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romeus.monistroldemontserrat

www.turismemonistrol.cat

PRESENTACIÓ
I ja anem per la 4ta edició!, .
Una festa nascuda amb la voluntat de 
donar rellevància a una tradició que 
Monistrol manté des del segle XVI i 
situar-la on es mereix, una tradició digna 
de ser coneguda i per tant compartida 
amb el nostre país i tothom qui vulgui 
conèixer el tarannà Monistrolenc i les 
nostres arrels.
El vot que el poble va fer a Sant Sebastià 
fa mes de 500 anys i que ha perdurat fi ns 
els nostres dies sota el nom de ball del 
Bo-Bo, ha donat peu a que des de fa 

4 anys i durant el cap de setmana 
després de la Festa Major d’hivern 
(aquest any el 23 i 24 de gener), els 
Monistrolencs ens unim i sortim al carrer 
per explicar, en un context històric fi del, 
com va esdevenir tot plegat.
Aquest cap de setmana us convidem a 
que feu un peregrinatge en el temps i 
conegueu i visqueu de prop una part de la 
nostra història.
Benvinguts a , Benvinguts al 
Monistrol del segle XVI

ARGUMENT

El fi l de la història comença amb 
l’arribada de l’Abat que visita el poble 
per seguir les obres de l’església, la seva 
rebuda, segons els canons de l’època, 
enllaça amb l’arribada dels metges i 
l’anunci ofi cial que la pesta esta fent 
estralls en la comarca. 
Després d’aquesta escena es fa visita al 
burg amb tota la comitiva l’Arquitecte 
Monistrolenc Miquel Sastre posa al dia 
a l’Abat i autoritats de l’evolució de les 
obres.

Diferents escenes quotidianes esdevenen 
als carrers, El vot de poble, l’arribada 
dels metges, la llegenda dels espilons, el 
safareig, l’encant del llaut, l ’arribada dels 
romeus… i també la pesta que comença a 
fer estralls en la població.
Finalment davant l’avanç de la malaltia 
els metges desisteixen i marxen , i el 
poble s’encomana a Sant Sebastià que 
intercedeixi per la seva salvació.
L’alegria de la curació esclata com a fi  de 
festa amb danses, foc i música.

EXPOSICIONS

“la plaça del bo-bo, AMB ULLS DE NEN”  
AL VESTÍBUL DE L’AJUNTAMENT
Exposició dels dibuixos participants al 4rt concurs de dibuix sobre la festa de romeus 
organitzat per l’Ajuntament amb la col·laboració de les AMPA (CEIP Sant Pere, i 
FEDAC). El tema d’aquest any la plaça del Bo-Bo. 
Els guanyadors tocaran les campanes el dissabte 23 al matí a la festa de Romeus, 
guiats per en Prepedigno Martin. 
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 NO US PERDEU

ELS CONSELLS DE LA REMEIERA que ens ensenyarà l’art de l’apotecari a l’edat mitjana 
i ens donarà remeis per preservar la salut amb tallers per a nens. A la plaça del Bo-Bo.
L’ESPAI DE JOCS MEDIEVALS al passeig de la canaleta. D’11 a 14 i de 15’30 a 18
LES PARADES DE PRODUCTES ARTESANS I MEDIEVALS a la Font Gran i Canaleta
LA GRESCA DELS TAVERNERS I TAVERNERES A LA FONT GRAN 
ELS MÚSICS DE CARRER:  Els Berros de la Cort”

Durant la festa FES FOTOGRAFIES 
I PARTICIPA EN EL CONCURS 

“fotoROMEUS”  

  COL•LABORA 

ADF Monistrol de Montserrat 
Grup de pares i mares
Cremallera de Montserrat 
Diables i tabalers Els tronats
Esbart Monistrol dansaire

Orfeo Monistrolenc
Parroquia Sant Pere
Grup de Teatre “ELS EMMANTLLEVATS”
Acabats del Bages 
Roll- Drap

 DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Jordi Pesarrodona
Lorreine Gallen

més informació a la web: www.romeus.cat

Generalitat de Catalunya
Patronat de la Muntanya 
de Montserrat

Ajuntament
de Monistrol

Col·labora:Organitza:



Es Pilons

Safareig

L’encant del llaüt

Portals d’entrada

Cant monacal

Burg dels o�cis

Teatralitzacions

Glops i teca

Mercat tradicional

Jocs infantils



Es Pilons

Safareig

L’encant del llaüt

Portals d’entrada

Cant monacal

Burg dels o�cis

Teatralitzacions

Glops i teca

Mercat tradicional

Jocs infantils

Durant les dues jornades trobarem pels carrers 
de la festa: músics de carrer, romeus, metges 
de la pesta, predicadors, endevinadors, malalts 
i tolits, soldats, mostres d'ofi cis, el mercat de la 
vila....



    
dissabte 23 i diumenge 24

Obertura Mercat i Taverna
Passeig de la Canaleta i Font Gran 10:00h

Obertura o� cial de les portes i visita al mer-
cat en cercavila amb els consellers i autoritats 
amb repic de campanes a càrrec dels nens/
es guanayadors del concurs  “el campanar de 
Monistrol”
“Portal del Camp”(Font Gran), 
“Portal de la Concepció”(C/Manresa)  
“Portal del Pont”(Pujada Pont), 11:00h

Arribada dels Peregrins a Monistrol
Passeig de la Canaleta 11:15h

Rebuda del Pare Abat
Passeig de la Canaleta 11:45h

El Safareig
Safareig públic 12:00h

Esceni� cació del Burg
Plaça de l’església 12:15h

Teatralització dels efectes de la pesta
Carrers Sant Pere i Manresa 12:30h

L’encant del llaüt
Pça Bo-Bo  12:45h

Contes Infantils
Pça Bo-Bo  13:15h

El Safareig
Safareig públic 13:30h

TOT EL MIGDIA GRESCA A LA TAVERNA
 

dissabte 23 i diumenge 24

Esbart
Font Gran  16:00H

Orfeó
Font Gran  16:15h

Safareig 
Safareig públic 16:30h

Esceni� cació del Burg
Plaça de l’església 16:45h

L’encant del llaüt
Pça Bo-Bo  17:00h

Contes Infantils
Pça Bo-Bo  17:15h

Esbart Infantil
Pça Bo-Bo  17:30h

Safareig
Safareig públic 17:45h

Teatralització dels efectes de la pesta
Carrers Sant Pere i Manresa 18:00h

Llegenda de la mà morta
Carrer Espilons 18:15h

La marxa dels metges
Passeig de la Canaleta 18:45h

Llegenda de la mà morta
Carrer Espilons 19:00h

Miracle de Sant Sebastià
a l’església 19:15h

 diumenge 24

“L’erudit” Tancament de portes i mercat
Passeig de la Canaleta 20:00h   


