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18.00h· · Espai mercat
PARADES D’ARTESANIA
Els carrers de la vila s’omplen 
de vida i de bullici per traslla-
dar-nos als mercats de l’antiga 
Iesso.

19.00h· · Espectacle itinerant
LA ROSA DEL DESERT
Un patrici passejarà pels carrers 
de Iesso acompanyat dels seus 
esclaus i esclaves. Les peripècies 
d’aquest grup pintoresc que ens 
porta Xarop de Canya segur que 
no deixaran a ningú indiferent.

19.30h· –· Plaça Bisbe 
Benlloch
EL COMERÇ HI PINTA MOLT!
Visita teatralitzada per conèixer 
el projecte que s’ha portat a ter-
me durant la primera quinzena 
de juliol amb l’alumnat del camp 
de treball de la Generalitat de 
Catalunya.

20.00h· · Espectacle itinerant
LA MÚSICA DE L´IMPERI
Tarasca ens ofereix els millors 
músics de l’Imperi per portar 
l’alegria i l’animació a tots els ra-
cons del Mercat Romà de Iesso!

Celebrem els 25 anys de Mercat 
Romà amb el nostre estimat Ba-
cus, aquest gegant ens acompan-
yarà i participarà del Correbars 
de Iesso, a ritme de Txaranga i 
dinamitzat pels Kuartos’97.

El Corre-Bacus és una activitat diri-
gida a majors de 18 anys, amb un re-
corregut per diferents bars del nucli 
històric que inclourà consumició de 
beguda o tapa. Preu: 12€. 
Inscripcions prèvies al bar Centro

El mateix déu Bacus, deixarà els 
seus estatges a l’Olimp per passe-
jar per l’antiga Iesso. A càrrec de 
Xarop de Canya.

Els música de l’imperi de Tarasca 
donaran vida a l’espai del mercat 
d’artesania fins ben entrada la 
nit.

Forns, formatgeries, xarcuteries, 
joieries, parades d’artesania, ... 
manufactures provinents d’arreu 
del territori ens ajudaran a ima-
ginar com podien ser els mercats 
a Iesso fa més de 2000 anys.

20.30h· · Espectacle itinerant
QUO VADIS
L’humor de Xarop de Canya ens 
descobrirà el significat d’aquesta 
locució llatina amb la seva ani-
mació teatral.

21.00h· · Espectacle itinerant
DISBAUXA A LA ROMANA
Animació musical pels carrers 
de Guissona a càrrec de Tarasca.

21.30h· · Plaça Bisbe Benlloch
CORRE-BACUS

22.00h· · Espectacle itinerant
BACUS, EL DÉU DEL VI

22.30h· · Espectacle  itinerant
LA MÚSICA DE L´IMPERI

Els capvespres a la romana clou-
ran amb més ritme que mai. 
La recepta més senzilla és la més 
efectiva. Bateria, baix, guitarres i 
veus són els ingredients necessa-
ris per oferir una gran varietat de 
temes de tots els temps i els esti-
ls. Tot plegat mantenint sempre 
l’essència més contundent i fes-
tiva per a tota mena de públics. 
Això i molt més es THE PINK 
GOATS.
Amb o sense túnica vine a ballar 
a ritme d’aquest grup cerverí.

23.00h· · Plaça Major
CLOENDA DELS CAPVESPRES 
AMB PINK GOATS
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10.30h· · Espai mercat
PARADES D’ARTESANS

10.30h· · Museu i parc 
arqueològic de Guissona
PORTES OBERTES AL 
CONJUNT ARQUEOLÒGIC 
DE IESSO

Els Gegantons més animats i 
matiners de Guissona portaran 
la seva alegria per tots els racons 
de la fira amb l’acompanyament 
de Tarasca.

Recorregut: C/ Bisbal – C/ Botigues 
– Plaça Major – C/ de la Font, Portal 
de l’Àngel, Raval Coma, pas de Cap-
devila, plaça de Capdevila, C/ Om, 
C/ Fluvià, C/ Bisbal, Plaça Bisbe 
Benlloch

10.30h· · Inici carrer fluvià 
(confluència amb raval coma)
CERCAVILA DEL PITEU 
I LA LLUCIA

Endinseu-vos a  l’autèntica ciutat 
romana de Iesso. Amb la visita 
del Museu i del Parc Arqueolò-
gic descobrireu espais, històries 
i anècdotes que us permetran 
conèixer el nostre passat romà.

Visita guiada al parc arqueològic 
centrada en la ceràmica al món 
antic i taller pràctic de terrissa 
amb la ceramista local Júlia San-
gés, de l’Obrador. Preu 27 €.

Inscripció i més informació a 
973 55 14 14 o museu@guissona.cat. 
Places limitades.

11.00h· · Museu i parc 
arqueològic de Guissona
VERMUT CERÀMIC

L’Associació Eslava Oriental ens 
porta un taller de corones de 
flors amb l’objectiu d’ambientar a 
totes aquelles persones que vagin 
vestides de romanes. 
Fins acabar existències.

11.30h· · Racó de la família
TALLER DE CORONES DE 
FLORS

La majestuositat d’Egipte arriba 
a Iesso amb la seva reina. Cleò-
patra VII es passejarà pel Mercat 
Romà acompanyada de tota la 
seva cort.
Recorregut: 11 de setembre, Portal 
de l’Àngel, C/de la Font, Plaça Major, 
C/ Botigues, C/ Bisbal, Plaça Bisbe 
Benlloch

11.30h· · Inici del carrer de la 
font (Portal de l’àngel)

DESFILADA DE LA REINA 
CLEÒPATRA

Juli Cèsar, acompanyat del seu 
seguici de patricis i de la Legió 
de Iesso, realitzarà una passejada 
triomfal pels carrers de Guisso-
na.

Recorregut: C/ Bisbal, Plaça Bisbe 
Benlloch

11.45h· · Inici del carrer 
bisbal (Ateneu)
DESFILADA DE JULI CESAR

El senat de Iesso rebran a Juli Cè-
sar i a la Reina Cleòpatra en l’ac-
te de commemoració dels vint-i-
cinc anys de Mercat Romà.

12.00h· · Plaça Bisbe Benlloch

De 8 a 12 anys. Inscripcions a 
partir de les 11.30h al Parc Ar-
queològic.
Un recorregut de proves d’habi-
litat, en el qual l’aigua, el fang i 
les ganes de passar-ho bé són in-
dispensables per gaudir del Mer-
cat Romà de manera diferent, a 
càrrec del Consell Esportiu de la 
Segarra.

El millor equip serà premiat amb 
entrades al Tibidabo per a tots els 
membres del grup.
Aquest premi s’entregarà en el marc 
de la cloenda del Mercat Romà. Si 
cap dels membres de l’equip hi és 
present s’entendrà que el grup re-
nuncia al premi.

12.00h· · Museu i parc 
arqueològic de Guissona
PISTA A LA ROMANA 
INFANTIL

La legió de Iesso desfilarà pel 
Mercat Romà de Iesso per mos-
trar la força militar que va fer de 

12.15h ·· Plaça Bisbe Benlloch
DESFILADA DE LA LEGIÓ

La reina Cleòpatra VII, el dicta-
dor de Roma Juli Cèsar i els se-
nadors de Iesso, passejaran pels 
carrers del Mercat Romà. Per 
lluir la força de Roma i de la ma-
teixa Iesso!
Itinerari: C/Bisbal, C/Fluvià, C/Om, 
C/Sant Magí,  C/de Sta. Margarida, 
C/la Font, Portal de l’Àngel, C/de la 
Font, Plaça Major, C/Botigues, C/
Bisbal, Plaça Bisbe Benlloch.

12.15h ·· Plaça Bisbe Benlloch
COMITIVA TRIOMFAL

13.00h· · Museu i parc 
arqueològic de Guissona

Gaudiu de l’opció més familiar 
del Mercat Romà amb aquest 
jocs de cucanya ambientats en 
l’antiga Iesso.

13.30h· · Plaça Bisbe Benlloch
L´ÀMFORA DE IESSO

Quan el  Déu sol és inclement, 
la millor solució es refrescar-se 
a les Termes. Gaudiu dels jocs 
d’aigua per donar inici a les acti-
vitats de tarda del Mercat Romà 
de Iesso.

17. 30h· · Fonts del poble
REMULLADA A LES TERMES

18. 00h· · Inici del carrer 
Bisbal (ateneu)
CERCAVILA DEL DÉU 
BACUS
El déu Bacus visitarà Guissona 
un cop més per gaudir de la fes-
ta amb els seus fidels. En aques-

Descobreix els vestigis de l’anti-
ga Ciutat Romana en una visita 
guiada pel conjunt arqueològic 
de Guissona.

19.00h· · Museu i parc 
arqueològic de Guissona
VISITA GUIADA AL PARC 
ARQUEOLÒGIC DE IESSO

20.00h· · Sant Felip Neri
ELS GLADIADORS. JOCS 
ROMANS PER ALS INFANTS

L’arribada del capvespre no su-
posa la fi de la festa. Els millors 
músics de tot l’imperi mantin-
dran el ritme i l’animació en tots 
els espais del Mercat Romà.

21.00h· · Espectacle itinerant
LA MÚSICA DE L´IMPERI

Un espectacle de circ i d’humor 
farà les delícies de tot el públic 
congregat a la plaça Major. 

21.30h· · Plaça major
MALABARUM

22.00h· · Plaça Major
ESPECTACLE DE DANSA EN 
HONOR DEL DIVÍ CÈSAR I 
LA REINA CLEÒPATRA VII

Els més agosarats seguiran la 
Festa romana amb la mític Baka-
nal de Iesso. 

Amb inscripció prèvia i programes
a part.

22.30h· · Portal de l’Àngel
CONCENTRACIÓ DE A LA 
XXVII BAKANAL

DISCURS COMMEMORATIU 
DEL XXV MERCAT ROMÀ A 
CÀRREC DE JULI CÈSAR I 
DE LA REINA CLEÒPATRA

A partir de 13 anys. Inscripcions 
a partir de les 11.30h al Parc Ar-
queològic.
Un recorregut de proves  físiques 
i enginy per fer-nos gaudir de 
la vessant més esbojarrada del 
Mercat Romà, a càrrec del Con-
sell Esportiu de la Segarra.

El millor equip serà premiat amb 
un circuit d’aventura. Aquest premi 
s’entregarà en el marc de la cloenda 
del Mercat Romà. Si cap dels mem-
bres de l’equip hi és present s’enten-
drà que el grup renuncia al premi.

PISTA A LA ROMANA PER A 
JOVES

Els jocs de gladiadors eren un 
dels entreteniments més apre-
ciats per la societat romana. Des-
cobriu aquesta activitat familiar 
a càrrec de Xarop de Canya.

Animació musical a càrrec de 
Tarasca en l’espai del Thermopo-
lium.

23.00h· ·  Plaça Vell Pla
AMBIENTACIÓ MUSICAL 

I A MÉS:
- Durant el matí la colla dels 
Passarells, recuperaran els seus 
divertits personatges  i passejos 
pel Mercat Romà.
- Durant tot el dia jocs i atrac-
cions infantils.
- Durant tot el dia, cercaviles 
musicals
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Comerç, artesania i producció 
vinguda d’arreu de l’imperi obri-
ran les seves parades per recrear 
un mercat d’allò més peculiar.

11.00h· · Espai mercat
PARADES D’ARTESANIA

12.00h· · Museu i parc 
arqueològic de Guissona
VISITA GUIADA AL PARC 
ARQUEOLÒGIC DE IESSO
L’antiga ciutat romana de Iesso 
obre les seves portes per donar a 
conèixer com era la vida de les 
persones que van habitar aques-
tes contrades fa més de 2000 
anys. 

El teatre era una de les arts con-
sagrades a Bacus. Les criatures 
que participin d’aquest taller po-
dran honrar al patró del Mercat 
Romà amb les seves màscares

12.30h· · Sant Felip Neri
CREA LA TEVA PRÒPIA 
MÀSCARA

El record de l’antiga Iesso es 
manté viu gràcies a la multitud 
de vestigis que es conserven en 
el conjunt arqueològic de Guis-
sona. Descobriu-los! 

18.00h· · Museu i parc 
arqueològic de Guissona
VISITA GUIADA AL PARC 
ARQUEOLÒGIC DE IESSO

Taller infantil participatiu per 
elaborar màscares teatrals que 
faran les delícies del déu que re-
geix el Mercat Romà de Iesso.

Fins acabar existències.

19.00h· · Plaça Major
CREA LA TEVA PRÒPIA 
MÀSCARA

Degustació d’un nèctar digne 
dels déus, millor dit, digne del 
déu del vi, en Bacus!

20.00h· · Sant Felip Neri
TAST DE VINS EN HONOR 
DE BACUS

- Durant els tres dies de Mercat 
Romà, a més dels establiments 
locals, es disposarà d’un espai de 
restauració o Thermopolium a la 
plaça del Vell Pla.

22.00h· · Espai mercat
EL MERCAT ROMÀ TANCA 
LES PORTES 

I A MÉS:

ta cercavila el gegantó de Bacus 
anirà acompanyat per l’animació 
musical de Tarasca.

Itinerari: C/ Bisbal, C/ Fluvià, C/ 
Om, C/ Sant Magí,  C/ de Sta. Mar-
garida, C/ la Font, Portal de l’Àngel, 
C/ de la Font, Plaça Major, C/Boti-
gues, C/ Bisbal, Plaça Bisbe Ben-
lloch.

Un espectacle de circ i d’humor 
farà les delícies de tot el públic 
congregat a la plaça Major. 

teatrals.

Fins acabar existències.

Roma l’imperi més gran de l’an-
tiguitat.

Itinerari: C/ Carral, Plaça Major, C/ 
Botigues, C/ Fluvià, C/Om,  Plaça 
Pere Fages, Portal de l’Àngel, C/ de 
la Font, Plaça Major, C/ Bogitues, C/
Bisbal, Plaça Bisbe Benlloch



CAPVESPRES A 
LA  ROMANA
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19.30h· · Museu i Parc 
Arqueològic de Guissona
CERCAVILA D’INAUGRACIÓ 
DELS CAPVESPRES A LA 
ROMANA
Els gegants de Guissona vestits 
de romans acompanyats del cap-
gròs d’en “Parra” i de les gralles 
i els tabals dels Margeners de 
Guissona i dels Baladrers – Gra-
llers de Ponent, donen el tret de 
sortida als Capvespres a la Ro-
mana

Recorregut: Parc Arqueològic de la 
Ciutat romana de Iesso (C/ del Tint, 
2), Portal de l’Àngel, C/ Raval Coma, 
C/Bisbal, C/ Botigues, Plaça Major, 
C/ Botigues, C/ Bisbal, Plaça Major.

22.00h· · Plaça Major
ARRIBADA DE JULI CÈSAR I 
LA REINA CLEÒPATRA 
Juli Cèsar i la Reina Cleòpatra 
junt amb un destacament militar 
i part del seu seguici cortesà arri-
ben a Guissona per gaudir dels 
actes de la setmana. El Senat de 
Iesso s’encarregarà de donar-los 
una rebuda triomfal.

22.30h· · Plaça Major
TEATRE. LA PARET
Grup jove “Hamlet’tos”. Taller de 
teatre de La Caserna de Guisso-
na
Tothom en parla de la paret, 
però ningú s’atreveix a fer res per 
saber què s’hi amaga o què hi ha 
al darrere... La Paret hi ha estat 
sempre, ningú es recorda quant 
temps fa que hi és. Els animals 
s’hi passegen, les persones hi 
conviuen, i fins i tot la Paret es 
remodela per esdevenir la “nova 
Troia”. Basat en el text poètic 
“Tocant a Mà” de J.V. Foix i altres 
escenes de diversos autors. 
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22.00h· · Plaça Major
TASTET DE GOSPEL
Tastet de Gospel és  un  grup 
especialitzat  en  música  gospel  
contemporània. Neix l’any 2007 
a Taradell i acull prop de 60  can-
taires  de  diversa procedència.  
A més del cor de veus, el grup 
compta amb diverses persones 
solistes i  acompanyament ins-
trumental.

19.00h· · Sant Felip Neri
TALLER DE CIRC
Especialistes en l’art del circ 
ensenyaran a la canalla alguns 
secrets per esdevenir joves espe-
cialistes en aquestes disciplines.
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22.00h· · Plaça Major
EL RESSORGIR DEL VULCÀ 
Espectacle nocturn de circ i foc. 
Després de la traïció de Venus, el 
déu Vulcà, s’endinsa en l’infra-
món de Plutó a través del foc, on, 
aconseguint travessar les flames 
de la mort, ressorgeix d’entre les 
cendres per tornar a confiar en el 
seu poder, restaurant el seu do-
mini sobre el foc.

22.00h· · Plaça Major
SOPAR ROMÀ
Us convidem a participar al so-
par romà on celebrarem els 25 
anys de Mercat Romà a Iesso.
Al finalitzar el sopar es donaran 
els premis el concurs d’aparadors 
romans.
El preu del sopar és de 18€/per-
sona. Podeu fer les vostres ins-
cripcions (per grups o colles) a 
partir del 7 de juliol a l’Ajunta-
ment de Guissona de 12 a 14h. 
Activitat per a majors de 16 anys.
És indispensable anar amb vesti-
menta de romà. Places limitades. 
Concentració dels participants 
al Portal de l’Àngel.
Sopar elaborat i servit a càrrec 
de l’Associació Gastronòmica La 
Manduca. Espectacle d’humor, 
màgia i malabars durant el sopar.
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CONCURS D’APARADORS 
ROMANS
El comerços de Guissona es su-
men a la celebració del passat 
romà de la vila aportant el seu 
enginy i creativitat. Durant una 
setmana els aparadors canvien la 
seva imatge habitual per recrear 
l’antiga roma. 

El veredicte del jurat sobre els 
millors aparadors es farà saber 
el el marc del sopar romà del di-
jous.

I  DURANT  TOTA  LA 
SETMANA 

LA GIMCANA DEL COMERÇ
Recull la teva butlleta i guanya 
dos entrades al Curs d’Arqueolo-
gia Infantil participant a la gim-
cana del comerç. 

Les persones vencedores es do-
naran a conèixer abans de l’es-
pectacle de dansa de l’escola 
Ed+.

BENVINGUTS AL MERCAT ROMA
DE GUISSONA

L’any 1997 un grup de joves i 
comerciants de Guissona van 
ser visionaris i van donar inici 
al Mercat Romà de Iesso. Vint-
i-cinc anys més tard, aquest es-
deveniment s’ha convertit en un 
referent ineludible del calendari 
local. És per sobre de tot una 
celebració festiva del passat  de 
Guissona i sense cap dubte s’ha 
convertit en un tret identitari de 
la vila. 

Parades de comerciants, ani-
macions de carrer, grans esce-
nografies, dansa, música, legio-
naris, esclaus, patricis, plebeus,  
fins i tot el senat, en Juli Cèsar 
i la reina Cleòpatra són els in-
gredients imprescindibles per 
construir la festa.  Però per so-
bre de tot, l’essència del Mercat 
Romà és la participació popu-
lar. Per vint-i-cinquena vegada 
calceu-vos les sandàlies i crideu 
amb nosaltres:

AVE IESSO!


