
Campament medieval
(sortida del trenet)

Visita teatralitzada

Troba la corona de la reina
que es va refugiar al castell

Coneix l’església

Dóna de menjar a les gallines o explora 
el campament...
...i podràs demanar que et posin el teu 
PRIMER SEGELL!

Hi ha un ofici que et pot posar el teu SEGON SEGELL! 
Busca’l!

La trobaràs en alguna de les parades.
Demana que et posin el 
TERCER SEGELL!

Busca un codi QR prop de l’absis de l’església 
romànica! Escaneja’l amb el mòbil, segueix 
l’enllaç i troba la pregunta amagada.

Respon la pregunta i aconsegueix 
el QUART SEGELL!

Entrega la teva butlleta de la gimcana emplenada a l’urna de recep-
ció amb aquesta informació completada:

Nom i cognoms: 

Telèfon de contacte:

Entraràs en un sorteig d’una visita guiada al castell per a un altre dia 
per a quatre persones i 20 escuts per gastar a Sarroca Medieval.

Estigues atent a l’explicació de “Lo Sacaire del Llobregat”
Quin any va morir el Rei Pere III?

Com es deia l’esposa del Rei Pere III?

Conjunt monumental 
de Sant Martí Sarroca
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El Mercadal Mercat medieval cristià
Mercat martinenc
La Citel·la Mercat sarraí

MERCAT
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Estació del trenet  (arribada)
Recepció Informació, venda 
d’escuts, entrades visites i concert,... 
Punt verd de reciclatge
Photocall
Campament medieval 
(sortida del trenet)

INFORMACIÓ I SERVEIS
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Visites teatralitzades al castell 
Espai d’activitats infantils
Escenari

ACTIVITATS I VISITES
Consulta altres activitats itinerants 
al quadre d’activitats.
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Taberna i forn de pa
Bodegues martinenques
Restauració
Taules i cadires per menjar/beure

RESTAURACIÓ
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Castell

Accés amb trenet 
des del nucli 
urbà  (Av. del 
Castell)

Accés a peu 
per Camí de 
la Roca

Gimcana Medieval VIU 
L’EXPERIÈNCIA 

MEDIEVAL 
EN UN 

ENTORN ÚNIC

VIU 
L’EXPERIÈNCIA 

MEDIEVAL 
EN UN 

ENTORN ÚNIC

Dissabte 13 
i diumenge 14 d’octubre

al Castell de 
Sant Martí Sarroca

Dissabte 13 
i diumenge 14 d’octubre

al Castell de 
Sant Martí Sarroca

 www.sarrocamedieval.cat
Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica
Regidoria de Cultura i Festes



Activitats durant tota la jornada
Matí: 10-14 h  |  Tarda: 17-21 h
Campament medieval A la zona de sortida del trenet (Av. del Castell) 
El Mercadal (mercat cristià)
La Citel·la (mercat sarraí)
Parades artesanes (mercat martinenc)
Lo sacaire del Llobregat (narrador-pregoner)
Campament de soldat de la guàrdia de la reina Sibil·la 
Per als nens i nenes!  (Atraccions medievals infantils , jocs tradicionals 
de carrer gimcana medieval).

Recreació història, actes i animació
Matí: 10-14 h  |  Tarda: 17-21 h
11:00 h Inauguració i acte d’atorgament del segell reial de Pere III el 
Cerimoniós 
Atorgament de la reproducció del segell de l’Acta de la Cort General de 
Catalunya del 19 de desembre de 1359.  
17:30 h Dansa del ventre (grup Indradance)
18:30 h Cercavila de la Cirquestra i esquetxos medievals 
19:30 h Dansa del ventre (grup Indradance) 
20:30 h Cercavila de la Cirquestra i esquetxos medievals 
21:30 h Arribada de la Reina Sibil·la de Fortià 
22:00 h Espectacle nocturn  (Espectacle nocturn amb música en di-
recte, actors, malabars, dansa del ventre, foc i pirotècnia).

Gastronomia
Per a aquesta zona, compra escuts a la recepció del castell! 
(plaça del conjunt monumental)
19:30 - 22:30 Porc rostit a la plaça 
(es courà durant tot el dia fins a acabar racions)

Visites teatralitzades guiades en horaris específics
Visites guiades i amb grups limitats 
Horaris: Matí: 12h, 13h  |  Tarda: 17h, 18h, 19h, 20h
Durada aproximada: 25 minuts
Preu adults: 5€
Preu nens/es (menors de 12 anys): 3€

Compra d’entrades i recollida d’entrades reservades prèviament:
A la recepció de la Fira 
Reserves prèvies a: www.sarrocamedieval.cat
(l’entrada s’ha de recollir prèviament a la recepció)

Dissabte 13 d’octubre Diumenge 14 d’octubre
Activitats durant tota la jornada
Matí: 10-14 h  |  Tarda: 17-21 h
Campament medieval A la zona de sortida del trenet (Av. del Castell) 
El Mercadal (mercat cristià)
La Citel·la (mercat sarraí)
Parades artesanes (mercat martinenc)
Lo sacaire del Llobregat (narrador-pregoner)
Campament de soldat de la guàrdia de la reina Sibil·la 
Per als nens i nenes!  (Atraccions medievals infantils , jocs tradicionals 
de carrer gimcana medieval).

Visites teatralitzades guiades en horaris específics
Visites guiades i amb grups limitats 
Horaris: Matí: 12h, 13h  |  Tarda: 17h, 18h, 19h, 20h
Durada aproximada: 25 minuts
Preu adults: 5€
Preu nens/es (menors de 12 anys): 3€

Compra d’entrades i recollida d’entrades reservades prèviament:
A la recepció de la Fira 
Reserves prèvies a: www.sarrocamedieval.cat
(l’entrada s’ha de recollir prèviament a la recepció)

Recreació història, actes i animació
Matí: 10-14 h  |  Tarda: 17-21 h
11:00 h Cercavila de la Cirquestra i esquetxos medievals 
12:00 h Dansa del ventre (grup Indradance)
13:00 h Cercavila de la Cirquestra i esquetxos medievals 
17:30 h Dansa del ventre (grup Indradance) 
18:30 h Cercavila de la Cirquestra i esquetxos medievals 
19:30 h Dansa del ventre (grup Indradance) 
20:30 h Cercavila de la Cirquestra i esquetxos medievals 

Gastronomia
Per a aquesta zona, compra escuts a la recepció del castell! 
(plaça del conjunt monumental)


