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Les jornades a un cop d’ull

DIJOUS
30 DE MARÇ

• 2/4 d’8 del vespre 
Premi Combat d’Arbúcies 
2023: AMICAL D’ANTICS 
GUERRILLERS DE 
CATALUNYA

Xerrada – presentació
LA RECUPERACIÓ DE LA 
MEMÒRIA DELS MAQUIS - 
LA RUTA DELS MAQUIS A 
CATALUNYA

Museu Etnològic del 
Montseny - La Gabella

DISSABTE
1 D’ABRIL

• 10 del matí
RUTA DEL COMBAT 
D’ARBÚCIES – PASSEJADA 
2023
Sortida Museu Etnològic 
del Montseny – La Gabella

• de 2/4 d’11 a 1 del migdia
EL CAMPAMENT DE 
MIQUELETS – VIDA ALS 
CAMPAMENTS 
Bitlles catalanes. El joc de 
carrer del XVIII
Jocs del 1714
Taller d’espelmes
Taller d’escriptura
Taller de plantes
La paga d’un soldat
Plaça de la Vila

•  2/4 d’11, 3/4 d’1 i a les 5 
tarda
LA VIDA D’UN COMBATENT 
DEL S. XVIII - DEL MIQUELET 
AL SOLDAT DE LÍNIA
Xerrada demostració
Museu Etnològic del 
Montseny - La Gabella

• 2/4 d’11 
LA MODA AL 1700
Xerrada-demostració
Museu Etnològic del 
Montseny - La Gabella

• 12 migdia
LA TERESA D’ARBÚCIES
Monòleg de recreació 
històrica
Museu Etnològic del 
Montseny - La Gabella

• 3/4 d’1 
REFLEXIONS DEL 
SOMETENT
Diàleg de recreació històrica
Museu Etnològic del 
Montseny - La Gabella

• 1 del migdia
EL COMBAT D’ARBÚCIES  
Riera d’Arbúcies i Plaça de 
la Vila

• A partir de 2/4 de 5
EL CAMPAMENT DE 
MIQUELETS – VIDA ALS 
CAMPAMENTS 
Bitlles catalanes. El joc de 
carrer del XVIII
Jocs del 1714
Danses del XVIII
Plaça de la Vila

• 6  de la tarda
ARBÚCIES. VILA CREMADA  
Carrer del Pont /Plaça de 
la Vila

• 3/4 de 7 
ACTE DE LLIURAMENT 
DEL PREMI COMBAT 
D’ARBÚCIES 2022
Plaça de la Vila

• 7 de la tarda
CLOENDA DE LES 
JORNADES
Salves d’honor
Coca i xocolata per a 
tothom.
Plaça de la Vila
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De nou us presentem les jornades de recreació i divulgació històrica del Combat d’Arbúcies. Unes jornades que ja 
posen els ulls a les de l’any vinent, 2024, aniversari número tres-cents deu dels fets d’aquell 1714. Fets de guerra que 
són coneguts arreu pel setge de la ciutat de Barcelona i la seva derrota l’onze de setembre, però que van ser presents 
a tot el país, amb fets dramàtics i també gloriosos, amb derrotes i també amb victòries com la del Combat d’Arbúcies. 

Vam començar les jornades el 14 de gener, dia dels fets, amb la inauguració d’una placa commemorativa al Molí 
de les Pipes, lloc proper que es coneix com les penyes de Grau Sala,  on el matí del 14 de gener de 1714, els so-
metents d’Arbúcies, Sant Hilari, Espinelves i Viladrau, junts amb elements dels fusellers de muntanya, Miquelets de 
Catalunya, van barrar el pas a les tropes valones que, a les ordres del rei Felip V el Borbó, volien traspassar cap a 
Vic, per fer front a la resistència d’Osona i preparar el setge a la ciutat de Barcelona.

Jugarem com ho feia la gent del s. XVIII, caminarem pels camins que van recórrer els nostres avantpassats, veurem 
com eren els campaments dels miquelets, què s’hi feia. Hi haurà tallers per a tota la família i xerrades sobre els soldats, 
els vestits, la moneda. Tenim les nostres personalitats: la Teresa, l’Isidre Pujató i en Francesc Puig, i tot recordant-los 
farem un homenatge sentit a totes aquelles persones que l’any 1714, i abans  i després, han estat aquí defensant la 
dignitat. I tampoc no hi pot faltar la recreació històrica dels fets del Combat d’Arbúcies, a càrrec de diferents 
grups de miquelets i soldats de l’època que representen els diferents regiments que hi havia. 

Les jornades coincideixen amb la data de l’1 d’abril i el mateix dia del de 1714, cinc mil 
homes armats, molts d’ells a cavall, van irrompre a Arbúcies i en represàlia pels fets de 
gener van cremar totalment el poble, les cases, collites, boscos, i van deixar única-
ment l’església perquè servís d’exemple per altres viles i persones. 

Una de les coses que ens deixen els fets del Combat és la capacitat d’organització 
popular en defensa dels seus drets i la necessitat de lluitar per la dignitat del poble i de 
les persones. Fa ja tres anys que atorguem el Premi Combat d’Arbúcies a entitats que 
s’han caracteritzat en aquests aspectes: l’organització de la gent per defensar els 
seus drets i la dignitat.

El III Premi Combat d’Arbúcies s’entregarà aquest any a l’Amical d’Antics 
Guerrillers de Catalunya, una associació que destaca per la investigació i 
la divulgació de la història d’uns grans lluitadors per la llibertat, la dig-
nitat i els drets de les persones i els pobles: els maquis, que van estar 
també per aquestes muntanyes, així com els sometents i els miquelets 
del s. XVIII, després de la derrota de la II República i la implantació del 
feixisme a casa nostra. 

Us convidem a participar en unes jornades que serveixen per a moltes co-
ses: per recordar, per aprendre, per homenatjar, per gaudir..., i si al final del 
dia sabem una mica més,  serem una mica millors i així el nostre poble serà 
també una mica millor. 

PRESENTACIÓ 
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Premi Combat d’Arbúcies 2023
AMICAL D’ANTICS GUERRILLERS DE CATALUNYA

LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
DELS MAQUIS - LA RUTA DELS 
MAQUIS A CATALUNYA
Xerrada – presentació 
Carles Vallejo, Cristina Herrando i Raül Valls

Horari: a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Museu Etnològic del Montseny - La Gabella
Accés: lliure
Durada aproximada: 60 min 

Presentació de l’entitat l’Amical d’Antics Guerrillers 
de Catalunya.
Aquesta entitat social ha estat mereixedora del 
Premi Combat d’Arbúcies per la seva tasca en la 
recuperació de la memòria històrica dels lluitadors 
per la llibertat.  

PASSEJADA 2023: RUTA DEL 
COMBAT D’ARBÚCIES
Itinerari
Museu Etnològic del Montseny - La Gabella i 
Parc Natural del Montseny.

Horari: 10 del matí
Lloc: Punt de trobada al Museu Etnològic del 
Montseny - La Gabella
Accés: Pagament adults 3 €. Menors entre 6 i 16 
anys i majors de 65, 2 €. 
Informació i inscripció prèvia al 972 86 09 08 o 
p.montseny.cdmemga@diba.cat. Places limitades.
Durada aproximada: 2 h i 30 min 

Sortirem del Museu Etnològic del Montseny cap a la 
plaça,  on podrem veure els campaments de mique-
lets i conèixer de primera mà el seu funcionament. 
Després pel camí de la riera marxarem, tal com van 
fer els soldats el 14 de gener de 1714, fins al Molí de 
les Pipes i les penyes de Grau Sala. 
Tornarem a Arbúcies per poder gaudir de la recrea-
ció dels fets del Combat. 

Dijous 30 de març Dissabte 1 d’abril 
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LA VIDA D’UN COMBATENT DEL 
SEGLE XVIII
Del miquelet al soldat de línia
Xerrada-demostració
Miquelets de Girona

Matí: 2/4 d’11 del matí i 3/4 d’1 del migdia
Tarda: 5 de la tarda
Lloc: Museu Etnològic del Montseny - La Gabella
Accés: lliure fins a completar aforament

Un viatge al passat on descobrirem com era la vida 
d’un combatent. Veurem els objectes que utilitzava 
en el seu dia a dia, les armes, el que menjava, com 
vivia, com lluitava...

LA MODA AL 1700
Xerrada-demostració
Associació de Recreació històrica BUM

Matí: 2/4 de 11 del matí
Lloc: Museu Etnològic del Montseny - La Gabella
Accés: lliure fins a completar aforament.

Una xerrada on poder aprendre i veure els vestits i 
complements d’aquella època.
Quines eren les modes, d’on provenien? Es vestien 
igual a ciutat que al camp? Quines diferències de 
vestits hi havia segons la classe social a la qual es 
pertanyia?
Quina era la influència francesa en els vestits que 
es duien a Barcelona, Girona...?
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EL CAMPAMENT DELS MIQUELETS
• Miquelets de Catalunya
• Defensors de Girona
• Hússars Hongaresos – Moià 1714
• Regiment de Sta. Eulàlia -  Sanguen Honoris
• Recreadors Montserratins

Un campament de miquelets és un no parar. A totes hores hi 
ha activitats, totes necessàries per al funcionament de la tro-
pa i per estar a punt per a la batalla. Cal preparar les bales, 
reparar el material i els vestits, cuinar, fer instrucció... Veurem 
els vestits dels miquelets, el seu armament i com s’utilitzava, 
com es carregava i es deixava a punt per disparar.

BITLLES CATALANES.
El joc de carrer del XVIII
Demostració i taller familiar
Associació Club de Bitlles Catalanes Emmurallats 
- Hostalric

Taller-demostració pensat per a tota la família, per a 
petits i grans on podreu conèixer un joc del qual tenim 
constància escrita ja l’any 1376, un dels jocs més antics i 
universals que encara avui es practica. 
El 1700 era un joc molt popular, molt present a places i 
carrers i també als campaments de miquelets. 

JOCS DEL 1714
Jocs 
Companyia Jocs L’Anònima 

Jocs per gaudir en família. Jocs a què jugaven els nens i 
les nenes el 1700. Hi ha jocs que encara es practiquen: les 
baldufes, els daus, la pilota... Però també n’hi ha d’altres 
que van ser molt populars i que avui ja han desaparegut.

TALLER D’ESPELMES
Taller infantil i familiar
Sanguen Honoris

La cera, en forma d’espelmes, de diverses mides era,  
junt amb les llamperes d’oli, la forma més corrent d’il·lu-
minació de les cases. 
Al campament del Regiment de Santa Eulàlia podreu fer 
la vostra espelma i conèixer aquest regiment,  creat el 
juliol de 1713. 

ACTIVITATS I TALLERS Horari: A partir de 2/4 d’11 del matí i de 2/4 de 5 de la tarda
Lloc: Plaça de la vila
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TALLER D’ESCRIPTURA
Taller infantil i familiar
Recreadors Montserratins

Taller d’escriptura i cal·ligrafia del segle XVIII: de la mà 
del mestre de minyons, els nens i nenes poden practicar 
cal·ligrafia amb tinter i càlam de canya fabricat artesanal-
ment amb models d’escriptura de manuals escolars del 
segle XVIII.

TALLER DE PLANTES
Taller infantil i familiar
Recreadors Montserratins

Taller de decoracions florals i rams. Ornamentacions típi-
ques que es feien abans a Catalunya aprofitant plantes i 
flors de l’entorn. Normalment es feien servir per guarnir 
la casa per festes destacades o celebracions.

LA PAGA D’UN SOLDAT
Taller demostració familiar
Miquelets de Catalunya

Amb rèpliques de monedes de l’època  “paguem” als 
soldats els 3 sous diaris que els corresponen en moneda 
comptable que després podien convertir en rals, croats, 
ardits. I aquests diners servien per a gaire? Ho compara-
rem amb una llista de preus de l’època (vi, aiguardent, pa, 
aviram, peces de roba, barrets, sabates, etc.)

DANSES DEL XVIII
Taller familiar
Associació de Recreació Històrica BUM 
A partir de 2/4 de 5 de la tarda 

La dansa ha estat a llarg de la història un dels elements de rela-
ció, festa, diversió i entreteniment de la majoria de la població. 
Vols practicar les danses del s. XVIII? Doncs a la plaça ens 
hi posem en acabat de dinar.

Horari: A partir de 2/4 d’11 del matí i de 2/4 de 5 de la tarda
Lloc: Plaça de la vila
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LA TERESA D’ARBÚCIES
Monòleg de recreació històrica
Assumpta Mercader 

Matí: a les 12 del migdia
Lloc: Museu Etnològic del Montseny - La Gabella 
Accés: lliure fins a completar aforament
Durada aproximada: 20 min

Nit del 13 de gener de 1714, es mobilitza el some-
tent. Tots   els homes armats d’entre setze i seixanta 
anys han de sortir de casa i concentrar-se a les penyes 
de Grau Sala. La Teresa ens explica que el seu home i 
els seus fills són fora, que no ha tingut temps de res i 
que han vingut a buscar-los i han marxat tot esverats. 

Està farta de tanta guerra, cansada de tirar endavant 
com una “mula tossuda”. Ens detalla el paper anò-
nim, però no per això poc important, que van tenir 
les dones d’Arbúcies durant la guerra de Successió.

REFLEXIONS DEL SOMETENT:
Isidre Pujató i Francesc Puig
Diàleg de recreació històrica
Albert Mañé i Josep Riumalló - H6 Teatre

Matí: a 3/4 d’1 del migdia
Lloc: Museu Etnològic del Montseny - La Gabella 
Accés: lliure fins a completar aforament
Durada aproximada: 20 min

El 13 de gener tropes valones al servei del rei Bor-
bó Felip V arriben a Arbúcies, camí d’Osona. Es 
produeixen abusos, saquejos, baralles i el some-
tent d’Arbúcies crida el “Via fora!”. S’hi posen al 
davant l’Isidre Pujató i en Francesc Puig i aturen 
les tropes borbòniques i els infligeixen una derrota 
humiliant. El 14 de gener, després de 6 hores de 
combat i d’haver abatut uns 500 enemics, l’Isidre 
i en Francesc, eufòrics per la gran victòria, saben 
que no ha estat un final, que vindran noves batalles 
i molt probablement serioses conseqüències de la 
desfeta que han patit les tropes enemigues.

GENT D’ARBÚCIES
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EL COMBAT D’ARBÚCIES
Recreació històrica
• Miquelets de Catalunya 
• Hússars Hongaresos – Moià 1714
• Regiment de Santa Eulàlia – Sanguen Honoris
• Defensors de Girona
• Recreadors Montserratins

Horari: a la 1 del migdia
Lloc: Passeig de la Riera i recorregut fins a la plaça 
de la Vila
Accés: lliure 
Durada aproximada: 40 min

La seva idea era, sortint d’Hostalric, anar cap a Vic 
a fer front als resistents d’Osona i preparar després 
el setge a Barcelona. Eren 800 homes de les tropes 
valones al servei del rei Borbó Felip V. Però mentre 
ells acampaven a Arbúcies el dia 13 de gener, a la 
nit,  el sometent preparava una operació de càstig 
entre el Molí de les Pipes i les penyes de Grau Sala. 
Calia tancar amb arbres caiguts el congost per on 
corre la riera en la seva part més estreta i després 
tallar la retirada, per deixar-los entre dos focs. 
L’enfrontament va ser inevitable i les forces borbòni-
ques van patir una contundent derrota. Tan sols uns 
300 homes es van poder retirar de nou cap a Hostalric. 

ARBÚCIES VILA CREMADA
• Miquelets de Catalunya 
• Hússars Hongaresos – Moià 1714
• Regiment de Santa Eulàlia – Sanguen Honoris
• Defensors de Girona
• Recreadors Montserratins

Horari: 6 de la tarda
Lloc: Plaça 1 d’Octubre, carrer del Pont, plaça de 
la Vila
Accés: lliure

Després de la desfeta que va patir l’exèrcit borbònic no 
ho va perdonar i l’1 d’abril de 1714 una força de prop 
de 5.000 homes va tornar a Arbúcies per saquejar-la i 
cremar-la. L’ordre del general Bracamonte fou cremar to-
talment la vila i deixar  únicament l’església perquè així 
servís com a exemple del càstig, i que l’escarment fos 
recordat en la posteritat.

En arribar a la plaça de la Vila
•  Acte de lliurament del PREMI COMBAT 

D’ARBÚCIES 2023
• Degustació de COCA I XOCOLATA
•  SALVES D’HONOR I CLOENDA DE LES 

JORNADES
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PREMI COMBAT D’ARBÚCIES 2023
AMICAL ANTICS GUERRILLERS DE CATALUNYA
Acte de lliurament

Arreu hi ha persones que s’organitzen, s’ajunten, 
col·laboren els uns amb els altres per defensar el 
seu patrimoni, la seva forma de vida, la dignitat i 
la llibertat.  

El Combat d’Arbúcies va ser un moment d’orga-
nització de la gent del poble en defensa dels seus 
drets. Al llarg de la història i en l’actualitat, molts 
col·lectius fan el mateix. 

Per a reconèixer la tasca d’aquestes entitats, va cre-
ar-se el Premi Combat d’Arbúcies, que en aquesta 
edició atorguem a l’Amical d’Antics Guerrillers de 
Catalunya per la seva tasca de mantenir viva la me-

mòria dels guerrillers, lluitadors per la democràcia 
i la llibertat.  

Ens enorgulleix compartir amb l’Amical la divulga-
ció de la història de persones que van estar lluitant 
en els boscos que ens envolten, com ho van fer els 
miquelets llavors. 

Cal mantenir la memòria, restaurar el record dels 
guerrillers, de les seves idees i la vigència actual 
dels seus valors, del seu exemple heroic. 

Per impulsar la recerca i la divulgació dels maquis, 
dels enllaços, dels passadors de frontera, de la pa-
gesia compromesa en aquest episodi de la nostra 
història recent, són mereixedors del Premi Combat 
d’Arbúcies 2023

“És una tasca més feixuga honorar la memòria dels 
éssers anònims que no la de les persones cèlebres. La 
construcció històrica es consagra a la memòria dels qui 
no tenen nom”
WALTER BENJAMIN



11
PROGRAMA D’ACTES COMBAT D’ARBÚCIES 2023

C
. M

O
N

TS
EN

Y

C. PIETAT

Gi. 550

PL. DE LA VILA

C. M
AJOR

C. DAM
UNT

C
. V

ER
N

C. SORRALL

Hotel Montsoliu

Museu Etnològic
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Els Gerds

LA CUINA DEL 1700
Plats amb receptes del s. XVIII  que 
alguns restauradors del poble han ela-
borat. Tastets i àpats que us sorpren-
dran.
En podeu tenir més informació als 
establiments on hi ha el cartell de la 
cuina del 1700. 

MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY
Disset sales d’exposició permanent que mostren els testimonis 
materials de les comunitats que han poblat el massís al llarg de 
la seva història. Incidint especialment, a partir de la creació de 
l’Espai Cabrera, en l’àmbit medieval, el Castell de Montsoriu, i 
la historia de la nissaga dels vescomtes de Cabrera. 
Horari: dissabte, de 10’30h a 14h i de 16’30h a 19’30h
Preu: 4 € 
Per a més informació: 972 86 09 08

ALTRES ACTIVITATS:

CAMPAMENTS DE LES TROPES
 - Plaça de la Vila

RECREACIÓ DEL COMBAT D’ARBUCIES
 -  Passeig de la Riera. Accés del públic per la zona 

de l’antic escorxador (darrere la Biblioteca)
-  Plaça 1 d’octubre - carrer del Pont

LA CUINA DEL 1700 

Consells de seguretat per al públic assistent: en les activitats on s’utilitzen armes d’avantcàrrega, no ocupeu els espais de foc i 
feu cas de les indicacions de Protecció Civil, Policia Municipal i l’organització.
Gràcies per la vostra col·laboració.



+ info a: www.visitarbucies.com

Organitza: Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Producció i coordinació:

El Montseny
del 1700
EL COMBAT D’ARBÚCIES
VIII JORNADA DE RECREACIÓ HISTÒRICA

Arbúcies, 1 d’abril de 2023
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