
IPECC Sortida Cultural -  Assistència a la Passió Medieval de Cervera 

dissabte 28 de març de 2020 
 

 
 

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

privilegiats. Repetirem la sortida que vam fer l’any passat perquè en puguin gaudir aquells que 

no van poder venir. 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 

18:00. Enguany la del dissabte 28 de març. 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 febrer. 

 

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.  

 

 
 
 
 
 
 

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


VISITA AL POBLE DE VERDÚ 
 
Us proposem completar l’assistència a la Passió Medieval amb una visita durant el matí al 
municipi de VERDÚ (Urgell) on visitarem el Castell, l'Església Parroquial i també el conjunt de 
carrers i cases pairals del nucli antic. La història de Verdú està marcada per la seva pertinença al 
monestir de Poblet durant sis-cents anys (des del 1227 fins al 1835). També visitarem un museu 
taller de ceràmica negra (terrissa) típica del poble. I coneixerem la relació que hi han tingut amb 
aquesta vila personatges com Sant Pere Claver, general Prim i Josep M de Sagarra. 
 

 
 
 

***************************OOO***************************** 
 

 
 
Anirem a dinar a Cervera i abans de la representació de la Passió Medieval visitarem la casa 
Dalmases, testimoni de l’art barroc que hi va florir a partir de la construcció de la universitat. 
Aquesta casa palau acull actualment una fundació solidària. 
 
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 amb 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 i compten ser de tornada a Barcelona al voltant 
de les 9 del vespre. Animeu-vos, la sortida us agradarà, 


