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1702-1714
Espais ponentins de la Guerra

  Actes programats a:

 Gener ----------------  Lleida/Seu Vella --------------  dia 26/01 a les 10:00 h.
 Febrer ---------------  Almenar ------------------------  dia 23/02 a les 10:00 h.
 Març ----------------- Sant Martí de Maldà --------- dia 01/03 a les 19:30 h.
 Març -----------------  Artesa de Lleida -------------- dia 23/03 a les 11:00 h.
 Abril -----------------  Tàrrega ------------------------- dia 26/04 a les 11:00 h.
 Maig ----------------   Artesa de Segre ---------------- dia 25/05 a les 11:00 h.
 Juny -----------------  Àger -----------------------------  dia 07/06 a les 11:00 h.
 Juliol ----------------- Els Prats de Rei --------------   dia 06/07 a les 11:00 h.
 Agost ----------------- Espluga Calba----------------   dia 17/ 08 a les 11:00 h.
 Setembre ------------ Cervera ------------------------- dia 04/09 a les 19:00 h. 
 Setembre ------------ Bellpuig ------------------------- dia 07/09 a les 11:00 h. 
 Setembre ------------ Verdú ---------------------------  dia 10/09 a les 20:00 h. 

 • Acte inaugural a Lleida i la Seu Vella (gener)
 • Acte de cloenda del III Cicle de Conferències, a Sant Martí (març)
 • Acte de cloenda de les Conferències i notes històriques a Cervera (setembre)
 • Acte especial de cloenda del Poemari a Bellpuig (setembre)
 • Acte de cloenda popular en homenatge a la Senyera a Verdú (setembre)

       Estructura dels actes a celebrar a cada població:

 • Conferència sobre la Guerra de Successió a les Terres de Lleida
 • Notes històriques sobre la població que acull la conferència
 • Breu introducció musical
 • Hissada de la Senyera de Catalunya
 • Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes
 • Lectura d’un poema sobre els fets i el confl icte de 1702-1714



      El Grup de Recerques de les Terres de Ponent fi del a la seva vocació d’investigació i de 
divulgació de la Història de les comarques occidentals de Catalunya, no podia restar al marge 
d’un any com el 2014, quan es commemora el tricentenari de la derrota de 1714, quan desapa-
regué la Corona d’Aragó i Catalunya començà una de les etapes més fosques de la seva his-
tòria, però que va fer que el país sigui el que és actualment i que estigui en un procés expectant 
respecte un futur diferent.

      La Guerra de Successió (1702-1714) fou un confl icte entre les potències europees de 
l’època: per una banda les dues corones borbòniques –França i Espanya- i per l’altra la Gran 
Aliança – formada bàsicament per Anglaterra, Països Baixos i Portugal al voltant de l’Imperi 
Austríac. Es decidia l’hegemonia mundial i la disputa de la corona espanyola, entre el designat 
rei Felip V i el pretenent Carles d’Àustria, fou l’excusa per començar una llarga guerra de caire 
mundial, que fi nalitzà quan l’arxiduc austríac heretà la corona imperial. No hi ha cap dubte que 
la principal guanyadora del confl icte fou Anglaterra i la principal perdedora fou Catalunya. El 
decret de Nova Planta igualava el territori de la vella corona aragonesa a les lleis castellanes i 
predominava l’atenció cap a una sola llengua...

     Les Terres de Lleida foren les primeres en rebre el sotrac de la derrota. Set anys abans de 
la caiguda de Barcelona ho feia Lleida, la repressió (tancament de la Seu medieval, abolició 
de la Paeria i de l’Estudi General) marcaria el que anava a signifi car la pèrdua de la guerra, la 
qual cal reconèixer que a casa nostra esdevingué una mena de guerra civil, entre el partidaris 
del pretenent francès i del pretenent austríac. L’any 1710 una batalla crucial esdevingué a Al-
menar, la qual hauria pogut canviar el destí fi nal de Catalunya, però era tal la importància de 
l’estratègica fortalesa que s’havia construït a Lleida, al voltant de la vella  catedral, que el rei 
Borbó salvà el cap i la corona...

   El Grup de Recerques de les Terres de Ponent ha organitzar una activitat mensual en aquells 
indrets de les comarques de Lleida amb un protagonisme especial durant la llarga guerra de 
Successió, consistent en conèixer en el lloc on va passar un aspecte concret de l’escomesa, 
mitjançant bons coneixedors d’aquests aspectes històrics. A més de la divulgació d’aquells fets 
passats es vol retre homenatge a totes les víctimes d’aquella malaurada guerra i per això els 
poetes i els músics aportaran la seva emotiva creativitat,  en uns actes simbòlics que clouran 
cada jornada. 

    Cervera, com no, serà la darrera fi ta d’aquest peregrinar amb clau tricentenari per les Terres 
de Lleida que tingueren  un paper transcendental en el curs de la guerra i en la nova societat 
catalana formada a partir de llavors. 

Miquel Torres

President del Grup de Recerques de les Terres de Ponent



LES CONFERÈNCIES 

Gener – Seu Vella de Lleida
Òscar Uceda i Márquez.  El setge de Lleida de 1707
Òscar Uceda i Joan-Ramon González.  Recorregut pels espais del setge de Lleida

Febrer – Almenar
Josep Forns, Joan-Ramon González i Josep Gallart. Visita a la població d’Almenar
Jaume Fernández González.  La batalla d’Almenar
Jaume Fernández González.  Visita a l’espai de la batalla

Març – Sant Martí de Maldà
Esteve Mestre i Roigé.  La Guerra de Successió al Pla d’Urgell
Josep M. Llobet.  Notes històriques del confl icte a la Vall del Riu Corb

Març – Artesa de Lleida
Josep Pujol Ballesté. CES.  El fet dels catalans, segons el parlament anglès

Abril – Tàrrega
Sebastià Sardiné.   Jo,Vilana-Perles. El diplomàtic català que va moure els fi ls de la Guerra de Sucessió 
(1704-1714)
Josep M. Llobet.  Notes històriques del confl icte a les viles de Tàrrega, Vilagrassa i Anglesola

Maig – Artesa de Segre
Miquel Pueyo i París. Catalunya 1714-2014, una comunitat nacional bilingüista recilient
Josep M. Llobet.  Notes històriques del confl icte a les Terres del Marquesat

Juny - Àger
Acte dins el marc de la VII Trobada dels Centres d’Estudis de Lleida
GRTP. Exposició del projecte a les Terres de Lleida 
Josep M. Llobet.  Notes històriques sobre Balaguer 

Juliol – Els Prats de Rei
Pere Tardà.  La batalla de Prats de Rei
Josep M. Llobet. Notes històriques del confl icte a la Segarra calafi na

Agost – Espluga Calba
Francesc Amorós i Gonell.  El Comanador de l´ Espluga Calba, Gran Prior de Catalunya, JORDI DE 
PUIGDORFILA ( m. 1714)  i el seu govern austriacista  durant la Guerra de Successió
Òscar Uceda. Els sometens de les Garrigues durant la Guerra de Successió 

Setembre – Cervera
Presentació del llibre Documents notarials de la Segarra i l’Urgell relacionats amb la Guerra de Successió 
1705-1714, de Josep M. Llobet i Portella

Setembre – Bellpuig
Presentació del llibre   Documents notarials de la Segarra i l’Urgell relacionats amb la Guerra de Succes-
sió 1705-1714, de Josep M. Llobet  amb notes històriques sobre la Guerra a Bellpuig



LA POESIA  - LA MÚSICA

Gener – Lleida/Seu Vella
Josep Borrell i Figuera - Carles Juste lo beethoben (violí)

Febrer – Almenar
Víctor Verdú i Josep Maria Nogueras  - Grup Quartana (cobla tres quartans)

Febrer – Sant Martí de Maldà
Francesc Pasqual Greoles - Grup de Grallers de Rocafort - Grup de Gegants de Maldà

Març – Artesa de Lleida
Felip Gallart i Fernández - Grup Quartana (cobla tres quartants)

Abril – Tàrrega
Jaume Vall i Borda - Eduard Boleda i Farré (Viola)

Maig – Artesa de Segre
Jaume Invernom i Forn -  Lluc Martí (violoncel)
Grup de Teatre d’Artesa (poemari patriótic) - Orquestra de Cambra de Barcelona (quartet) 

Juny - Àger
Josep Santesmases i Oller - Teresa Domingo i  Dolors Gabarra (cant a dos veus) 

Juliol – Els Prats de Rei
Poeta segarrenc - Anna Torres i Gabarra (fl auta travessera)

Agost – Espluga Calba
Jordi Salat i Orteu  - Xavi Lozano i Palai (tradicional)

Setembre – Cervera
Rosa Fabregat i  Armengol - Anna Torres i Gabarra (trio)

Setembre – Bellpuig
Jordi Pamies i Grau - Quartet Teixidor (música de cambra)
Lectura complerta del poemari 

Setembre – Verdú
Lleonard Armentano i Anna Homs - Recitació del poemari
Cor de Cambra Absis - Direcció Josep M. Salisi
(música de la cort austriacista a Catalunya)



1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

El setge de Lleida
La Seu Seu Vella

Actes a LLEIDA - SEU VELLA - 26 de gener de 2014
En recordança als herois i  a les víctimes de la Guerra de Successió

J.I. Rodríguez. Amics Seu Vella Lleida

www.guerradesuccessio.cat 



Espais ponentins de la Guerra
Lleida - Seu Vella, 26 de gener de 2014

El setge de Lleida de 1707

 * A les 10 del matí concentració al davant de l’estació de tren de Lleida-Pirineus

 * Recorregut pels espais del setge de Lleida, amb Òscar Uceda Márquez i Joan-
             Ramon González Pérez

 * Visita comentada a l’exposició: Catalunya i la Guerra de Successió, del Museu 
             de Lleida: diocesà i comarcal, amb Montse Macià, directora del museu

 *  Breu introducció musical amenitzada per Carles Juste “lo beethoben”

 *  Hissada/onejada de la Senyera 
 * Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes al peu del campanar  
              de la Seu Vella de Lleida

 * Lectura d’un poema sobre la Guerra de Succcessió de Josep Borrell i Figuera

 * Cloenda musical a càrrec de Carles Juste “lo beethoben”

 

J.H. Kernell. IEI



1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

La Batalla d’Almenar

Actes a ALMENAR - 23 de febrer de 2014
En recordança als herois i les víctimes de la Guerra de Successió

www.11setembre1714.org

www.guerradesuccessio.cat



Espais ponentins de la Guerra
Almenar, 23 de febrer de 2014

 Espai de la batalla d’Almenar de 1710

 * A les 10:00h. del matí concentració a la Plaça de Soldevila d’Almenar

 * Recorregut per la població a càrrec de Josep Forns, Joan-Ramon González i 
             Josep Gallart

 * A les 11:00 h. La batalla d’Almenar de 1710 per Jaume Fernández i González,
             a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Almenar

 * A les 12:00 h. Visita a l’ espai de la batalla d’Almenar, amb Jaume Fernández.

 *  Breu introducció musical amenitzada pel Grup Quartana de música d’arrel

 *  Hissada/onejada de la Senyera
 * Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes

 * Lectura dos poemes sobre la Guerra de Succcessió  de Víctor Verdú i de Josep 
             M. Nogueras

 * Cloenda musical a càrrec del Grup Quartana de música d’arrel

Museu de Prats de Rei



1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

La vall del riu Corb
Sant Martí, Maldà, Rocafort, Vallbona, Llorens

(pobles citats als documents notarials de Cervera sobre el confl icte)

Actes a SANT MARTÍ de MALDÀ - 1 de març de 2014
en recordança als herois i les víctimes de la Guerra de Successió

Grup de grallers 
de Rocafort

Grup de gegants
de Maldà

Guillem H. Pongiluppi



Espais ponentins de la Guerra
Sant Martí de Maldà, 1 de març de 2014

  La Guerra de Successió al Pla d’Urgell i l’Urgell

 * A les 20:00 h a la sala gran d’El Foment, de Sant Martí de Maldà.

 * Conferència: Guerra de Successió al Pla d’Urgell  d’Esteve Mestre i Roigé

 * Notes històriques: Guerra de Successió a la vall del Corb del Dr. Josep M. Llobet

 *  Breu introducció musical amenitzada pel Grup de Grallers de Rocafort

 *  Hissada/onejada de la Senyera
 * Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes

 * Lectura d’un poema sobre la Guerra de Succcessió de Francesc Pasqual 
             i Greoles

 * Cloenda musical a càrrec dels Grallers de Rocafort i dels Gegants de Maldà

glamboy69.wordpress.com 



1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

Entre les Garrigues i el Segrià

Actes a ARTESA de LLEIDA - 23 de març de 2014
En recordança als herois i les víctimes de la Guerra de Successió

(Hèctor  A  enza) J.I. Rodríguez. Amics 
Seu Vella Lleida

www.enciclopedia.cat 



Espais ponentins de la Guerra
Artesa de Lleida, 23 de març de 2014

  El fet dels catalans al parlament anglès

 * A les 11 del matí a l’església parroquial d’Artesa de Lleida

 * Conferència: El fet dels catalans, al parlament anglès, de Josep Pujol i Ballesté 

 * Notes històriques: Entre les Garrigues i el Segrià,  per Isidre Pinyol, del CEG

 *  Breu introducció musical amenitzada pel Grup Quartana de música d’arrels

 *  Hissada/onejada de la Senyera
 * Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes

 * Lectura d’un poema sobre la Guerra de Succcessió de Felip Gallart i Fernández

 * Cloenda musical a càrrec del Grup Quartana de música d’arrels

commons.wikimedia.org 



1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

Viles reials de l’Urgell
Tàrrega i Vilagrassa,

i Anglesola

Actes a TÀRREGA - 26 d’abril de 2014
En recordança als herois i les víctimes de la Guerra de Successió

Guillem H. Pongiluppi

devolucio.cat

Pagès Editors



Espais ponentins de la Guerra
Tàrrega, 26 d’abril de 2014

Viles reials i nobles durant el confl icte

 * A les 11 del matí a la sala noble del Museu Comarcal de l’Urgell

 *  Actes de Commemoració del III Centenari 1714-2014 a l’Urtx, revista cultural 
              del Museu i l’Arxiu Comarcal de l’Urgell. Per Jaume Espinagosa i Marsà  

 * Conferència: Jo, Vilana-Perles. El diplomàtic català que va moure els fi ls de la  
             Guerra de Sucessió (1704-1714), a càrrec de Sebastià Sardiné i Torrentallé

 * Notes històriques: Tàrrega, Vilagrassa i Anglesola pel Dr. Josep M. Llobet i Portella

 *  Breu introducció musical amenitzada per Eduard Boleda i Farré

 *  Hissada/onejada de la Senyera
 * Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes

 * Lectura d’un poema sobre la Guerra de Succcessió de Jaume Vall i Borda

 * Cloenda musical a càrrec d’Eduard Boleda amb la viola

ca.wikipedia.org



1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

Terres del Marquesat
Seró, Artesa de Segre, Alòs, Cubells...

(pobles citats als documents notarials de Cervera sobre el confl icte)

Actes a ARTESA de SEGRE - 25 de maig de 2014
En recordança als herois i les víctimes de la Guerra de Successió

Diada nacional. ghthotels.blogspot.com 



Espais ponentins de la Guerra
Artesa de Segre, 25 de maig de 2014

Una comunitat nacional recilient

 * A les 11 del matí a la sala d’actes de l’Espai Transmissor del megàlit de Seró

 * Conferència: Catalunya 1714-2014, una comunitat nacional bilingüista recilient, 
              per Miquel Pueyo i París

 * Notes històriques: el Segre Mitjà en el confl icte, del Dr. Josep M. Llobet i Portella

 *  Breu introducció musical amenitzada per Lluc Martí, violencista de l’EMMA

 *  Hissada/onejada de la Senyera
 * Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes

 * Lectura d’un poema sobre la Guerra de Succcessió de Jaume Invernom i Forn 
             amb l’acompanyament musical d’un violí

 * Cloenda a càrrec del quartet de l’Orquestra Barroca de Cambra de Barcelona,  
              amb la lectura de poemes patriótics recitats pel Grup de Teatre d’Artesa

Quadre de Felip V a Xátiva. ca.wikipedia.org 



1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

Balaguer i el Montsec de Rubies
VII Trobada dels Centres d’Estudis de Lleida

Actes a ÀGER - 7 de juny de 2014
En recordança als herois i les víctimes de la Guerra de Successió

www.guerradesuccessio.cat 

www.guerradesuccessio.cat 

laplega.blogspot.com 



Espais ponentins de la Guerra
Àger, 7 de juny de 2014

VII Trobada dels Centres d’Estudis de Lleida

 * A les 11 del matí a la sala social de la vila d’Àger

 * Conferència:  a càrrec de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
              
 * Notes històriques: Balaguer i el Montsec, pel Dr. Josep M. Llobet i Portella

 *  Introducció coral a càrrec de M. Dolors Gabarra i Teresa Domingo

 *  Hissada/onejada de la Senyera
 * Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes

 * Lectura d’un poema sobre la Guerra de Succcessió de Josep Santesmases i 
             Oller

 * Cloenda musical a càrrec de M. Dolors Gabarra i Teresa Domingo (cant)

Col·legiata d’Àger. www.trendelsllacs.cat 



1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

La batalla de Els Prats de Rei
L’Alta Segarra 

Actes a Els Prats de Rei - 6 de juliol de 2014
En recordança als herois i les víctimes de la Guerra de Successió

www.guerradesuccessio.cat 

www.guerradesuccessio.cat 



Espais ponentins de la Guerra
Els Prats de Rei, 6 de juliol de 2014

La batalla d’Els Prats de Rei de 1711

 * 11:00h.  Concentració a la Torre de la Manresana per gaudir de l’audiovisual 

 * Conferència guiada:  L’espai de la batalla d’Els Prats de Rei,  amb Pere Tardà

 * 12:30 Visita al Museu de la vila: Josep Castellà Real 
              
 * Notes històriques: L’Alta Segarra a la Guerra pel Dr. Josep M. Llobet i Portella

 *  Breu introducció musical amenitzada per Anna Torres i Gabarra

 * Hissada/onejada de la Senyera 
 * Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes

 * Lectura d’un poema sobre la Guerra de Succcessió ofert per un poeta segarrenc

 * Cloenda musical a càrrec d’Anna Torres i Gabarra (fl auta travessera)

Museu de Prats de Rei



1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

L’Orde de Sant Joan de Malta
Sometens de les Garrigues en el confl icte

Actes a ESPLUGA CALBA - 17 d’agost de 2014
En recordança als herois i les víctimes de la Guerra de Successió

Sala de l’Orde de Sant Joan de Mata

Castell de l’Espluga Calba



Espais ponentins de la Guerra
Espluga Calba, 17 d’agost de 2014

 L’Orde de Sant Joan de Malta durant la Guerra de Successió

 * A les 11 del matí al Castell de l’Espluga Calba

 * Conferència:  El Comanador de l´ Espluga Calba, Gran Prior de Catalunya,  
             JORDI DE PUIGDORFILA ( m. 1714)  i el seu govern austriacista  durant la 
            Guerra de Successió” per Francesc Amorós i Gonell

 * Notes històriques: sometens de les Garrigues a la Guerra de Successió
             per Òscar Uceda i Marquéz

 * Notes històriques: la Guerra de Successió a les Garrigues per Vicenç Aguado 

 *  Breu introducció musical amenitzada per Xavi Lozano i Palay

 *  Hissada/onejada de la Senyera
 * Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes

 * Lectura d’un poema sobre la Guerra de Succcessió de Jordi Salat i Orteu

 * Cloenda musical a càrrec de Xavi Lozano i Palay



1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

Cervera

Actes a CERVERA - 4 de setembre de 2014
En recordança als herois i les víctimes de la Guerra de Successió

JOSEP M. lLOBET I PORTELLA

Documents 
notarials de 
la Segarra 
i l’Urgell 
relacionats 
amb la 
Guerra de 
Successió 
1705-1714

Universitat  de Cervera



Espais ponentins de la Guerra
Cervera, 4 de setembre de 2014

Presentació del llibre:  Documents notarials de la Segarra i l’Urgell relacionats 
              amb la Guerra de Successió 1705-1714, del Dr. Josep M. Llobet i Portella

 * A les 20:00 al Museu de la ciutat de Cervera

 *  La presentació anirà a  càrrec del  Sr. Josep M. Solé i Sabaté, director de la 
              Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, del Sr. Miquel Torres i Benet, 
              president del Grup de Recerques, de la Sra. Carme Bergés i Saura, directora
              del Museu Comarcal de Cervera, i del Sr. Ramon Royes i Guàrdia, alcalde 
              de Cervera
        
 *  Breu introducció musical  a càrrec d’Anna Torres i Gabarra

 *  Hissada/onejada de la Senyera al monument de la Generalitat a Cervera
 * Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes

 * Lectura d’un poema sobre la Guerra de Succcessió de Rosa Fabregat i Armengol

 * Cloenda musical 

La muralla i ciutat de Cervera



1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

Bellpuig
Entre l’Urgell i el Pla d’Urgell 

Actes a BELLPUIG - 7 de setembre de 2014
En recordança als herois i les víctimes de la Guerra de Successió

www.diaridegirona.cat



Espais ponentins de la Guerra
Bellpuig, 7 de setembre de 2014

Cloenda del poemari i lectura col·lectiva

 * A les 11:00 al teatre Armengol de la vila de Bellpuig

* Presentació del llibre:  Documents notarials de la Segarra i l’Urgell relacionats 
              amb la Guerra de Successió 1705-1714, del Dr. Josep M. Llobet i Portella

 *  Notes històriques: Els Desvalls d’El Poal i el Pla d’Urgell, per Esteve Mestre

 *  Breu introducció musical amenitzada pel Quartet Teixidor de Bellpuig

 *  Hissada/onejada de la Senyera 
 * Ofrena fl oral per la pèrdua de les Institucions Catalanes

 * Lectura d’un poema sobre la Guerra de Succcessió de Jordi Pamies i Grau
 
 * Cloenda del poemari amb la lectura col·lectiva de tots els poemes 

 * Cloenda musical a càrrec del Quartet Teixidor

Tapies 1971 - l’esperit català



Actes a VERDÚ - 10 de setembre de 2014
En recordança als herois i les víctimes de la Guerra de Successió

1702-1714
Guerra de Successió a les Terres de Lleida

Verdú
Guspira de l’11 de setembre de 2014

Ca.Wikipedia.org

Torre del castell de Verdú. www.xn--espaaescultura-tnb.es



Espais ponentins de la Guerra
Verdú, 10 de setembre de 2014

Guspira de l’11 de setembre de 2014

 * 20:00 h. Presentació del llibre:  Documents notarials de la Segarra i l’Urgell 
             relacionats amb la Guerra de Successió 1705-1714,  amb notes històriques sobre 
             Verdú durant la guerra,  pel Dr. Josep M. Llobet i Portella. L’acte tindrà lloc al
             castell de Verdú

 *  Actuació coral pel Cor de Cambra Absis dirigit per Josep M. Salisi. 

 * Lectura del poemari sobre la Guerra de Successió, per Lleonard Armentano 
              i Anna Homs

 *  A les 22:00h.  Sopar popular a la plaça del castell (carmanyola)

 * A les 23:30h. Crema simbólica de tots els pensaments i desitjos (un vers) recollits 
             via E-mail, Fecebook i Twiteer, sobre Catalunya i el Tricentenari de 1714

 * A les 23:59. Encesa de la foguera dels catalans al cim de la torre de Verdú 

 * A les 24:00 h.  Hissada de la Senyera a la torre del castell de Verdú         
             en honor al dret concedit pel Rei Jaume I  l’any 1212
  
 * Lectura del vers salvat de la crema en la foguera simbólica dels pensaments...

 * Notes musicals de cloenda

www.Catalunya.com
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