
Cardona va ser un dels indrets més importants dels Països Ca-

talans durant la Guerra de Successió (1705-1715): guerra que 

va significar l’ocupació de Catalunya per les tropes francoes-

panyoles i la desaparició de totes les institucions catalanes. El 

seu castell va esdevenir un dels focus més destacats de la re-

sistència catalana i es va convertir en el darrer baluard de les 

llibertats de Catalunya, ja que no va capitular fins el 18 de se-

tembre de 1714. L’Aplec de Cardona té com a objectius princi-

pals commemorar, recordar i divulgar els fets històrics succeïts 

a Cardona durant la Guerra de Successió, així com reivindicar 

les llibertats perdudes d’aleshores ençà i fomentar la cultura 

popular catalana.
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Agrupament escolta Hug Folch 
Ajuntament de Cardona
Amics de Moià
Banda de Cardona
Bruixes de Cardona
Caramellaires d’Ardèvol
Fotografia Boixadera
Geganters i grallers de Cardona
Grup de teatre El Traspunt
Miquelets de Catalunya
Museu d’Història de Catalunya
Trabucaires de Sant Ramon
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14, 15, 16 i 18 de setembre de 2012



Plaça de la Fira 8 del matí
 Caminada històrica.

 
Plaça de la Fira 8 del vespre

 Interpretació dels Segadors, a càrrec de la Banda de Cardona.

Ajuntament 8 del vespre
  Conferència L’endemà del 18 de setembre de 1714. L’exili 

dels defensors de Cardona a càrrec d’Agustí Alcoberro, director 
del Museu d’Història de Catalunya.
En acabar l’acte es farà una ofrena floral.

Plaça del Mercat 7 de la tarda
 Presentació de la novel·la històrica Lliures o morts, de Jaume Clo-

tet i David de Montsserrat. L’obra està basada en la vida d’Ermengol 
Amill, coronel dels Miquelets durant la Guerra de Successió.
 
Plaça del Mercat / Col·legiata de Sant Vicenç 1/4 de 9 del vespre

 Recreació històrica, amb primers quadres escènics exteriors 
al ritme de la Marxa del 18 de Setembre. Representació de 7 dies 
de setembre a la Col·legiata de Sant Vicenç. En acabar, interpre-
tació cantada de la Marxa del 18 de Setembre i baixada de torxes 
cap a la vila.
Dimarts 11 de setembre de 1714. Després de 18 mesos de setge 
i lluites aferrissades per part de les tropes de Felip V, comanda-
des pel duc de Berwick, la ciutat de Barcelona es veu obligada a 
rendir-se i el general Antoni de Villarroel, cap militar de l’exèrcit a 
Barcelona, no té altre remei que negociar les condicions de capi-
tulació. Lluny de Barcelona, al bell mig d’una Catalunya devastada 
i conquerida pels borbons, la vila de Cardona encara resisteix i es 
manté fidel a l’arxiduc Carles d’Àustria...

Encàrrec d’entrades anticipades per a la representació històrica per correu electrònic 

a: info@18desetembre.cat. Recollida i venda d’entrades a la plaça del Mercat fins a 

1/4 de 8 del vespre.

 
Plaça del Mercat 1/4 de 10 del vespre

 Penjada de l’estelada amb la interpretació de la Muixeranga. 
Seguidament, servei d’entrepans i concerts de música tradi-
cional.

Plaça del Mercat 11 del matí
 Aplec infantil. Xocolatada i jocs de llegendes, 12 jocs tradicionals 

diferents, que pretenen apropar-nos a les llegendes, éssers màgics i 
món màgic que Joan Amades va recollir. El format combina un joc 
de bitlles per explicar les encantades, el joc del carretó per explicar 
les llegendes dels sants, un joc de punteria per descobrir les qualitats 
dels follets, el joc del “duro” per saber alguns noms d’éssers màgics...
fins a crear 12 propostes en format de gimcana o espai de joc. 

12 del migdia
 Xerrada. Presentació de Som energia, cooperativa de producció 

i consum d’energia verda.

2 del migdia
 Arrossada popular.

Venda anticipada de tiquets a Queviures Sinta i Xarcuteria Bonany.

4 de la tarda
 Cafè-tertúlia. (pendent de confirmar)

6 de la tarda
 Mostra de cultura popular. Geganters i grallers de Cardona i ca-

ramellaires d’Ardèvol.

Plaça del Mercat / Col·legiata de Sant Vicenç 1/4 de 9 del vespre 
 Recreació històrica... Segona representació.

 
Plaça del Mercat 10 del vespre

 Entrepanada popular.

11 del vespre
 Concerts. Nos altres, Ebri Knight i Kòdul.

Divendres 14

Dissabte 15

Diumenge 16

Dimarts 18

Tots els actes són gratuïts, tret de les recreacions històriques


