


Salutació,

Gairebé mil anys després que l’Abat Oliba consagrés
 un altar a honor i glòria de sant Jordi, Catalunya continua venerant aquest 
sant cavaller, però de maneres més prosaiques, que no les pròpiament 
místiques. 
És a dir, la resiliència de sant Jordi a l’oblit o la intranscendència, la seva 
capacitat per sobreviure i reconstruir-se al llarg dels temps, ha trobat, en 
Catalunya  –tot i ser patró d’altres pobles, imperis i nacions–, el seu millor aliat. 
La Festa Medieval Sant Jordi i el Drac de Puigverd de Lleida és una bona mostra 
de resistència a l’oblit  i d’empenta popular. Puigverd de Lleidareviu des de fa 
tretze anys una llegendacavalleresca centrada en una figuraemblemàtica en 
moltes tradicions culturals, la de sant Jordi i el drac, que representa l’eterna 
disjuntiva entre el Bé i el Mal,i que entronca plenament amb el passat històric 
del municipi i, alhora,amb el component sociològic del país. 
Una festa popular quecrida a la participació a partir d’una agenda d’actes 
àmplia i variada, segons la qual, a més de l’espectacle La llegenda de Sant 
Jordi i el de Lliurament de les Credencials, el visitant podrà participar d’un 
mercat medieval, de l’escola cavalleresca,de rondes trobadoresques, tornejos 
i degustacions de vins.
Enhorabona a la gent de Puigverd de Lleida i gràcies per tot el que esteu fent, 
perquèla Festa Medieval Sant Jordi i el Drac exterioritza la vitalitat creadora i 
participativa del municipi i se suma a la riquesa cultural, patrimonial i festiva 
de la comarca.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida

President de la 
Diputació de Lleida

Benvolgudes i benvolguts,

Es per mi un honor compartir amb tots vosaltres el 
tretzè any de recreació de la  Festa Medieval de Sant Jordi i el Drac, una cita 
molt especial i esperada en el vostre calendari.
Puigverd és un municipi ric en tradicions i festes de caire popular que ha 
volgut mantenir la cultura viva, tot reforçant les arrels catalanes.
Aquesta cultura, que es construeix a mesura que les generacions van 
evolucionant, l’heu sabut mantenir preservant els elements que la 
singularitzen i al mateix temps incorporant el jovent en la dinàmica de la festa 
del poble, amb entusiasme i sobretot molta il•lusió i ganes de passar-ho bé.
Per això, des del seu inici, l’esforç i la feina ben feta han donat un immillorable 
resultat. La transformació dels carrers i l’acurada posada en escena de l’Edat 
Mitjana ha esdevingut d’una gran espectacularitat. A més, amb un objectiu 
primordial: la plena participació i convivència de tot el poble.
Com sempre, us animo a seguir treballant per tal que Puigverd de Lleida no 
deixi a ningú indiferent i sigui, cada cop més, referència d’una festa singular, 
de la qual us teniu que sentir tant orgulloses i orgullosos.

M.José Invernón Mòdol
Presidenta del Consell Comarcal del Segrià

Presidenta del Consell 
Comarcal del Segrià
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Alcalde de Puigverd  de Lleida
Estimats/des veïns/es i amics/gues de 
Puigverd de Lleida, 

Un any més, el nostre poble carregat d’il·lusió s’uneix per 
tirar endavant una nova edició de la Festa del seu patró, 
Sant Jordi. Un patró amb gran tradició al nostre municipi, venerat amb una processó cada 
23 d’abril que té els orígens al segle XVII, la qual avui en dia encara perdura i forma part del 
patrimoni folklòric i immaterial de la població. Tot un exemple i testimoni pel nostre país! 
L’Associació Sant Jordi i el Drac, juntament amb la col·laboració de totes les entitats del poble 
han planificat un nou model de Festa Medieval, amb l’objectiu que sigui atractiva al mateix 
temps que enriquidora, divertida i propera. Sense totes i cadascuna de les persones que en 
formen part no tindria pas aquest color o essència tan especial, i des d’aquí voldria agrair als 
membres de la Junta actual, així com a la resta de Juntes i col·laboradors/es anteriors que han 
ajudat a créixer i consolidar aquesta festa ja sigui a nivell local o territorial.

Els dies de Festa representen trencar amb la monotonia del dia a dia i amb aquesta celebrem 
l’arribada del bon temps, esperant una bona collita. Enguany, celebrem la nostra 13a Festa 
Medieval, i és un vertader honor poder dirigir-me a tots i totes vosaltres per tal de convidar-vos 
a assistir durant tot el proper 21 d’abril al poble de Puigverd de Lleida.
Estem molt orgullosos de la unió entre les nostre entitats i la gran participació ciutadana que 
fan possible aquesta festa, una festa que es prepara perquè la gaudiu totes i tots vosaltres. Des 
del 2006, les veïnes i veïns de Puigverd de Lleida han sabut alçar amb tenacitat una tradició 
catalana a casa nostra. Poder veure molt bona part del poble implicat i adornat per l’ocasió crea 
un escenari digne de l’ocasió, i preparat per acollir totes i tots els visitants de fora vila. No us la 
perdeu, Puigverd de Lleida és casa vostra! Esperem que per molts anys més es mantingui com 
una de les millors festes del país, si més no, per nosaltres la millor.
Per acabar, no podem deixar de donar les gràcies a totes aquelles institucions i empreses que 
fan les seves aportacions, fent possible aquesta Festa tan arrelada al nostre poble, i que busca 
foragitar al vertader Drac malvat que l’assetja.
De tot cor, esperem que vingueu a Puigverd de Lleida i que gaudiu d’aquesta 13a Festa 
Medieval, esperant poder-vos-hi saludar.
Visca Puigverd de Lleida, visca Sant Jordi i el Drac, i visca Catalunya,
Josep J. Solsona Batlle.
Alcalde de Puigverd de Lleida.
Al vostre servei.

Dissabte 21 d’abril
time 9:00h-22:00h 
Campament d’arquers 
Tir amb arc.
Activitat de tir amb arc per a tots els 
públics a partir de 2 anys.
pin Lloc: Esplanada Plaça Major

time 9:00h
Esmorzar Popular 
Esmorzar medieval “fesols amb xulla”. 
Se servirà l’esmorzar fins a les 11 
del matí o fins a esgotar existències. 
Preu: 5€
Compra de tiquets el mateix dia 21 al 
lloc de l’esmorzar.
pin Lloc: Plaça Major

time 10:00h-22:00h
Mercat Medieval 
El poble s’engalana de parades 
amb productes de proximitat amb 
ambientació medieval.

time 10:00h 
Plantada de Gegants
Colles participants: Colla gegantera 
de Maials i Colla gegantera de 
Guissona
pin Lloc: Plaça Major

time 10:30h 
Cercavila pel mercat 
A càrrec dels grallers del drac de 
Puigverd de Lleida i batukada de 
l’escola municipal de música de 
Puigverd de Lleida.
pin Lloc: Esplanada Plaça Major

time 11:00h-13:00h 
Jocs per la mainada
Jocs infantils i tallers per la mainada 
a càrrec de l’associació cultural Lo 
Artístic Group
pin Lloc: Darrera de l’església

time 11:00h 
Cercavila amb els gegants i grallers 
Recorregut dels gegants pel mercat
medieval fins arribar a la plaça Major.

time 11:30h 
Ballada de gegants a la plaça
Balls dels Gegants per tancar la 
trobada gegantera
pin Lloc: Plaça Major

time 12:00h  
Baixada de nobles i d’estàndards 
Exhibició d’estendards i banderoles i 
danses amb presència de la noblesa. 
A continuació danses medievals.
pin Lloc: Plaça Major
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A continuació ballada de Sardanes
Demostració a càrrec del grup 
sardanista de Puigverd de Lleida.

time A partir de les 13:00h  
Dinar Medieval 
a càrrec del restaurant Pati Blau
Menú: Amanida Pati Blau, pollastró 
al forn amb guarnició*, postres, pa, 
aigua i beguda
Preu:14€
pin Lloc: Plaça Catalunya
Venda de tiquets: contactar amb 
restaurant Pati Blau al telèfon 
973167910
*Possibilitat d’altres segons com peix, 
vegetarià, vegà, etc.

time 15:45h 
IV Trofeu Sant Jordi 
III Tirada de Lliga Catalana a l’aire 
lliure. A càrrec del grup d’arquers de 
Puigverd de Lleida de l’Associació 
Esportiva Cultural.
Concentració a les 15h
pin Lloc: Camp de futbol

time 17:00h
Balls de plaça
Balls tradicionals senzills per tal que 
qui no ha ballat mai s’hi pugui afegir. 
pin Lloc: Plaça Major

time 18:00h-20:00h
Jocs per la mainada
Jocs infantils i tallers per la mainada 
a càrrec de l’associació cultural Lo 
Artístic Group
pin Lloc: Darrera de l’església

time 18:00h
Entrega de premis 
IV concurs de dibuix Sant Jordi.
pin Lloc: Plaça Major

time 18:30h
Contacontes Dragon St 
Una divertida història que posa en 
entredit les moltes llegendes que 
s’expliquen de dracs i cavallers a 
càrrec de la companyia de teatre JAM.
pin Lloc: Darrera de l’església 

time 19:00h
Gojos de Sant Jordi 
Cantada a càrrec de la Coral La 
Palometa de Puigverd de Lleida
pin Lloc: Església

time 20:30h 
Batucada 
Cercavila pel mercat fins arribar a 
l’espectacle de la representació de la 
Llegenda de Sant Jordi, a càrrec del 
grup de percussió Kumbeva d’Artesa 
de Lleida.

time 21:15h
Espectacle La llegenda de Sant 
Jordi

Activitats de tarda

Dissabte 21 d’abril Tarda
Sinopsis de La llegenda de Sant Jordi
Hi ha moltes maneres d’explicar històries, però quan una història 
toca tant a un territori com passa amb La Llegenda de Sant Jordi a 
Puigverd, s’ha de ser especialment escrupolós a l’hora de revisar la 
posada en escena de quelcom que funciona tant bé i que la gent 
s’estima tant.
Aquest any, però, ens hem atrevit a fer un canvi substancial a l’hora 
de ficar en peu la nostra llegenda: un concepte nou de la història.

La Llegenda d’aquest 2018 es redibuixa explicant com les 
relacions dels personatges es veuen alterades per una llarga 
sequera que fa caure en la desesperació a la gent de Puigverd, que 
veu com la gent es mor de gana enmig d’un context de terror: un 
drac maligne obliga a entregar al seu exèrcit una noia viva cada 
setmana per alimentar-se.
Però en mig de tot això, hi haurà un fet que farà que tot es precipiti. 
El secret que tothom sap però del que ningú parla. Un secret que 
té a veure amb el Drac i la Princesa Elisenda.
Tot això mantenint l’essència d’una peça sempre treballada des 
de l’espectacularitat, la fantasia i l’efectisme, un gran muntatge 
amb una gran tècnica que, aquest any, tindrà novetats importants 
i inesperades.
Dramatúrgia i direcció: Albert Baldomà
Ajudant de direcció: Lídia Serrat
Escenografia: Gemma Reñé

pin Lloc: Esplanada de la Llar Social

Dissabte 21 d’abril
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Lleida i la col·laboració de l’Escola 
Municipal de Música de Puigverd de 
Lleida i el grup Kumbeva d’Artesa de 
Lleida.
Direcció: Laura Pich i Lídia Serrat
pin Lloc: Plaça Major

A continuació concert de 
PASTORETS ROCK
Pastorets Rock és una banda 
lleidatana que basa el seu repertori 
en els temes més coneguts del 
cançoner català adaptades amb 
ritmes i arranjaments típics dels
patrons moderns com el funki, l’ska o 
el rock dur.
pin Lloc: Plaça Major

A continuació Festa Jove

NitDissabte 21 d’abril

Diumenge 22 d’abril
time 17:00h
Patinatge
La llegenda de Sant Jordi
El CPA representa la llegenda de 
Sant Jordi un conte de Màrius Serra.
Lloc: Sala de la Llar Social

time 22:30h
Sopar popular 
En acabar l’espectacle es podrà 
gaudir d’un sopar popular a 
càrrec del Bar Jordi.
Menú: Cassola de llonganissa i 
costella, pa i beguda.
Preu:10€
pin Lloc: C/La Creu nº17
Venda de tiquets: contactar amb el 
Bar Jordi als telèfons 629 715 010  
/ 973 167 572
*Menú infantil: Frankfurt o 
hamburguesa i beguda. Preu: 5€ 

time 23:45h   Novetat
El ressorgir de la bèstia
Espectacle itinerant amb percussió 
i foc a càrrec del grup Tokats i 
Kremats de Puigverd de Lleida amb 
la participació del Griu d’Artesa de 
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Exposicions i exhibicions
Exposició dels dibuixos del 
IV concurs de dibuix Sant 
Jordi 

Els nens i les nenes de l’escola Sant 
Jordi de tots els cursos participen en 
aquest certamen artístic entorn la 
Llegenda de Sant Jordi.
pin Lloc: Llar de Jubilats

Exhibició d’estendards per 
tots els carrers del poble

El taller de costura i estendards 
de l’associació engalana tot el 
poble, on cada carrer llueix un 
escut i disseny distintiu. 

Exhibició d’orelletes

Elaboració artesanal i venda 
d’orelletes a càrrec de l’associació 
de dones Pou del Gel. 
A les 18:15h sorteig de mitja 
dotzena d’orelletes i una ampolla 
de cava. Venda de tiquets a la 
parada de l’associació (davant de 
l’Ajuntament). Preu: 1€

Visites guiades pels 
secretes de Puigverd

Visita amb guia turístic, on es podrà 
visitar el patrimoni ocult del casc antic 
del poble.
Horaris matí: 
9h/10:40h/12:20h
Museu local, cisterna del segle XIX i 
Cal Manyo.
Horaris tarda: 
15:45h/17:15h/18:45h
Museu local, Cal Naves i Cal Guineu
Preu: 4€
Reserves a la biblioteca 
(grups de 15 persones)
Visites guiades a càrrec de Felip Niubó 

Exposició de pintura

Carme Massana Pelegrí,  es filla de 
Puigverd de Lleida, de Cala Mestra, viu 
a Andorra la Vella des del 1958.
Estudia dibuix a la Llotja de Barcelona 
i a l’escola Sanvicens.
La seva pintura es podria definir com  
una recreació de la natura amb un 
sentit personal que intensifica, amb el 
color i la llum, la bellesa del paisatge 
que tant admira i estima.
L’exposició es farà del 21 al 23 inclosos .
pin Lloc: Llar de Jubilats



Dibuixos guanyadors
El Jurat del concurs va ser l’AMPA de l’escola Sant Jordi

CATEGORIA INFANTIL

CATEGORIA 
CICLE INICIAL

Autor: Èric Méndez
Curs: P4

Autor: Thais Carpi
Curs: 2n

Dibuixos guanyadors
El Jurat del concurs va ser l’AMPA de l’escola Sant Jordi
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CATEGORIA 
CICLE SUPERIOR
Autor: Iker Becerra
Curs: 5è

CATEGORIA 
CICLE MITJÀ

Autor: Georgina Felip
Curs: 4t



Mapa turístic
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Com arribar?

pin Des de LLEIDA
Sortida per la Bordeta, tot agafant 
la L-702 direcció Artesa de Lleida i 
passats 3 km Puigverd de Lleida.

pin Des de BARCELONA
1. 156Km per l’A2 tot creuant 
Igualada, Cervera, Tàrrega i 
Mollerussa.
2. Agafar la sortida Mollerussa 
(Mollerussa, Linyola, el Palau, 
Fondarella)
3. LV-2001 direcció Torregrossa. 
Passat Torregrossa LV-7022 fins 
creuar N-240 i seguir direcció 
Puigverd de Lleida.

pin Des de TARRAGONA
1. N-240 tot creuant Montblanc, 
Borges Blanques i Juneda.
2. Direcció Juneda i passats 3km, 
sortida LV-7022 direcció Puigverd 
de Lleida

pin Des de GIRONA
1. Sortida des de Girona tot agafant 
la carretera C-25 (Eix Transversal) i 
passar Vic i Manresa.
2. Incorporar-se a l’autovia A2 i agafar 
la sortida Mollerussa (Mollerussa, 
Linyola, el Palau, Fondarella)
3. LV-2001 direcció Torregrossa. 
Passat Torregrossa LV-7022 fins 
creuar N-240 i seguir direcció 
Puigverd de Lleida.

Dissenyat per Piqture New Media S.L.
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