
M ú s i c a  i
G a s t r o n o m i a  
a l  C a s t e l l  d e  

V e r g ó s  G u e r r e j a t
 

Diumenge 13 d'octubre de 2019

En el marc de:

Cap de setmana 
"Barroc a la Segarra"

Jornades Europees del Patrimoni
 



 

10:30 – 13:30

Camp de Treball: 

Mans a l’obra al Castell de Vergós

 

14:00 - 15:30

 Dinar barroc

Fem un picnic senyorívol a la plaça del Castell 

 

15:30 - 17:00

Cafè-tertúlia: 

La importància de posar en valor el nostre

patrimoni. L'exemple del Castell de Vergós

 

17:00 - 18:30

Concert:

Under Construction a càrrec del Quartet Windu 

 

18:30 

Fem un beure: 

Descobreix la Marxinada

 

 

PROGRAMACIÓ

https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/


10:30   CAMP DE TREBALL
MANS A L'OBRA AL CASTELL DE VERGÓS

Estimes el  Patrimoni històric? 

Gaudeix-ne i  col· labora per obrir-lo al  públic!

 

Des de l ’Associació d ’Amics del  Castel l  de Vergós i  l ’Ajuntament

d’Estaràs fa anys que es trebal la intensament per obrir  al  públic

el  castel l  de Vergós.  Amb motiu de les Jornades Europees del

Patrimoni et  proposem contribuir  a posar a punt l 'entrada,  la

sala noble i  la cuina per tal  que s ’hi  pugui iniciar una intervenció

arquitectònica i  museogràfica.    I  seguidament obrir- los al

públic.

 

Tots hi podem contribuir!

Activitat  apta per a totes les edats i  per a tot t ipus de

condicions f ís iques.  Cal  portar calçat i  roba còmodes.  En acabar

es disposarà d’un espai  per a rentar-se i  canviar-se.  

 

Per recompensar la participació us convidem a gaudir del

Dinar Barroc!

 

Imprescindible inscriure's abans del dia 11 d'octubre.

Formulari  on-l ine a:  www.espurnesbarroques.cat

Per via telefònica:   659 444 067 i  677 520 118

http://www.espurnesbarroques.cat/programacio-2019/camp-de-treball-mans-a-lobra/


14:00   DINAR BARROC
GAUDEIX D'UN PICNIC DEL SEGLE XVII
 

Un dinar a l ’aire l l iure com el que gaudirien els senyors del

Castell  de Vergós a finals del segle XVII.       

Gaudeix d'un dinar molt singular en un entorn magnífic,

entaulat a la plaça del castell !

 

Aigua de l l imona 

Embotits i  formatges variats 

Cocarrois de verdures 

Panades de carn 

Mató amb mel 

Fruites

Café  

Vi  de la Segarra 

Aigua de les Fonts de Vergós

 

Preu: 12€ adults   /    9€ menors de 12 anys

Places l imitades. 

 

Imprescindible formalitzar reserva abans del 11 d'octubre.

Formulari  on-l ine a:  www.espurnesbarroques.cat

Per via telefònica:   659 444 067 i  677 520 118 

http://www.espurnesbarroques.cat/programacio-2019/picnic-barroc-i-cafe-tertulia/


15:30   CAFÈ-TERTÚLIA 
LA IMPORTÀNCIA DE POSAR EN VALOR
EL NOSTRE PATRIMONI
 

Tertúlia amb experts per entendre la rellevància de

recuperar el  patrimoni històric català.

 

Diversos professionals ens exposaran els cr iteris apl icats en

intervenir en elements patrimonials i  els projectes en curs per a

la recuperació del  Castel l  de Vergós.  

 

Una aposta de futur per a dinamitzar les àrees rurals!

 

Intervindran:

Sr.  Joan Botet

Representant de l ’Associació d'Amics del  Poble de Vergós

Sr.  Víctor Bardia

Expert antiquari  i  restaurador,  que adquirí  el  castel l  i  el  cedí  a

l ’Ajuntament d'Estaràs

Sr.  Enric Solsona

Arquitecte director del  Pla de Restauració del  Castel l  

Sr.  Joan Ramon Renyé

Arqueòleg director de les intervencions en el  Castel l  

Modera:  Sra.  Montserrat Coberó

Historiadora i  museòloga,  autora del  Pla de Dinamització



17:00   CONCERT
UNDER CONSTRUCTION A CÀRREC DEL
QUARTET WINDU
 

Música barroca i  contemporània presidida per les singulars

pintures de  l 'església de Santa Magdalena.

 

E l  Quartet de f lautes de bec Windu ens proposa

l ’espectacle  Under construction,  que combina música barroca i

contemporània amb una interessant proposta escènica d’ Iban

Beltran. Si  pales,  carretons i  escombres hauran estat les eines

uti l i tzades al  matí  per qui  s ’apunti  al  camp de trebal l ,  els quatre

músics del  Quartet Windu uti l i tzaran més de 70 f lautes de bec

per construir  un pont extraordinari  entre el  patrimoni musical

de barroc i  el  dels nostres dies.

 

Entrades: Venda anticipada 15€. Venda en taquilla 18€

Compra d'entrades a:  www.espurnesbarroques.cat

 

En f inal itzar el  concert:

Fem un beure: Descobreix la Marxinada!

 

L ’Associació Amics del  Poble de Vergós oferirà als assistents un

got de marxinada,  una beguda d'origen barroc,  actualment

desapareguda, molt  pròpia de la Catalunya Central  i  que

entusiasmava tant a senyors com a plebeus.

http://www.espurnesbarroques.cat/programacio-2019/concert-windu-quartet/


AMB EL SUPORT DE:

ORGANITZAT PER:

AJUNTAMENT
D’ESTARÀS

ASSOCIACIÓ
D'AMICS DEL
POBLE DE
VERGÓS
GUERREJAT

PATROCINAT PER:


