




La Festa dels Miquelets





Presentació de l’alcaldessa

Pilar Puimedon Monclús
Alcaldessa d’Olesa de Montserrat

Enguany celebrem els 10 anys de La Festa dels Miquelets, la qual s’ha 
anat consolidant any rere any fins a formar part de la nostra identitat 
com a poble, pel seu valor històric, cultural, participatiu i per l’atractiu 
turístic, ja que acull a més de 10.000 persones vingudes d’arreu.

Durant la primera setmana de setembre, Olesa es transforma en es-
cenari de la Guerra de Successió, recreant els fets que es van produir 
durant el conflicte de 1714. Amb prop de 200 recreadors i més de 40 
activitats obertes a tots els públics, La Festa dels Miquelets és molt més 
que artesania, tradició, jocs, llegenda i dansa. La història és el gran eix 
vertebrador de la celebració, ja que es reprodueix amb rigor històric la 
crònica d’uns fets que tenen 300 anys, però que encara estan ben vius 
en la memòria dels catalans. 

Fa dos anys que La Festa dels Miquelets d’Olesa ha estat declarada 
Festa d’Interès Local i és l’exemple d’allò que som i allò que fem com 
a poble, de la unió dels vilatans per a mantenir vives la nostra història 
i les nostres tradicions. 

Vull agrair la implicació que al llarg d’aquests 10 anys continuen mos-
trant centenars de ciutadans i ciutadanes i comerços del municipi. Sen-
se ells aquesta festa no seria possible. Us convido a gaudir i participar 
de La Festa dels Miquelets, un esdeveniment de recreació històrica, 
reivindicatiu i festiu.





vistaoptica_olesa@hotmail.com



La Festa dels Miquelets gira entorn d’un mercat d’artesania popular i de pro-
ductes de la terra, instal·lat a la Plaça de les Fonts i al tram del carrer Alfons 
Sala situat entre la mateixa plaça i el carrer Anselm Clavé, ambientat a inicis 
del s. XVIII on els mateixos paradistes i les diferents actuacions aniran en con-
sonància amb l’època. El mercat combinarà les parades de comestibles amb les 
d’artesans i oficis antics. Dins l’espai ocupat pel mercat hi haurà un escenari 
i un espai anomenat La Taverna dels Miquelets on qui ho vulgui podrà beure 
vi, aigua o sucs de fruita. En aquesta mateixa taverna s’hi instal·larà, des del 
migdia, un parell de cuiners que couran un porc rostit de 100 Kg. A les 21:30h 
es podrà sopar el menú dels miquelets consistent en llesquetes de pa amb so-
brassada i mel, amanida de tomàquets de l’hort i un magnífic porc rostit amb 
patates aixafades, pa, vi, aigua i una peça de fruita. 

Mercat barroc i sopar popular

Miquelets de Catalunya és una  associació cultural de recreació històrica fundada 
a la ciutat de Manresa l’any 2005 i que té com a objectius honorar i recordar els 
homes i dones que van lliutar per defensar  els drets i llibertats  de Catalunya durant 
la Guerra de Successió Espanyola, ,recrear les unitats militars catalanes que van 
pendre part en la guerra, participar en recreacions de batalles, conferències, d’altres 
actes relacionats amb el conflicte, i fer arribar a tothom el període històric que va 
viure Catalunya a principis del segle XVIII.

Amb La Festa dels Miquelets 2010 s’incorporà a l’Associació Miquelets de Cata-
lunya  un grup d’olesans amb la intenció de recrear el Regiment de  Fusellers de 
Muntanya del Coronel Joan Vilar i Ferrer, regiment de miquelets que lluità  contra 
l’exèrcit borbònic a la Catalunya central.

Des de l’any 2015 la Festa dels Miquelets és la festa oficial de l’associació, i com 
a tal  es participa als actes programats al voltant de la Festa  i del “Memorial 158”, 
alçat en homenatge i record als 158 soldats austriacistes originaris d’Alemanya, 
Àustria, Suïssa, Portugal, Flandes, Holanda i Catalunya morts a Olesa de Montserrat 
entre 1706 i 1714, en el transcurs de la Guerra de Successió.

L’associació de recreació històrica ha estat assessorada  per el Doctor en Història de 
la UB Francesc Xavier Hernandez Cardona  i del dibuixant històric Francesc Riart.

MIQUELETS DE CATALUNYA





Moda infantil i puericultura
Passeig del progrès, 4
08640 Olesa de Montserrat
T 937787287



Pinsos per tot tipus d’animals. Estris i horticultura. Autorentat.
Servei a domicili i pàrquing gratuït

agrocandiolesa@hotmail.com



JAUME DE VIVER, 15
08640 OLESA DE MONTSERRAT

Tel. 93 778 08 47

Els Restaurants Oficials 
de la FESTA DELS 

MIQUELETS 2017 d’Olesa 
de Montserrat que el dia 
de la Festa oferim MENÚ 

ESPECIAL, som:

ESPECIALITAT EN TORRADES

C/ Francesc Macià, 82
08640 Olesa de Montserrat

T. 685 855 196
La Font de Can Solé, 6 

08640 Olesa de Montserrat
T 931 74 99 02

Viniteca & Restaurant
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Viu el 1714! 

Dimecres 30 d’agost de 2017

17:30h. Biblioteca Santa Oliva (C/ Salvador Casas, 28)
Taller: Construïm l’Auca dels 10 anys de La Festa
Per a nens i nenes +6 anys. 

Dijous 31 d’agost de 2017

18:00h. Biblioteca Santa Oliva (C/ Salvador Casas, 28) 
L’hora del conte. “Avi: què va passar el 1714?”, 
a càrrec d’Albert  Estengré
Per a nens i nenes +6 anys.

Divendres 1 de setembre de 2017

19:00h. Biblioteca Santa Oliva (C/ Salvador Casas, 28)
Inauguració de l’exposició “10 anys de La Festa dels Miquelets”
Per a nens i nenes +4 anys.

19:30h. Casa de Cultura
Lliurament premis Concurs de Dibuix Infantil: 
“La Festa dels Miquelets en colors”

20:00h. Auditori de la Casa de Cultura 
Presentació de La Festa dels Miquelets 2017.
Projecció del vídeo promocional i presentació del programa d’actes de La Festa dels 
Miquelets 2017 a càrrec de la Sra. Pilar Puimedon, alcaldessa d’Olesa de Montserrat i del 
Sr. Martí Vallès(Associació Cultural La Festa dels Miquelets).
Conferència a càrrec de Josep Pujol i Coll, professor del Departament de Musicologia de 
l’ESMUC i mostra de dansa barroca a càrrec de Queralt Figueres i Bartés





LA FESTA DELS MIQUELETS

Dissabte 2 de setembre de 2017

Mercat barroc. Artesania popular i productes de la terra 
9:00h. Carrer Salvador Casas, Carrer Alfons Sala, Plaça de la Sardana i Plaça de 
les Fonts
Mercat de productes artesanals i alimentaris de la comarca ambientat a inicis del s. XVIII. 
Mostra d’oficis antics.

Campament dels Miquelets
9:00h. Plaça de la Cendra
Recreació d’un campament de l’exèrcit català del s. XVIII a càrrec del Regiment de la 
Diputació del General i del Regiment de Joan Vilar i Ferrer, de l’associació de recreació 
històrica “Miquelets de Catalunya”.

Campament borbònic
9:00h. Plaça de les Fonts
Recreació d’un campament de l’exèrcit borbònic del s. XVIII a càrrec del Regimiento 
Castilla i del Régiment de “La Couronne” de l’associació de recreació històrica “1707 
Almansa Histórica” i del Régiment Anjou, de Miquelets de Girona.

Campament del regiment de cavalleria Cuirassers de Sant Jordi
9:00h. Plaça de Fèlix Figueras i Aragay
Recreació d’un campament de cavalleria català del s. XVIII a càrrec del Regiment Cui-
rassers de Sant Jordi de l’associació de recreació històrica “Miquelets de Catalunya”, dels 
Hússars Hongaresos de l’A. R. H. Moià i del Regiment Molins de Defensors de Girona”. 
Els jocs del 1714 i taller de corones florals 

Inscripcions del joc: “Troba el Miquelet”
10:30h. Plaça Nova
 
La cuina dels olesans del segle XVIII
11:00h. Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà 
Mostra de ceràmica del segle XVIII (fons del CMRO) i visita comentada de les peces i els 
materials. A càrrec de l’especialista Jaume Morera.

Els jocs del 1714 i taller de corones florals 
11:00h. Plaça Nova
Cursa de sacs, patacons, tibar la corda i molts més jocs pensats especialment pels més 
petits. El Taller de corones a càrrec de “El Jardinet Art Floral”.

Inici del joc “Troba el Miquelet”
10:30h. Plaça Nova
El joc es desenvoluparà pels carrers del nucli antic i establiments de la vila d’Olesa.



Ronda dels Miquelets
11:00h. Carrers del nucli antic i barri dels Closos. 
Ronda de vigilància dels miquelets pels carrers de la vila i les parades del mercat barroc. 
Mostra d’instrucció militar. Explicació didàctica de la càrrega d’un fusell d’època.

Música de carrer a càrrec del grup Filibusters
11:30h. Carrers del mercat barroc

Trobada de Miquelets
12:30h. Plaça de Fèlix Figueras i Aragay
Trobada dels regiments de les associacions de recreació històrica:
  
 Miquelets de Catalunya
  Regiment de fusellers i magraners de la Diputació del General “Generalitat”
  Regiment de cavalleria Cuirassers de Sant Jordi
  Regiment de fussellers de muntanya Joan Vilar i Ferrer
 1707 Almansa Histórica - Regimiento Castilla i Régiment de “La Couronne”
 Miquelets de Girona - Régiment Anjou
 Defensors de Girona - Regiment Molins
 Regiment Sanguen Honoris
 A. R. H. Moià - Hússars Hongaresos 
 Miquelets del Regne de València - Regiment Mare de Déu dels Desamparats

Explicació de tots els regiments presents. Seguidament discurs abrandat a la tropa per part 
del Coronel Antoni Desvalls i de Vergós, Marquès del Poal, i hissada de la bandera negra 
al balcó de l’Ajuntament.

Seguici dels Miquelets
13:00h. Plaça de Fèlix Figueras i Aragay i carrers Salvador Casas, Anselm Clavé, 
Alfons Sala, Plaça de les Fonts i Plaça Nova
Seguici popular amb la participació dels regiments recreats per les associacions partici-
pants.

Homenatge al Memorial 158
13:30h. Memorial 158 (*)
Ofrena institucional i salves d’honor als 158 soldats austriacistes morts a Olesa de 
Montserrat. Seguidament hi haurà un parlament de la Sra. Pilar Puimedon, alcaldessa 
d’Olesa de Montserrat, i el Cant dels Segadors, interpretat per l’Escolania i Cor Jove Santa 
Maria d’Olesa de Montserrat.

Benedicció de les banderes: Reials Guàrdies Catalanes i Immaculada 
Concepció
13:45h. Plaça Nova (*)
Benedicció de la bandera Coronela de l’Exèrcit de Carles III, i de la bandera del regiment 
de les Reials Guàrdies Catalanes.

(*)En cas de pluja l’acte es realitzarà a l’església parroquial Santa Maria
(**) En cas de pluja l’acte es realitzarà al local social de la UEC - Olesa



Atac al baluard
14:00h. Plaça Nova
Concurs de destresa i tir a càrrec de fusellers escollits entre els diferents regiments parti-
cipants. 

Ronda dels Miquelets
17:00h. Mercat Barroc i zona Rambla. 
Ronda de vigilància dels miquelets pels carrers de la vila i les parades del mercat barroc. 
Mostra d’instrucció militar. Explicació didàctica de la càrrega d’un fusell d’època.

La Lleva de la Carbasseta
17:30h. Plaça de les Fonts
De la mà d’un experimentat Miquelet els petits voluntaris podran practicar els moviments 
més habituals de la instrucció de l’exèrcit català del segle XVIII. 

Batalla i captura del “capitán Maria” i el Roig d’Esparreguera
18:30h. Parc Municipal, al costat de l’Ajuntament 
Recreació del combat succeït a finals del mes de juliol de l’any 1714 prop de la vila 
d’Olesa entre els miquelets de l’Ermengol Amill i l’exèrcit borbònic. Captura del sangui-
nari capitost borbònic conegut com a “capitán Maria”.

“En aquell temps el coronel Ermengol Amill, avisat de que el famós partidari anomenat “el capitán 
Maria” es trobava als voltants d’Olesa, va marxar en silenci i celeritat a atacar-lo i ho va conseguir, 
desfent la partida i prenent-lo pres”.

(Francesc de Castellví: “Narraciones históricas”)

La Justícia del Poble
19:30h. Parc Municipal, al costat de l’Ajuntament 
Execució  del sanguinari capitost botifler “capitán Maria” per ésser passejat entre els crits 
de l’enfurismada població fins a la Plaça de les Fonts, lloc on es procedirà a la lectura del 
memorial de crims i atrocitats comeses i on s’executarà la sentència popular. 

“I com “el capitán Maria” en diferents vegades havia manat penjar a la forca més de 30 paisans i 
voluntaris, no va poder Ermengol deslliurar-lo de la mort perquè, irritats els paisans, el van precisar a 
convenir que el passessin per les armes”.

(Francesc de Castellví: “Narraciones históricas”).

Catalunya a Ultrança!
20:45h. Església Santa Maria 
Recreació del Consell de Guerra de l’exèrcit català d’exterior presidit pel coronel Antoni 
Desvalls i de Vergós, el Marquès del Poal, succeït a la vila d’Olesa de Montserrat el 20 i 
21 d’agost de 1714, en el seu 301è aniversari.
20 dies abans de l’11 de setembre de 1714, 4000 soldats catalans van intentar des 
d’Olesa de Montserrat l’impossible. 
Dramatització a càrrec d’actors locals i acompanyament musical de repertori barroc amb Lorién 
Santana i Roma a l’orgue i l’Escolania i Cor jove Santa Maria, dirigida per Eduard Vila i Perarnau.



Sopar popular
21:30h. Plaça Nova, sota la Torre del Rellotge (**) 
Sopar presidit pel Marquès del Poal i els seus miquelets, consistent en: tastet de verema (raïm amb 
formatge), amanida de sigrons, porc rostit amb patates aixafades, síndria, vi i aigua. 
Amb el sopar s’inclou el “plat dels miquelets.
ATENCIÓ: Places limitades! Recollida de tiquets pel sopar durant el matí al Punt d’Informació de la Plaça de les 
Fonts.

Ball tradicional amb “La Portàtil FM”
22:30h. Plaça Nova (**)

Diumenge 3 de setembre de 2017

Mercat barroc. Artesania popular i productes de la terra 
9:00h. Carrer Salvador Casas, Carrer Alfons Sala, Plaça de la Sardana i Plaça de 
les Fonts
Mercat de productes artesanals i alimentaris de la comarca ambientat a inicis del s. XVIII. 
Mostra d’oficis antics.

Campament dels Miquelets
9:00h. Plaça de la Cendra
Recreació d’un campament de l’exèrcit català del s. XVIII a càrrec del Regiment de la 
Diputació del General i del Regiment de Joan Vilar i Ferrer, de l’associació de recreació 
històrica “Miquelets de Catalunya”.

Campament borbònic
9:00h. Plaça de les Fonts
Recreació d’un campament de l’exèrcit borbònic del s. XVIII a càrrec del Regimiento 
Castilla i del Régiment de “La Couronne” de l’associació de recreació històrica “1707 
Almansa Histórica” i del Régiment Anjou, de Miquelets de Girona.

Combat urbà: assalt a la Vila!
11:00h. Carrers del nucli antic
Recreació d’un combat urbà entre els carrers i places del nucli antic d’Olesa.
Punt de trobada en els campaments dels diferents regiments.

ATENCIÓ: Seguiu en tot moment les indicacions dels organitzadors i de la Policia Local.

(*)En cas de pluja l’acte es realitzarà a l’església parroquial Santa Maria
(**) En cas de pluja l’acte es realitzarà al local social de la UEC - Olesa



Taller de jocs del 1714  
11:30h. Plaça Nova
Vine a aprendre els jocs del 1714 amb la CIA l’Anònima.
Activitat organitzada conjuntament amb La Xarxa Olesa.

Taller de dansa barroca 
12:00h. Plaça de les Fonts
Vine a aprendre a ballar amb el mestre de dansa Joan Codina.

Ronda dels Miquelets
12:00h. Plaça Nova, carrer Església, carrer Salvador Casas i Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay. 
Ronda de vigilància dels miquelets pels carrers de la vila i les parades del mercat barroc. 
Mostra d’instrucció militar. Explicació didàctica de la càrrega d’un fusell d’època.

Dinar popular: Àpat del Coronel Joan Vilar i Ferrer
14:00h. Placeta de Cal Segura (**) 
 Dinar amb els Miquelets consistent en: Entreteniments, Bufet d’amanida, Fideus a la cassola, Sín-
dria i meló, pa, vi, aigua i cafè.
ATENCIÓ: Places limitades! Recollida de tiquets pel dinar durant el matí de dissabte al Punt d’Informació de la 
Plaça de les Fonts.

Cançons de taverna amb “La mestressa i les cabrers”
14:30h. Placeta de Cal Segura (**) 
Glop a glop i raig a raig passareu una bona estona escoltant i fins i tot entonant les cançons més 
picants, verdes i satíriques que han retronat per les parets de les tavernes del nostre país.

“La Pedregada” 
17:00h. Plaça Nova
Taller de construcció de ”bombardes” de farina i batalla final. No us la perdeu!.

ATENCIÓ: És recomanable portar ulleres de protecció, mocador, fulart o mascareta per protegir-se la boca i 

calçat i roba vella

“La Llimonada” 
18.30h. Plaça Nova
Després de “La Pedregada” (guerra de farina) acomiadarem la Festa de la manera més 
dolça amb una deliciosa llimonada, exclusiva per als participants de “La Pedregada”. 

(**) En cas de pluja l’acte es realitzarà al local social de la UEC - Olesa





Lluís Puigjaner, 34  Olesa de Montserrat





Dinar popular amb els Miquelets
Diumenge, 3 de setembre de 2017 a les 2 del migdia 
a la Placeta de Cal Segura

Entreteniments, Bufet d’amanida, Fideus a la cassola,Síndria i meló, 
pa, vi, aigua i cafè.

Àpat del Coronel Joan Vilar i Ferrer

ATENCIÓ: Places limitades! Recollida de tiquets pel dinar durant el matí de dissabte al Punt d’Informació de la Plaça de les Fonts. En cas 
de pluja l’acte es realitzarà al local social de la UEC - Olesa



Bar Restaurant 

Mesón Los Castillo

lluis Puigjaner, 43  
08640 Olesa de Montserrat  
Tel. 93 778 40 63



Alfons Sala, 11
08640 Olesa de Montserrat

93  778  12  00
  627  582  771

Argelines, 78 bajos
08640 Olesa de Montserrat

Tels  937 782 311
FAX  937 782 311

lafactoriaonline@gmail.com
www.lafactoriaonline.com 







Mercat Municipal d’Olesa de Montserrat  /  T 937787158

EQUIPAMENT I SERVEIS D’OFICINA I HOSTALERIA











Adrià Carreras 
AE Sant Bernat de Claravall
Albert Parent
ANC Olesa
Antoni Guevara
Àrea de Guissona
Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat
Associació Ariadna
Associació Cultural i Folklòrica d’Abrera
Associació de Defensa Forestal
Associació de veïns del Casc Antic
Biblioteca Santa Oliva
Brigada Municipal (Ajuntament d’Olesa)
Cansaladeria Montserrat
Carnisseria Neus
Carns Casals
Carns Roman
Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà
Club de Rol Juvenil d’Olesa, CROM
Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL 
Olesa)
Cos de Mossos d’Esquadra
Daniel Buson
Dolors Margarit
Eduard Vila
Empresa textil SATTEX 81
El Jardinet Art Floral
Escolania i Cor Jove Santa Maria
Felip Carreras
Flors Banqué
Fruites Campos
Fruites i verdures Jobé
Fruites i verdures Montserrat Vidal
Galitó Pinsos
Joan Subirachs
L’Arrel Acció Cultural - Danses Olesa
La Passió d’Olesa
La Vermuteria
Llegums Àgata
Lídia Margarit
Llorenç Segura
Marc Amat
Martí Alcon
Matadero Frig. Avinyó, S.A.
Olesa Ràdio

Volem agraïr la col·laboració de les següents associacions, ins-
titucions, establiments i persones sense les quals la Festa dels 
Miquelets no s’hauria pogut portar a terme:

Oliveraires Palomar-Olesana, SAT 
Parròquia Santa Maria
Pastisseria Magda
Pastisseria Perarnau
Policia Local
Rosa d’abril
Sagalito 1898
Teixits Can Tella
UEC d’Olesa
Xarcuteria Belmonte
Xarcuteries Margarit

A tots vosaltres, Moltes gràcies.



C/ Colón, 64-66 - C/ Jacint Verdaguer,13 - Tel. 93 778 15 42
impremtaprat@gmail.com - info@impremtaprat.com
www.impremtaprat.com - 08640 Olesa de Montserrat

Matadero Frig. Avinyó, S.A.
Crta. de Prats, km 53,5
08279 Avinyó (Barcelona)
T 938387061 
osala@avinyo.net
www.gruproma.com
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*En cas de pluja el sopar es realitzarà al local social de la UEC - Olesa


