
IPECC Sortida Cultural -  Assistència a la Passió Medieval de Cervera 

dissabte 6 d’Abril de 2019 
 

 
 

L’objecte d’aquesta sortida es assistir a un espectacle històric, únic i autèntic, com a espectadors 

privilegiats. Des de fa uns anys a Cervera s’ha recuperat la Passió, tal i com es feia al segle XVI. 

Molt diferent de la Passió tradicional que es fa al teatre de la ciutat i a altres localitats del nostre 

país. 

 

 

 
 

La representació comença amb llum de dia i a mida que va avançant, com que es va fent fosc i 

de nit, la única il·luminació que hi ha són les torxes i fanals que porten els actors. 

 



Per tal de que pugueu fer-vos una idea més aproximada de l’espectacle, us adjuntem l’enllaç del 

seu lloc web. 

www.passiomedievalcervera.com 

 

 
 

 

 

L’espectacle es du a terme dins l’església de Cervera una sola tarda a l’any, a partir de les 

19:00. Enguany la del dissabte 6 d’abril. Les places son limitades a l’aforament de l’esmentada 

església. Màxim unes 700 persones, per la qual cosa hem d’adquirir les entrades tan aviat 

puguem. Hem aconseguit de l’organització que ens en reservin 30 fins a final d’aquest mes de 

gener. 

 

Per aquest motiu, us demanem als que estigueu interessats, que envieu un correu a la nostra 

secretaria ipecc@ipecc.cat indicant la quantitat d’entrades que necessiteu. El cost individual de 

cada entrada es de 25 €. 

 

Els interessats heu de fer una transferència per l’import total de les entrades que vulgueu, al 

compte ES73 2100 1006 5202 0006 1004 a nom de IPECC, indicant clarament el vostre nom i 

cognom com a remitent i el concepte “Passió de Cervera”. La reserva de les entrades es farà per 

rigorós ordre de recepció de les transferències.  

 

Aprofitant que enguany Cervera és la Capital de la Cultura Catalana, us proposem completar 
l’assistència a la Passió Medieval amb un parell de rutes culturals per la ciutat i començar la 
visita a les 11 del matí, a la porta principal de l’edifici de l’antiga universitat. El tema de les 
mateixes seria “l’entorn universitari de Cervera al segle XVIII”.  
 

http://www.passiomedievalcervera.com/p/fotos-i-videos.html
mailto:ipecc@ipecc.cat


● Una visita a l’entorn universitari del segle XVIII, tot fent una passejada pels llocs on va 
iniciar-se la tasca universitària i per on en van desenvolupar l’impremta, els col·legis 
majors, seu d’ordres religioses. Sense entrar a l’edifici pròpiament de la universitat o fent-
ho poca estona, només pels llocs més significatius. 

● També visitarem dues cases importants d’aquella època: la casa Dalmases, una de les 
més notables i que darrerament acull una fundació solidària; i la que fou residència dels 
jesuïtes on hi ha l’habitació on va estudiar i treballar en Jaume Balmes. 

 
 

 
 
Entremig de les dues rutes disposaríem de 2 ó 3 hores per dinar plegats en un restaurant de la 
ciutat i els que no ho coneguin visitar l’exposició del campió Marc Márquez.  
 
L’autocar, el dinar i els guies d’aquest recorregut tindrà un cost addicional de 40€ que pagaríem 
el mateix dia de la sortida. 
 
Comptem fer el desplaçament a Cervera en autocar com tenim costum a l’IPECC. Sortida a Pl/ 
Universitat a les 9 del matí, davant de la porta principal de la Universitat.  
 
La representació te una durada de dues hores, s’acabarà a les nou del vespre tocades. Animeu-
vos, la sortida us agradarà, 
 
 
 
 


