES I BATALLES 
DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 1705-1714

Durant tot el cap de setmana per l’espai de la fira:

GRUP DE RECREACIÓ HISTÒRICA I 
ACTIVITATS AL CAMPAMENT MILITAR  

Miquelets de Catalunya, Regiment d’Hússers Hongaresos de Moià, 
Sanguen Honoris.

MERCAT DEL 1713  
(dolços, embotits, artesania...) i demostració d’oficis antics.

Al carrer Ample: 

ACTIVITATS INFANTILS: ESPAI 
D‘EXPERIMENTACIÓ I JOC LLIURE

A la plaça de la Vila, 

ESPAI GASTRONÒMIC 1714, TAST 
GASTRONÒMIC A TORREDEMBARRA 

Vine a descobrir els plats que van acompanyar a la batalla i dels que 
s’han proposat les adaptacions de diferents receptes als gustos actuals: 

truita amb suc, bunyols de vents, coca de recapte.

DISSABTE 18 
DE MAIG
A les 11.00 h i a les 18.00 h.  
itinerant per l’eix comercial

 CERCAVILA  
HISTÒRICA, MUSICAL I 
FESTIVA I ESPECTACLE 
D’ANIMACIÓ I TEATRE: 

LA CRIDA DELS JOCS 
Un viatge al 1714 de la mà de dos 

personatges de l’època, que us allistaran 
i prepararan per aconseguir una tropa 
capaç de posar fi al setge de Barcelona. 
Només els que superin les proves i jocs 
seran escollits Miquelets. Acompanyats 

de músics, amb repertori de música 
tradicional, seran la banda sonora 

d’aquest viatge al nostre passat i a un dels 
moments clau de la nostra història.

A les 12.00 h i a les 18.30 h. 

VISITA GUIADA  
AL CASTELL 

Inscripció a la pàgina web  
wwww.turismetorredembarra.cat  

o el mateix dia de la visita al pati del Castell. 
Preu: A partir de 12 anys: 3 €. Places limitades.  

Punt de sortida: pati del Castell.  
Recorregut aprox 1 h, es visita Castell,  
Sala Lluís d’Icart, sala de Plens i Juntes.

Abans de començar la visita podreu 
realitzar un tast de la galeta de la 
festa, fins exhaurir existències.

A les 12.00 h (Idioma català)  
A les 18.30 h (Idioma castellà)

DIUMENGE 
19 DE MAIG

A les 11.00 h a la pl. de la Vila

 ROMANÇOS DE GUERRA 
a càrrec de Fil i Canya 

A les 12.00 h a la Torre de la Vila

 DESFILADA DE TROPES, 
OFRENA FLORAL I 
SALVES D’HONOR

A continuació 

RECREACIÓ DE 
LA BATALLA DE 

TORREDEMBARRA,
amb la participació dels diferents grups de 

recreació històrica.

A les 18.00 h.

VISITA GUIADA  
AL CASTELL 

Inscripció a la pàgina web  
wwww.turismetorredembarra.cat  

o el mateix dia de la visita al pati del Castell. 
Preu: A partir de 12 anys: 3 €. Places limitades.  

Punt de sortida: pati del Castell.  
Recorregut aprox 1 h, es visita Castell,  
Sala Lluís d’Icart, sala de Plens i Juntes.

Abans de començar la visita podreu 
realitzar un tast de la galeta de la 
festa, fins exhaurir existències.

A les 18.00 h (Idioma català)
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