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Programa· Restaurant Colomer (C. Montseny, 15 - Tel. 93 888 72 61)
· Fussimanya (Urb. Fussimanya - Tel. 93 812 21 88)
· El Nou Roquet (Mansó El Roquet, s/n - Tel. 93 812 22 07)

OFERTA GASTRONÒMICA

Tavèrnoles, 22 de juliol de 1485: els pagesos de 
remença estan a les portes del castell de Savassona a 
punt per entrar a la força, prendre’l i fer-ne fora el baró 
i a la seva muller.  Com la resta de remences de Cata-
lunya, estan farts de la submissió als senyors feudals 
que fa segles que suporten. Ja fa anys que estan prota-
gonitzant una revolta pagesa contra la noblesa per 
obtenir la llibertat i abolir els mals usos. Sembla que les 
recents negociacions entre la Corona i els remences 
portaran a un pacte, però mentre això no passi, els 
homes propis prenen castell rere castell per continuar 
mostrant força i fermesa per canviar la seva condició. 
En mig de tot aquest con�icte, el castell de Savassona 
pateix l’atac per part d’una quarantena de pagesos 
remences. Tots ells sota les ordres del seu cabdill, en 
Terrés de Santa Eugènia de Berga. La solució no serà 
immediata, però amb l’ajuda dels consellers de la ciutat 
de Vic s’arribarà a un pacte que permetrà que el baró 
recuperi el castell. Tot i això els remences no marxaran 
derrotats, sinó que malgrat haver d’abandonar el caste-
ll, saben que la seva llibertat no tardarà en arribar.
Aquest fet històric poc conegut es va localitzar en la 
documentació dels fons de l’Arxiu Municipal de la 
ciutat de Vic. Després de la investigació en d’altres 
arxius es va poder desvelar el que va succeir aquell 
juliol de 1485. 
Així, i gràcies a la recreació històrica que es presenta, us 
animem a gaudir i a conèixer una petita part de la 
història de Tavèrnoles, però que alhora és una petita 
part de la història de tots.

· Anticipades a:
  https://ticketara.com/b/ajuntament-tavernoles

· Preu: 5€

ENTRADES

   Aforament limitat



TERRASSA
CENTRE CÍVIC

Dissabte, 15 d’octubre

Diumenge, 16 d’octubre

Capta el teu moment de la �ra i publica'l al mur del teu Instagram amb les etiquetes 
#festaremença #tavernoles i segueix els per�ls @tavernoles i @turismetavernoles. 
Premi per a la fotogra�a escollida. 

XIV Cursa de Sant Galderic

Terrassa Centre Cívic

17.30 h

10 - 13 h

Concurs de bolets
8 h. Esmorzar a El Nou Roquet
9-13 h. Sortida a buscar bolets. Tot seguit 
entrega de premis davant l’Ajuntament

Conferència “La vida dels remences”
a càrrec de la Dra. Rosa Lluch Bramon, 
professora d’Història Medieval a la UB. 
19.30 h Centre Cívic

ESPAI COBERT
APARCAMENT I INICI CURSA


