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El Mercadal Mercat medieval cristià
Mercat martinenc

MERCATESPAIS

Parada del trenet
Recepció Informació, venda 
d’escuts, venda d’entrades visites...
Punt verd de reciclatge

INFORMACIÓ I SERVEIS

Visites teatralitzades al castell 
Espai d’activitats infantils
Escenari
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Zona gastronòmica 
i de restauració

RESTAURACIÓ

Castell

Accés amb trenet 
des del nucli 
urbà  
(Av. del Castell)

Accés a peu 
per Camí de 
la Roca
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Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica
Regidoria de Cultura i Festes

@turismesantmartisarroca

Descarrega’t el programa a:
www.santmartisarroca.cat

Accés amb trenet 
des del nucli urbà  
(Av. del Castell)

Accés a peu per 
Camí de la Roca

8 i 9 d’octubre
Al castell de Sant Martí Sarroca

8 i 9 d’octubre
Al castell de Sant Martí Sarroca

Viu 
l’experiència 

medieval
en un 

entorn únic

Viu 
l’experiència 

medieval
en un 

entorn únic

20222022

Moneda pròpia: 
escuts de Sant Martí 

Per gaudir d’aquesta zona cal intercanviar 
moneda a la recepció del castell

VALOR MONEDA:

COBERTS: 1 euro
COPA DE VI: 1 euro en dipòsit
GOT DE REFRESC: 1 euro en dipòsit

GASTRONOMIA 

OR: 3 € PLATA: 2 € BRONZE: 1 €



Dissabte 8 i diumenge 9 d’octubre Actuació infantil 
de la remeiera Ponça

Horaris

Dissabte d’11 hores a 22 hores 
Diumenge d’11 hores a 21 hores

La remeiera Ponça és una dona sàvia que coneix el 
poder de totes les plantes que creixen al Penedès. Si 
busqueu remei per al vostre mal de panxa, escolteu-
la. I si us agraden els contes i les llegendes, també. És 
amiga del Mag Martinus que viu aquí des de fa mil 
anys i li explica aventures de la seva vida. Si voleu 
conèixer el poder del safir negre de doble estrella, 
acosteu-vos a la seva carpa i pareu l’orella.

Horaris:
Dissabte:
Matí: a les 12 h. i 12.45 h.
Tarda: a les 17.30 h, 18.30 h. i 19.30 h.
Diumenge: 
Matí: a les 11.30 h, 12.15 h. i 13.15 h.
Tarda: a les 17.30 h i 18.30 h.
Preu: 3 euros.

Obertura fira amb una gran timbalada 

• Activitats durant tota la jornada 
• El mercadal (mercat cristià) 
• Parades artesanes 
• Zona gastronòmica 
• Zona enològica 
• Cercavila i música 
• Visites teatralitzades al castell 
• Per nens i nenes (atraccions medievals i la 
remeiera Ponça) 
• Entrega Segell d’Honor de Pere III 
el Cerimoniós (diumenge, a les 13 hores) 

Visites teatralitzades al castell 
Grups limitats 
Matí 12h, 13h, 14h - tarda 16h, 17h, 18h, 19h, 20h 
Durada aproximada 35 minuts 
Preu: Adult 5 euros 
Preu infantil: (menors 12 anys) 2 euros 
Compra d’entrades a la recepció del castell

Contingut de la visita guiada: 
• Benvinguda amb el trobador 
• Campament de Guillem de Santmartí 
• Segle XI Guillem de Santmartí expedició 
militar comtal 
• Casament jueu 
• La reina Sibil·la de Fortià (visual) 
• Explicació i degustació de vi i postres medievals

PROGRAMACIÓ ACTUACIÓ INFANTIL VISITES AL CASTELL


