
Dates: divendres, 3 i 10 de juny de 2011

Hora: 21.00 h.

Lloc: Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell

Organitza:

Col·labora:

Més informació:
Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell
C. Sant Ermengol, 71
25700 LA SEU D’URGELL
Tel. 973 350 131
c/e: acalturgell.cultura@gencat.cat

Sant Sopar de Jaume Ferrer (segle XV)

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Font: mapa topogràfic 1:10000 de l’ICC

Per inscriure’ s:
1. Cal fer un ingrés de 20 euros al número de
compte 2100-0018-18-0200523538, de la Caixa
d’Est alvis i Pensions de Barcelona. Recordeu de
fer const ar al concepte el nom i cognoms i, a
continuació, “Sop ar Medieval”.

2. Amb el resguard de p agament, cal formalitzar
la inscripció a l’Oficina de T urisme del Consell
Comarcal de l’Alt Urgell, de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h. Dates límit: 1 de juny (per al sop ar
del dia 3) i 8 de juny (per al sop ar del dia 10).

Oficina de T urisme del Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Passeig Joan Brudieu, 15
25700 LA SEU D’URGELL
Tel. 973 353 112
c/e: turisme@alturgell.ddl.net

Passió Viva
Oliana

Viatja en el temps
Sopars medievals a l’arxiu comarcal



Inici del segle XIV. A la Seu és un

dia de mercat. Artesans, merca-

ders, burgesos, eclesiàstics i page-

sos conviuen i es relacionen en un

mateix espai. La Guillema i el

Bernat volten les parades atapeï-

des de faves i fesols; de dàtils i

figues seques; d’oques i perdius. A

la parada de les espècies, davant

del portal d’Andorra, entre l’aroma

del pebre, el gingebre i el comí,

acaben de decidir el sopar que ofe-

riran als seus convidats en aquesta

nit de primavera.

Vols ser un dels convidats?

SOPARS MEDIEVALS A L’ARXIU COMARCAL

El viatge al passat: activitats durant el sopar

-Explicació gastronòmica de l’època a càrrec de Carles Gascón

-Ambientació musical en viu

-Vaixella, escenografia i vestimenta medieval incloses

-Sopar

Menú:

Entrants:

Amanida de lletuga i taronja amb vinagre d’alfàbrega

Torrades de pa de fajol i de sègol amb anxoves dessalades i arengada

Sopa d’ametlla

Crema de carbassa amb gingebre o crema de porros

Principal:

Pintada farcida de carn i fruites

Cuixa de corder farcida de fruits secs

Confitat de porc

Llebre amb herbes de Tuixent

Postre:

Crema blanca

Fruites confitades

Greixonera de brossat de cabra

Coca de llardons

Beguda: vi artesà, cervesa natural, aigua, licors de l’època

El viatge de retorn al present: què ha sobreviscut al pas

del temps?

-Visita nocturna per les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal

-Exposició de documentació històrica


