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La Festa dels Miquelets





Presentació de l’alcaldessa

Pilar Puimedon Monclús
Alcaldessa d’Olesa de Montserrat

La Festa dels Miquelets, que ha esdevingut una de les més destacades 
de la nostra vila, va superar l’any passat el desè aniversari; La seva vo-
luntat present i futura, però, és de seguir creixent i afrontar nous reptes. 
Enguany, La Festa dels Miquelets, declarada el 2015 d’Interès Local, 
arriba amb nous escenaris i propostes que de ben segur seran una mi-
llora i un motiu més per no faltar-hi. L’essència de la festa, però, és la 
mateixa, i és bo que així sigui, perquè pretén  recordar l’important pa-
per que el nostre municipi va jugar en la Guerra de Successió. 
La Festa dels Miquelets és, doncs, una ocasió imprescindible per rei-
vindicar una història, la nostra,  de la qual formem part i ens en sentim 
orgullosos. 

La participació de la ciutadania, els comerços i les entitats locals també 
fa de La Festa dels Miquelets un esdeveniment integrador i col·lectiu, 
més enllà del valor històric, cultural, festiu i turístic, que creix any rere 
any. Per aquesta raó vull agrair la dedicació i implicació dels qui, des-
interessadament, la feu possible.  Sense aquest esforç i generositats el 
calendari festiu olesà no seria el que és. 
  
Desitjo que totes i tots gaudiu de La Festa dels Miquelets 2018, us en-
dinseu en la història i reviviu una època que, malgrat remuntar-se a fa 
més de 300 anys, ens ha dut a ser el poble ferm, cohesionat, generós i 
implicat que som avui.  





vistaoptica_olesa@hotmail.com



La Festa dels Miquelets gira entorn d’un mercat d’artesania popular i de productes 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 consonància 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 sobrassada 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 Catalunya  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



MOD SABATERIES

Passeig del Progrès, 5
Olesa de Montserrat

www.modshoes.com











Especialitat cerveses artesanals

Moda infantil i puericultura
Passeig del progrès, 4
08640 Olesa de Montserrat
T 937787287
M 680721824





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 
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Viu el 1714! 

Dijous 6 de setembre de 2018

Taller: L’hora del conte amb Mar Mas
18:00h. Biblioteca Santa Oliva (C/ Salvador Casas, 28)
Per a nens i nenes +6 anys. 

Divendres 7 de setembre de 2018

Conferència “Coneixement i representació de la nostra història” a      
càrrec de Jordi Miravet, president del Memorial 1714
19:00h. Auditori de la Casa de Cultura 

Presentació de La Festa dels Miquelets 2018.
Projecció del vídeo promocional i presentació del programa d’actes de La Festa dels 
Miquelets 2018 a càrrec de la Sra. Pilar Puimedon, alcaldessa d’Olesa de Montserrat i del 
Sr. Martí Vallès(Associació Cultural La Festa dels Miquelets).

Inaguració de l’exposició: “Barcelona 1714. Jacques Rigaud. Crònica de 
Tinta i Pòlvora”
20:00h. Casa de Cultura



LA FESTA DELS MIQUELETS

Dissabte 8 de setembre de 2018

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 diferents Regiment
9:00h.  Parc Municipal
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. Parc Municipal
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”,  Batalla de Almansa Asociación Cultural y Recreación Histórica i del 
Régiment Anjou, de Miquelets de Girona.

Campament del regiment de cavalleria Cuirassers de Sant Jordi
9:00h. Parc Municipal
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.  

Inscripcions del joc: “Troba el Miquelet”
10:30h. Parc Municipal (campament infantil)
 
Ruta “L’Olesa del 1714”
10:30h. Plaça de Fèlix Figueras i Aragay
Un viatge a l’Olesa de principis del S.XVIII. Visita guiada a càrrec de l’Arrel Acció Cultu-
ral.
ATENCIÓ: Places limitades! Inscripció fins a 15 minuts abans de l’hora de sorti-
da al Punt d’Informació de la Plaça de les Fonts.

La cuina dels olesans del segle XVIII
11:00h. Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (C/ de l’Església, 39)
Mostra de ceràmica del segle XVIII (fons del CMRO) i visita comentada de les peces i 
els materials. En record de l’especialista Jaume Morera.



Inici del joc “Troba el Miquelet”
11:00h.Parc Municipal (campament infantil. Inici)
El joc es desenvoluparà pels carrers del nucli antic i establiments de la vila d’Olesa. 

Música de carrer a càrrec del grup Filibusters
11:00h-13:00h Carrers del mercat barroc

Trobada de Miquelets
12:00h. 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
 Sanguen Honoris - 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
12:30h. 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
13:00h. 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.
En finalitzar es farà el relleu de La Flama dels Miquelets

La Lleva de la Carbasseta
17:45h. Plaça de Fèlix Figueras i Aragay
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. 

(*)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



Batalla i captura del “capitán Maria” 
18:30h. Cal Candi
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. Plaça de les Fonts
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”).

Vida de campament
20:30h. Parc Municipal
Explicacions per part dels recreadors dels diferents regiments de com era la vida al cam-
pament durant el període de la Guerra de Successió. 

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 302 aniversari.
10 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, dirigits per Eduard Vila i Perarnau. 

Sopar popular
21:45h. Parc Municipal  (**) 
Sopar presidit pel Marquès del Poal i els seus miquelets, consistent en: tastet de verema 
(raïm amb formatge), amanida de blat, 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. En cas de pluja, l’acte es realitzarà al local social de la UEC-Olesa.
Tiquets anticipats a: Fruites Jobé (Mercat Municipal), Xarcuteria Margarit (C/ Joan Coca, 5), No + Vello (Plaça de les 
Fonts) i La Vermuteria (C/ Església)

Ball tradicional amb “ORQUESTRINA TRAMA”
23:30h. Escenari del Parc Municipal (**)



Diumenge 9 de setembre de 2018

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.

Campaments dels diferents regiments
9:00h. Parc Municipal

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.
En acabar, concurs de destresa a càrrec de tiradors dels diferents regiments.

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

Taller de jocs del 1714  
11:30h. laça de Fèlix Figuers i Aragay
Vine a aprendre els jocs del 1714 amb la CIA l’Anònima.
Activitat organitzada conjuntament amb La Xarxa Olesa.

(*)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



Ruta “L’Olesa del 1714”
12:00h. Plaça de Fèlix Figuers i Aragay
Un viatge a l’Olesa de principis del S.XVIII. Visita guiada a càrrec de l’Arrel Acció Cultu-
ral.
ATENCIÓ: Places limitades! Inscripció fins a 15 minuts abans de l’hora de sortida al Punt d’Informació de la 

Plaça de les Fonts.

Taller de dansa barroca 
12:00h. Plaça de les Fonts
Vine a aprendre a ballar amb el mestre de dansa Joan Codina. Música en directe a càrrec 
d’en Marc Riera. 

Dinar popular: Àpat del Coronel Joan Vilar i Ferrer
14:00h. Parc Municipal (**) 
Dinar amb els Miquelets consistent en: Entreteniments, Bufet d’amanida, Fideus a la 
cassola, 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.
Tiquets anticipats a: Fruites Jobé (Mercat Municipal), Xarcuteria Margarit (C/ Joan Coca, 5) i La Vermuteria (C/ 
Església)

Música tradicional amb “Tres quartans La Mitja Lluna”
15:30h. Parc Municipal(**) 

“La Pedregada” 
17:00h. Parc Municipal
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. Parc Municipal
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



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



Lluís Puigjaner, 34  
Olesa de Montserrat

new horizons

ACADÈMIA D’IDIOMES
New Horizons Acadèmie



ANIVERSARI 
5 ANYS

ANIVERSARI 40 ANYS

DES DE 1990 AL SEU SERVEI



Dinar popular amb els Miquelets

Diumenge, 9 de setembre de 2018 a les 2 del migdia 
al Parc Municipal

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

Meson Los Castillos
castillomoralesa@gmail.com@



Alfons Sala, 11
08640 Olesa de Montserrat



ESTUDI D’ART I CREACIÓ
(Adults i nens)

Treballem totes les tècniques

TALLERS ESPORÀDICS
Argila - Restauració - Tapisseria

Tallers especials

ENCÀRREcS ARTÍSTICS PERSONALITZATS EN 
TOTES LES TÈCNIQUES 

www.estudioriginal.com
estudioriginal eva fernández
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Mercat Municipal d’Olesa de Montserrat  /  T 937787158







Talles des de 
la 38 fins .......

C/Salvador Casas i 
Baltasar

Calçats Feli







Adrià Carreras i Wiman
Alex Miras Cáliz
Albert Parent
ANC Olesa
Antoni Guevara
Àrea de Guissona
Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat
Associació de Defensa Forestal
Associació de veïns del Casc Antic
Associació Toni’s Olesa
Biblioteca Santa Oliva
Brigada Municipal (Ajuntament d’Olesa)
Cafeteria Can Solé
Cansaladeria Montserrat
Carnisseria Neus
Carns Casals
Carns Roman
Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà
Club de Rol Juvenil d’Olesa, CROM
Cos de Mossos d’Esquadra
Croisanteria El Grupet
Daniel Buson
Delicatessen
Dolors Margarit
Eduard Vila
Cor Jove Santa Maria
Felip Carreras
Flors Banqué
Fruites i verdures Jobé
Ingrid Moragas Margarit
Joan Subirachs
L’Arrel Acció Cultural - Danses Olesa
La Passió d’Olesa
La Vermuteria
Llegums Àgata
Lídia Margarit
Llorenç Segura
Marc Amat
Maria Grimau Herrero
Matadero Frig. Avinyó, S.A.
Olesa Ràdio
Oliveraires Palomar-Olesana, SAT Pa-
rròquia Santa Maria
Pastisseria Magda

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

Pastisseria Perarnau
Policia Local 
Rosa d’abril
Sagalito 1898
Siscu de “Cal Cuiret”
Teixits Can Tella
UEC d’Olesa
Xarcuteria Belmonte
Xarcuteries Margarit

A tots vosaltres, 
Moltes gràcies.



AUTOS KIA
AL TEU SERVEI a Olesa de Montserrat 

ctra.abrera -manresa km5 .5 poligon ind.can vinyals oest

Olesauto Motors Euro Repar Car Sevice
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*En cas de pluja el sopar es realitzarà al local social de la UEC - Olesa


