ORGANITZA

amb el suport

PATROCINADORS

COL·LABORADORS

917 – 2017
1.100 ANYS CASTELL DE SUBIRATS

917-2017 – 1.100 ANYS CASTELL DE SUBIRATS
Calendari d’actes 2017

FEBRER

28

Benvolguts i benvolgudes,
Us fem a mans el programa d’actes de la commemoració dels 1.100 anys del
Castell de Subirats.
Com sabeu l’any 2017 és un any de celebració per al municipi de Subirats. El
Castell de Subirats compleix 1.100 anys des de la primera referència escrita,
en un document de cessió de terres dels germans Udolard i Ermenard a l’abat
Donadeu del monestir de Sant Cugat del Vallès.
En aquest document per primera vegada tenim notícies de Subirats i del territori
del Penedès. Indubtablement la construcció del Castell és d’una data anterior,
per ara desconeguda, però que es pot situar als inicis del segle X.
Des de l’Ajuntament de Subirats volem commemorar aquesta ﬁta històrica amb
una sèrie d’actes i esdeveniments que conviden a la participació de la ciutadania
de Subirats, de Sant Sadurní d’Anoia i per extensió a tot el territori penedesenc
d’aquest aniversari.
La Comissió dels 1.100 anys, formada per diferents entitats del municipi, va ser
l’encarregada d’elaborar i treballar les diferents propostes que ara us presentem i que creiem que tothom en podrà gaudir.
Trobareu tot un ventall d’actes: xerrades, concerts, exposicions, festes… Un
ventall que s’ha pensat tenint en compte l’especial peculiaritat del municipi, com
a territori extens i amb una població dispersa, amb un punt clau d’unió que és
el nostre Castell.
Agraïm la collaboració desinteressada de les empreses del municipi que ens
han donat suport en aquesta celebració, així com al Bisbat de Sant Feliu de
Llobregat.
Esperem que aquestes propostes us siguin engrescadores i que la vostra participació no sigui només com a persones espectadores sinó com a agents implicats en la celebració dels 1.100 anys del Castell.
lluïsa sueiro
Regidoria de Cultura

A les 19 h, al Castell de Subirats
INAuGuRACIÓ Dels ACTes De CelebRACIÓ Dels 1.100 ANYs Del CAsTell De
subIRATs
presentació del calendari d’actes i patrocinadors de la celebració dels 1.100 anys del
Castell de subirats.
Xerrada “del kastro Subiratos al Castell de Subirats” a càrrec de Tríade Serveis Culturals i
parlaments de tots els alcaldes de Subirats.
Exposició dels logotips presentats al Concurs d’idees convocat per l’Ajuntament de Subirats
per escollir la imatge gràﬁca dels 1.100 anys del Castell de Subirats.
En acabar l’acte hi haurà piscolabis per als assistents.

mARÇ
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A les 19 h, al Patronat Familiar dels Casots (c/ Casots, 11 dels Casots)
INAuGuRACIÓ De l’eXpOsICIÓ
per bruixa i metxinera. la cacera de bruixes a Catalunya del Museu d’Història de
Catalunya.
L’exposició estarà oberta del 10 al 26 de març. Horaris: dissabtes de 17 a 20 h i diumenges
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. De dilluns a divendres visites concertades trucant al telèfon de
l’Ajuntament de Subirats, 93 899 30 11.
Xerrada “lA CACeRA De bRuIXes. per què al llarg de l’edat moderna es va creure
que el mal conviu amb nosaltres, és dona i se l’ha d’exterminar?”
A càrrec de M.Lluïsa Latorre.
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A les 18 h, a l’Església de Lavern
CICle De mÚsICA A les esGlÉsIes
Concert de Duo bruch, Viatges i Fantasies.
El Duo Bruch és format per la ﬂautista Irene Becerra i l’arpista Olga Benito, i presenten una
selecció d’obres per aquesta formació de gran encant tímbric, d’autors del segles XIX i XX,
de l’escola francòfona com C.Saint-Saëns o J.Massenet, o de l’altra riba de l’Atlàtic com la
Història de un Tango d’Astor Piazzola a més d’altres repertoris.
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De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de cava durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Fèlix Massana Ràfols Agricultura Ecològica
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A les 18 h, al Centre Cultural i Recreatiu de Can Rossell (c/ Can Rossell, 14-16 de Can Rossell)
CICle De XeRRADes
la població al voltant del Castell de subirats.
A càrrec de l’historiador Josep Bosch
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A les 12 h, al Castell de Subirats
FesTA De lA GeNT GRAN
A les 12 h. Visita guiada al Castell de Subirats.
A les 13 h. Visita a l’exposició “Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya”.
A les 14 h. Dinar i ball al Restaurant Mirador de les Caves.
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Taller gratuït que consta de quatre sessions: 8, 15, 22 i 29 d’abril.
Dirigit al públic adult i gent gran.
Cal inscripció prèvia al telèfon 938993011.

A les 12 h, al Castell de Subirats.Organitza Escola de Música de l’Alt Penedès
CONCeRT De l’esCOlA De mÚsICA De l’AlT peNeDÈs
Concert de primavera amb conjunts intstrumentals intermunicipals. Batucada, banda,
orquestra de corda i orquestra de guitarra.
De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de cava durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Caves El Mas Ferrer
D’11 a 14 h, al Castell de Subirats
TAlleR De mÚsICA meDIeVAl
Taller coneix i gaudeix la música medieval.
A càrrec d’Helena Escolano.
Un viatge per la música mil·lenària de l’Edat Mitjana, descobrint-ne els temes que inspiraren
les seves lletres, les llegendes, el context social i històric de la cultura medieval, el món dels
trobadors i les dones trobairitz, les danses populars amb la seva percussió, l’intimisme i el
misteri de la música religiosa, la sonoritat dels instruments medievals i la fusió de les cultures
jueva, islàmica i cristiana.
Taller gratuït que consta de quatre sessions: 8, 15, 22 i 29 d’abril.
Dirigit al públic adult i gent gran.
Cal inscripció prèvia al telèfon 938993011.
D’11 a 14 h, al Castell de Subirats
TAlleR De mÚsICA meDIeVAl
Taller coneix i gaudeix la música medieval.
A càrrec d’Helena Escolano.
Taller gratuït que consta de quatre sessions: 8, 15, 22 i 29 d’abril.
Dirigit al públic adult i gent gran.
Cal inscripció prèvia al telèfon 938993011.
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De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de cava durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Cava Guilera
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A les 9.45 h, des de l’Estació de tren de Lavern. Organitza Aj. Subirats i Bikemotions
CAsTell De subIRATs eN bICICleTA elÈCTRICA
Itinerari guiat per la Ruta Vitivinícola 1 de subirats, pícnic al miravinya la bardera i
visita al Castell de subirats amb degustació.
Preu per persona: 37,50€
Informació addicional:
Sortida de migdia
Distància aproximada: 4 hores
L’activitat inclou bicicleta elèctrica, guia, pícnic, accés al Castell de Subirats i copa de cava.
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
D’11 a 14 h, al Castell de Subirats
TAlleR De mÚsICA meDIeVAl
Taller coneix i gaudeix la música medieval.
A càrrec d’Helena Escolano.

A les 18 h, al Patronat Familiar dels Casots (c/ Casots, 11 dels Casots)
CICle De XeRRADes
el Castell de subirats i els seus senyors.
A càrrec de l’historiador Josep Bosch
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D’11 a 14 h, al Castell de Subirats
TAlleR De mÚsICA meDIeVAl
Taller coneix i gaudeix la música medieval.
A càrrec d’Helena Escolano.
Taller gratuït que consta de quatre sessions: 8, 15, 22 i 29 d’abril.
Dirigit al públic adult i gent gran.
Cal inscripció prèvia al telèfon 938993011.
A les 9 h, Sortida des de la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal. Organitza Centre d’Estudis de Subirats
eXCuRsIÓ peR llOCs INsÒlITs De subIRATs
Visita de la cova de Cal mata del Racó i el seu entorn.
Informació addicional:
Sortida de migdia
Distància aproximada: 3 hores.
Diﬁcultat: fàcil/mitjana.
Cal portar calçat adient.

mAIG
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Al Castell de Subirats. Organitza Aj. Subirats i Associació Castell de Subirats
46è ApleC Del pA I l’empeNTA
9 h. Caminada popular
Passejada entre vinyes ﬁns a arribar al conjunt arquitectònic del Castell de Subirats i el Santuari de la Mare de Déu de la Font Santa. Sortida des de l’Oﬁcina de Turisme de Subirats
(Estació de tren de Lavern). Distància aproximada: 8 km. Diﬁcultat: Fàcil/Mitja. Per a qui porti
l’esmorzar, de 8:30h a 9h, hi haurà un refrigeri. L’anada es farà amb monitor i la tornada per
lliure. Cal portar calçat adient i gorra.
12 h. Concelebració eucarística presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Agustí Cortés Soriano,
bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
13 h. ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Baix Llobregat.
Altres activitats:
Taller de Clown. Aprendre a riure’s d’un mateix o bé acceptar la rialla d’altres ens fa més humans i ens canvia comportaments a la vida. Aproﬁtarem les eines que en proporciona el teatre
i el treball de clown per proporcionar a pares i ﬁlls un espai físic i emocional de joc col·lectiu.
Taller gratuït dirigit al públic familiar.
Hi haurà una sessió d’11 a 14 hores i una altra de 16 a 19 hores. Cal inscripció prèvia al tel.
93 899 30 11
A les 18 h. Xocolatada per a petits i grans.
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A les 11 h, al Castell de Subirats. Organitza Aj. Subirats i Associació Castell de Subirats
CICle De XeRRADes
Xerrada i presentació del llibre “1.100 anys del Castell de subirats” a càrrec del Mn.
Josep Raventós, autor del llibre i instigador de les millores de restauració que s’han dut a
terme al Castell i al Santuari des de l’any 1972.
Xerrada “Del Kastro subiratos al Castell de subirats” a càrrec de Tríade Serveis Culturals.
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De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de cava durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Olivé Batllori
A les 10 h, al Castell de Subirats. Organitza Aj. Subirats i Aula de Natura de Subirats
les HeRbes De l’AXA, lA bRuIXA Del CAsTell
Activitat familiar de descoberta de les plantes de l’entorn del Castell de subirats,
acompanyada d’un personatge històric que visqué al castell durant el segle XV.
Preu per persona: 5€ (gratuït per a infants ﬁns a 12 anys).
Informació addicional: es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e:
info@turismesubirats.cat
L’activitat inclou accés al Castell de Subirats i visita teatralitzada.
Col·labora: Vinimundus
A les 10 h, al Castell de Subirats
CuRsA pOpulAR Dels 1.100 ANYs CAsTell De subIRATs
Cursa popular gratuïta i oberta a tothom.
Sortida i arribada al Castell de Subirats.
Recorregut pels camins i corriols del voltant del Castell.
Distància aproximada recorregut curt 3 km i llarg 10 km.
Cal inscripció prèvia adreçant-se a l’Ajuntament de Subirats o a través de la pàgina
www.subirats.cat
En ﬁnalitzar la cursa hi haurà un petit refrigeri per a tots els participants.
A les 18 h, a l’Església d’Ordal
mÚsICA A les esGlÉsIes
Concert de Duo Dilettante, Cançó d’aire popular.
Molt sovint la música popular ens sorprèn per les seves metàfores, i perquè sovint pot expressar allò sublim a través d’un gir musical aparentment innocent, o d’un text ben senzill
però delicat alhora. Al mateix temps s’ocupa de les coses més banals del dia a dia que la
converteixen en una experiència entenedora i propera. La poètica de la música popular ens
sedueix sovint a cada frase i en cada petit detall que explica i ens fa sentir l’aire i els costums
d’un temps passat que no ens és del tot llunyà i que, sovint, se’ns fa ﬁns i tot, familiar. A través
de la cançó popular, el Duo Dilettante ens vol acostar a la senzillesa, a la delicadesa i al toc
sublim que s’entreteix en la música popular arranjada per a veu i guitarra.
A les 11.30 h, al Castell de Subirats. Organitza Parròquia de Sant Pere - Castell de Subirats
TAlleR De RemeIs TRADICIONAls I AlImeNTACIÓ meDIeVAl
Conegui com vivien els nostres avantpassats de l’època medieval a través dels seus
remeis naturals i la seva alimentació.
El taller serà impartit per Fra. Valentí Serra de Manresa.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al telèfon 654767349.
A les 18 h, al Castell de Subirats
CICle De XeRRADes
el Castell de subirats i la seva relació al territori del penedès.
A càrrec de l’historiador Josep Bosch
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A les 18 h, al Castell de Subirats
4ts pRemIs CAsTell De subIRATs
lliurament dels 4ts premis Castell de subirats.
TAulA RODONA
la relació del Castell amb el seu municipi
Taula rodona referida als castells de la comarca i rodalies.
Amb la participació d’alcaldes, representants dels municipis i el Diputat d’Urbanisme i
Habitatge, Sr. Josep Ramon Mut.

Cartulari de Sant Cugat del Vallès, còpia del segle XIII, f.159-v nº 514. Arxiu de la Corona d’Aragó

“… in KastroSubiratos, in territorioBarchinonaquodsitum
est ultra ﬂuvioLubricato, propeterritorioPenetense …”
“... amb residència al castell de Subirats,
el territori de Barcelona, que està situat
a l’altra banda del riu Llobregat, prop del territori del Penedès....”
La primera cita escrita que tenim de Subirats és al document de concessió de terres dels germans
Udolard i Ermenard, del 28 de febrer de l’any 917 a l’abat Donadeu de Sant Cugat. Aquestes terres
les reben entre les esglésies de Santa Maria, Sant Joan i Sant Pere. Les terres per conrear havien
de ser en un lloc planer, pel que s’identiﬁquen amb Santa Maria de Monistrol, Sant Joan de Salerm
i Sant Pere de Lavern.

mOLTES FELICITATS

917-2017 - 1.100 ANYS CASTELL DE SUBIRATS
Calendari d’actes 2017

GeNeR

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

AbRIl

dl. dt. dc. dj. dv. ds.
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

JulIOl

dl. dt. dc. dj. dv. ds.
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

dg.
2
9
16
23
30

FebReR

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

dl.
1
8
15
22
29

dt.
2
9
16
23
30

mAIG

dc.
3
10
17
24
31

dv.
5
12
19
26

ds.
6
13
20
27

AGOsT

dg.
2
9
16
23
30

dl. dt. dc.
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

dl. dt. dc.
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

OCTubRe

dj.
4
11
18
25

dj.
3
10
17
24
31

dv.
4
11
18
25

ds.
5
12
19
26

dg.
7
14
21
28

dg.
6
13
20
27

NOVembRe
dj.
2
9
16
23
30

dv.
3
10
17
24

ds.
4
11
18
25

dg.
5
12
19
26

mARÇ

dl. dt. dc.
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

dj.
2
9
16
23
30

dv.
3
10
17
24
31

JuNY

dl. dt. dc. dj.
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

dv.
2
9
16
23
30

ds.
4
11
18
25

dg.
5
12
19
26

ds.
3
10
17
24

dg.
4
11
18
25

seTembRe

dl. dt. dc. dj. dv.
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

ds.
2
9
16
23
30

dg.
3
10
17
24

JUNY

3

3
4
10
11
15

DesembRe

dl. dt. dc. dj. dv.
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

ds.
2
9
16
23
30

dg.
3
10
17
24
31

Aquest programa pot patir modiﬁcacions per causes alienes a l’organització. S’anirà informant
puntualment de la celebració de cadascun dels actes inclosos en aquest programa.
Recomanem consultar l’agenda de la pàgina web de l’Ajuntament de Subirats, www.subirats.cat
Donat l’aforament limitat d’alguns espais, recomanem inscriure’s prèviament a tots els actes
organitzats trucant al telèfon de l’Ajuntament de Subirats, 938993011.
Podeu descarregar les fotograﬁes dels diferents actes a la galeria del Flickr
de l’Ajuntament de Subirats (http://www.ﬂickr.com/photos/ajsubirats)
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A les 9.45 h, al Castell de Subirats
VIsITA COmeNTADA CAsTell De subIRATs I TORROTA meDIeVAl Dels CAsOTs
Viatgem a l’època medieval amb l’historiador Josep bosch per descobrir la torre de
guaita medieval que depenia del Castell de Subirats.
Preu per persona: 10€
Informació addicional:
Sortida des del Mirador del Castell de Subirats.
Distància a peu aprox.: 2 km.
Diﬁcultat: fàcil/mitjana.
Servei de bus disponible a la tornada.
Cal portar calçat adient.
L’activitat inclou accés al Castell de Subirats, passejada guiada, visita exterior a la torrota
medieval i degustació d’una copa de cava amb productes de proximitat.
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
Col·labora: Freixenet
De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de cava durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Oliver Viticultors
A les 18 h, a l’Ateneu Agrícola de Lavern (Pl. de l’Ateneu, s/n de Lavern)
CICle De XeRRADes
societat i economia en el terme de subirats al segle XVI.
A càrrec de l’historiador Jaume Gaya Catasús
Organitza Confraria del Cava

12è RAl·lI De COTXes D’ÈpOCA pAÍs Del CAVA – 1.100 ANYs CAsTell De
subIRATs
De 9 a 20 h, al Vinseum (Vilafranca). Organitza Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPvi)
VI CONGRÉs INTeRNACIONAl ART I pAIsATGe VITIVINÍCOlA
9 h. Benvinguda i inauguració del congrés
10 h. Presentació del bloc d’economia
16 h. Presentació del bloc de paisatge
20 h. Cloenda
Podeu consultar el programa complert a la pàgina www.congresartipaisatge.cat
De 9 a 22 h, a Torre-Ramona (Subirats). Organitza Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPvi)
VI CONGRÉs INTeRNACIONAl ART I pAIsATGe VITIVINÍCOlA
9 h. Presentació del bloc de territori
16 h. Presentació del bloc d’art
20.30 h. Sopar de cloenda
22 h. Concert a la llum de la vinya
Podeu consultar el programa complert a la pàgina www.congresartipaisatge.cat
A les 19 h, al Castell de Subirats. Organitza Parròquia de Sant Pere - Castell de Subirats
Veus Al CAsTell
Celebració del Dia Internacional de la música.
Concert amb la participació de:
- Coral El Bell Ressò de la Sagrera, de Barcelona.
- Coral Llebeig, de Sant Pau d’Ordal.

JULIOL
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De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de cava durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Bodegues Sumarroca
A la mitja part maridatge de cava i préssec d’Ordal.
A les 12 h, al Castell de Subirats
INAuGuRACIÓ De l’eXpOsICIÓ Dels ARTIsTes De subIRATs
Àngel martínez, Cathrine bergsrud, Josep massana, lesley Yendell i m. Assumpció
Raventós.
L’exposició estarà oberta del 2 de juliol al 2 d’agost. Horaris: dissabtes i diumenges de 10.30
a 12 h.
Actuació de la Coral de lavern amb l’acompanyament del Grup de Flautes
A les 22 h, al Castell de Subirats
NITs A lA FResCA
Concert d’òpera.
En el marc de l’era del Castell, nit d’òpera amb piano, baix, soprano i tenor.
A la mitja part maridatge de cava i préssec d’Ordal
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A les 22 h, al Castell de Subirats
NITs A lA FResCA
Concert d’havaneres amb el grup “Havaneres veles i vents” de Calafell.
A la mitja part ROM CREMAT
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De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de vi durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Albet i Noya
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A les 10 h, a Torre-ramona i Castell de Subirats
VIsITA COmbINADA TORRe-RAmONA, “sORpReNeNT I mIsTeRIOsA” I CAsTell De
subIRATs
Dins la programació del XV Festival de música a les Vinyes, els dies de concert, es
realitza una visita guiada, per gaudir de l’arquitectura i la història del poble medieval de
Torre-ramona i el Castell de Subirats.
Preu per persona: 6€
Informació addicional:
Itinerari a peu de Torre-ramona al Castell.
Distància a peu aprox.: 1 km
Diﬁcultat: fàcil/mitjana
Cal portar calçat adient i gorra.
L’activitat inclou: guia local ruta, una degustació i visita al Castell de Subirats.
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
Col·labora: Família Bori de Fortuny, Confraria del Cava Sant Sadurní i Cathrine Bergsrud.
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A les 19 h, al Castell de Subirats. Organitza Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Aj. Subirats
CONsell D’AlCAlDes De l’AlT peNeDÈs
prèviament a la sessió plenària del Consell, els alcaldes visitaran les Caves llopart.
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A les 10 h, a la Torre-ramona i Castell de Subirats
VIsITA COmbINADA TORRe-RAmONA, “sORpReNeNT I mIsTeRIOsA” I CAsTell De
subIRATs
Dins la programació del XV Festival de música a les Vinyes, els dies de concert, es
realitza una visita guiada, per gaudir de l’arquitectura i la història del poble medieval de
Torre-ramona i el Castell de Subirats.
Preu per persona: 6€
Informació addicional:
Itinerari a peu de Torre-ramona al Castell.
Distància a peu aprox.: 1 km.
Diﬁcultat: fàcil/mitjana.
Cal portar calçat adient i gorra.
L’activitat inclou: guia local ruta, una degustació i visita al Castell de Subirats.
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
Col·labora: Família Bori de Fortuny, Confraria del Cava Sant Sadurní i Cathrine Bergsrud.
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De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de cava durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Celler Castellroig, Finca Sabaté i Coca
Al Castell de Subirats. Organitza Parròquia de Sant Pere - Castell de Subirats
llÀGRImes De sANT llOReNÇ
la nit del 10 d’agost, vine a veure la pluja d’estels des de la plaça del Castell. Obrirem
la Terrassa Nord ﬁns les 2.00 AM per a que pugueu fer un beure i menjar alguna cosa
mentre gaudiu de l’espectacle de la naturalesa. Imprescindible reserva prèvia al telèfon
654 76 73 49.

SETEmBRE
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De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de vi durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Caves Llopart
A les 9.45 h, al Castell de Subirats
RuTA VeRDA Del CAsTell De subIRATs
passejada per la nova ruta senyalitzada del Castell de subirats i descoberta del forn de
calç la bardera. la ruta transcorre entre vinyes, bosc, masies i torrents.
Preu per persona: 3€
Informació addicional: Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
Sortida des del Mirador del Castell de Subirats.
Distància a peu aprox.: 8 Km
Diﬁcultat: mitjana.
La sortida planteja una passejada d’unes 2,5 hores amb cert desnivell acumulat.
Cal portar calçat adient i gorra.
Col·labora: Centre d’Estudis de Subirats (CESUB)
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A les 18 h, al local social de la Urb. Casablanca (c/ Moreres, 2)
CICle De XeRRADes
Dues dones de subirats, bruixes o sanadores?
a càrrec de l’historiador Francesc Perea.
Del Kastro subiratos al Castell de subirats
a càrrec de Tríade Serveis Culturals
De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de vi durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Esteve i Gibert Viticultors
A les 18 h, al Castell de Subirats
1.100 ANYs CAsTell subIRATs
espectacle medieval a càrrec de la Companyia de Teatre excalibur:
MESTRE D’ARMES. Espectacle didàctic. Lluites en viu i explicacions del Mestre d’armes.
Erudit de la vida medieval. Costums, aspectes i trajectòria dels cavallers, curiositats i tècniques de combats dels cavallers. Exhibicions amb claus, caigudes i espectaculars lluites amb
una gran varietat d’armes.
TORNEIG DE CAVALLERS. Un els espectacles estel·lars de l’edat mitjana. Lluites entre els
millors cavallers del regne. Sempre amb una història diferent i amb més combats que mai.
CONSPIRACIÓ. La reina ha rebut males notícies de la seva consellera. El tro està en perill,
i el culpable serà algú que no té sang noble. Decidida a canviar aquesta predicció, organitza
un torneig, on els joves del poble podran lluitar com a cavallers, i així poder descobrir, qui és
el traïdor de la corona.
espectacle subirats medieval a càrrec dels grups de teatre de lavern i Can Rossell:
Recreació de la vida al castell a l’alta edat mitjana.
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10 h. Missa Commemorativa organitzada per la Parròquia de Sant Pere - Castell de Subirats
11 h. Actuacions folklòriques a càrrec d’entitats de Subirats i Sant Sadurní d’Anoia
12 h. Descoberta de la placa commemorativa i actuació de la Coral Llebeig de Sant Pau
d’Ordal
14 h. Paella popular. Cal inscripció prèvia al tel. 93 899 30 11. Preu: 8€ (tot inclòs)
17 h. Actuació castellera dels Xicots de Vilafranca
A les 10 h, al Castell de Subirats
TAlleR D’esCRIpTuRA meDIeVAl
“el secret del senyor de subirats”
Taller familiar d’escriptura medieval. Activitat organitzada dins dels actes de les Jornades
Europees del Patrimoni 2017
Preu per persona: 3€
Informació addicional: Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e:
info@turismesubirats.cat
L’activitat inclou la visita al Castell de Subirats i taller infantil.
Infants acompanyats dels seus pares. Edat aconsellada 6-7 anys.
Col·labora: Tríade Serveis Culturals
De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de cava durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Eudald Massana Noya Agricultura Ecològica

De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de cava durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Cellers Carol Vallès
De les 9.45 h, al Castell de Subirats
VIATGe submARÍ peR subIRATs
Visita comentada a càrrec del biòleg lluís Rius que s’inicia al Castell de subirats amb
una presentació de les característiques geològiques i la paleontologia local en relació als rodals del Castell de Subirats. Posteriorment, desplaçament per realitzar la ruta especialitzada
pels voltants dels Casots.
Preu per persona: 6€
Informació addicional:
La ruta es divideix en dues parts: xerrada al Castell de Subirats i ruta a peu comentada.
Cal portar calçat adient.
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A les 18 h, a l’Església de Sant Pau d’Ordal
mÚsICA A les esGlÉsIes
Concert de David Riba, 500 anys de ﬂautes.
El ﬂautista igualadí David Riba, presenta en versió un recorregut per les sonoritats des del renaixement als nostres dies mitjançant algunes peces interpretades amb instruments originals
i amb petits complements de vestuari. Podrem sentir Estampida, d’un anònim del s.XV amb
la ﬂauta renaixentista de 6 forats, obres de Bach i Telemann amb traverso, la ﬂauta romàntica
amb Francesco Molino, la de ﬁnals del s. XIX amb Debussy i la moderna amb Casterède, tot
combinat amb cançons i aires tradicionals.
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A les 19 h, a l’Església de Sant Sadurní d’Anoia. Organitza Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
mÚsICA A les esGlÉsIes
Concert de música.

DESEmBRE
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A les 18 h, al Castell de Subirats
ACTe De ClOeNDA
Concert del Quartet Altimira.
Formació nascuda a l’estiu del 2012 i formada pel Luis Peña i Joan Mestre, violins, David
Andújar, viola i Mariona Tuset, violoncel.
Xerrada a càrrec de l’historiador salvador llorac.
En acabar l’acte hi haurà piscolabis pels assistents.
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De 10 a 14 h, al Castell de Subirats
eNTRADA COmbINADA CAsTell I VI
Degustació d’una copa de cava durant la visita al Castell de subirats.
Preu per persona: 4,50€. Visites guiades a les 10.30 i a les 12 h.
Es recomana concertar visita al tel. 93 899 34 99 o al c/e: info@turismesubirats.cat
A disposició, altres modalitats d’entrada amb degustació i col·lectius amb descompte.
Col·labora: Canals i Casanovas

