
 

 
 
 
 

P  R  O  G  R  A  M  A    D’   A  C  T  E  S 
 
 
 10.00h - 20.00h Mercat de vi i formatge. 

Productes el.laborats artesanalment (vins, formatges, pà, embotit, cervesa, etc.) 
Davant la muralla. Centre històric 
 

 10.00h - 20.00h Circuït de ponis per a petits cavallers. 
Circuït de temàtica medieval per als més menuts (fins a 10 anys).  
Plàça de l’Església (Sant Genís) 
 

 11.00h  Visita al Castell de Cervià i homenatge a la bandera catalana. 
Inauguració de la Diada del Castell. Parlament amb el Cant de la Senyera i Els Segadors. 
Castell de Cervià 
 

 12.00h  Concert a càrrec de la Jove Orquestra del Gironès. 
Concert instrumental amb repertori de temàtica medieval i catalanista. 
Església de Sant Genís 
 

 13.00h  Acte d’homenatge a la família Fonsdeviela. 
Descobriment d’una placa honorífica en agraïment als srs. Joan i Pilar de Fonsdeviela per la 
recent donació al municipi del Castell de Cervià i la Torre de les Hores. 
Torre de les Hores. Plaça de la Generalitat 
 

 13.30h  El Mestre d’Armes. 
Espectacle de lluita de cavallers a càrrec de la companyia Excàlibur Teatre. 
Torre de les Hores. Plaça de la Generalitat 
 

 14.00h  Dinar popular a la plaça (*) 
Dinar amb amanida fresca, carn a la brasa, beguda i postres, al preu de 5,00€. 
Venda anticipada de tiquets fins al 2/05/2014 a l’Ajuntament, Ca la Pili i Basar Rosell. 
Plaça de la Generalitat 
 

 16.00h  Taller per aprenents de casteller. 
Sessió oberta a tothom per aprendre els principals secrets del mòn casteller. 
Plaça de la Generalitat 
 

 17.00h  Exhibició castellera. 
Bateig de Cervià de Ter en el món dels castells, a càrrec de la colla Vailets de l’Empordà.  
70 integrants i estructures de fins a 6 pisos. 
Plaça de la Generalitat 
 

 18.00h  El Mestre d’Armes. 
Espectacle de lluita de cavallers a càrrec de la companyia Excàlibur Teatre. 
Torre de les Hores. Plaça de la Generalitat 
 

 Servei de bar tot el dia a la Plaça de la Generalitat. 
 Aparcament gratuït a 100m del centre històric. Accés per la GI-633 i el c/ de la Creu. 
 (*) Cal portar coberts de casa pel dinar popular. 

 
 

El dinar popular de la diada és possible gràcies a l’empresa d’el.laborats càrnics Rafael Baró SA, 
llargament arrelada a la història de Cervià de Ter, i a la botiga de queviures Ca la Pili. 

Amics de Cervià Antic els agraeix la seva col.laboració desinteressada en la Diada del Castell  
 

VENIU I DESCOBRIU EL COR I LA HISTÒRIA DEL POBLE DE CERVIÀ DE TER! 


