
Jaume Amigó
Viure el Renaixement a Ulldemolins

dissabte 11 d’agost
història, recreació i gastronomia

17h a 20’30h. Pl. Ramon Berenguer IV
Tallers del Renaixement (gratuït) : ceràmica, 
art sobre fusta, emmascarant la cara

18h. - 19h. - 20h. Carrer Saltadora, núm. 4
Visita guiada a Cal Roig, casa on va néixer 
Mossèn Jaume Amigó (gratuït - places limitades)

18h a 19h., Pla de l’Església i carrers i places
Els Abanderats de Tortosa. Desfilada i 
espectacle de banderes al vol, al ritme de la música 

18’30h. Església Parroquial de Sant Jaume 
Visita teatralitzada a l’Església de Sant Jaume 
d’Ulldemolins amb la participació de Mossèn 
Jaume Amigó i l’arquitecte Pere Blai. (gratuït)

19h a 20h., a l’Església Parroquial de Sant Jaume
Concert “La Música de les Tres Cultures”, 
a càrrec de Burruezo & Medievalia Camerata. 
(gratuït)

20’30h a 21h. Pla de l’Església 
Els Abanderats de Tortosa. Espectacle de 
banderes al ritme de la música

21’30h. Pla de l’Església
Sopar amb Mossèn Jaume Amigó



Organitza:

Sopar renaixentista a la fresca

Preu sopar: 25€
Preu sopar infantil: 12€ (fins a 12 anys)

Inclou: sopar, vestit d’època i animació
Inscripcions i tiquets:
   Oficina de Turisme d’Ulldemolins,
   Tel. 977 56 15 46
   (fins el 6 d’agost - places limitades)

Sopar amb
Mossèn Jaume Amigó

Dissabte, 11 d’agost - 21’30h. - Pla de l’Església

Recollida de vestits:
Dissabte 11 d’agost - Centre Cívic
Hora: de les 17h a 19h

Hi haurà servei de guardarroba, 
per a qui vulgui vestir-se al recollir 
el vestit (en el mateix Centre Cívic)

Retorn dels vestits:
En finalitzar el sopar, al Centre Cívic
a partir de les 23h.

Menú
renaixentista

- Entrants -
Assortit de fruita

- Primer plat -
Enciamada de fruita i nous amb 

salsa a la vinagreta de mel

- Segon plat -
Assortit de carns a la brasa

- Postres -
Pastís de poma
Infusions i licors

- Bodega -
Vi i aigua

Menú infantil

- Plat combinat -
Macarrons
Llonganissa

Patates


