
Destacats
Gran mercat medieval
Tots els dies de les 10.30 a les 21.00 als carrers de la vila.
Visites guiades al castell
Tots els dies de les 11.00 a les 14.00 i de les 16.00 a  les 19.00. 
Cada mitja hora des del Punt d’Informació del castell. Preu: 1€/p
Entrada gratuïta a la muralla i a la torre dels Frares
Tots els dies de les 10.30 a les 19.30.
Exposició de tortura i invents de l’època medieval
Tots els dies de les 11.00 a les 14.00 i de les 16.30 a les 20.00 a les 
sales inferiors del vestíbul del cavaller.
Exposició d’il·lustracions “Dibuixant Llibres”
Tots els dies de les 10.30 a les 14.00 i de les 16.30 a les 20.00 a la 
Torre del Convent. A càrrec de: Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque.
Espai tèxtil
Tots els dies al Portal de Barcelona.
Demostració de  fabricació de sabó i diademes de �ors
Tots els dies a la zona del mercat.
Taller de pa.  Recreació d’un antic celler
Tots els dies a la plaça de la Vila.
Escola de petits cavallers
Tots els dies sobre la cova del  Relliguer. 
Entrenaments medievals infantils
19 d’abril a la tarda i 20 i 21 d’abril tot el dia, al campament 
medieval. Amb Softcombat BCN.
Demostració de forja d’armes medievals i exposició d’elements 
quirúrgics de l’època medieval
Tots els dies de les 11.00 a les 20.00 a la zona de demostració 
d’o�cis del castell.
Taller de malabars
Tots els dies de les 11.00 a les 13.30 i de les 17.00 a les 19.30 a la 
zona de demostració d’o�cis del castell. A càrrec de: Joan Toro.
Tallers: pintura sobre fang, terrissa i escola d’escribania.
Tots els dies a la zona de demostració d’o�cis del castell.
Jocs de bitlles catalanes
Tots els dies  al fossat del castell amb el Club de Bitlles Emmurallats.
Escola de petits cavallers i taller de manualitats
20 i 21 d’abril al fossat del castell amb Revolució Jove Hostalric.
Trenet turístic
Tots els dies de les 11.00 a les 14.00 i de les 16.00 a les 21.00. amb 
parada a la zona esportiva i a l’escola. 
Preu: 2 viatges 1€. Gratuït �ns a 7 anys.
Taverna nocturna
Diumenge 21 d’abril a partir de les 23.00 al pati d’armes del castell. 
Festival nocturn: si et disfresses, et convidem a un tast de marmita. 
Organitza: Ateneu d’Hostalric.

AGRAÏMENTS
Grup de Fogoners i a tota la gent que hi ha participat.

L’organització es reserva el dret de modi�car la 
programació per causes imprevistes.

ORGANITZA:

COL·LABORA:

19, 20 i 21 d’abril de 2019

 XXIII         Fira Medieval 
                            d’Hostalric

Fotogra�a: Jordi Aparicio

                         

MENÚ
Sopa de pastor amb entrebancs
Vedella de les terres de Girona
Porc d’Hostalric
Pa i postres artesans
Vi i moscatell del celler i aigua

20€ 

Espectacle   Medieval  i  Sopar
al  Castell  d’Hostalric

19 d’abril de 2019
20.30 - Espectacle al pati d’armes

(Obert al públic. Reserva de seient pels assistents al sopar)

21.30 - Sopar a les sales del cavaller
(Venda anticipada de tiquets. Places limitades)

Venda de tiquets a l’O�cina de Turisme d’Hostalric

turisme@hostalric.cat - 972874165



Divendres 19 d’abril Dissabte 20 d’abril Dissabte 20 d’abril Diumenge 21 d’abril
10.30: Obertura del campament medieval (castell, fossat).

11.00: Vestir a la dama i el cavaller (castell, fossat).
11.15:  Cercavila de benvinguda “Els bufons i el faquir” (carrers  vila).

11.30: Cerimònia templera d’iniciació  (castell, fossat)

11.30: Cercavila musical itinerant amb Ministrers de l’Aixada   
             (carrers de la vila)
11.30: Contacontes “Krakort el follet”(castell, pati d’armes).
11.45: Fes-te una foto amb el drac (plaça dels Bous).
12.00: Combats entre cavallers (castell, fossat).
12.00: Històries i llegendes medievals amb Tres Quarts de Quinze        
             (Claustre de l’Ajuntament).
12.30: L’aldarull del drac Malababa (carrers de la vila).
12.30: Cercavila musical itinerant amb Graiatus (carrers de la vila).
13.00: Contacontes “Krakort el follet”(castell, pati d’armes).
13.00: Taller de cuina medieval (castell, fossat).
13.00: Jocs d’Arqueria amb ARC Sant Celoni (castell, camí de vila).
13.15: Camí a l’oasi amb els camells Malababa i Simba (carrers vila).
13.30: Danses amb Ministrers de l’Aixada (plaça de la Vila).
16.15: Cercavila musical itinerant amb La Torna (carrers de la vila).
16.30: Xerrada sobre armes medievals (castell, fossat).
16.30: Contacontes “Krakort el follet”(castell, pati d’armes).
16.45: Espectacle itinerant “El soldat Etili”(carrers de la vila).
17.30: Cercavila musical amb Ministrers de l’Aixada (castell).
17.30: Mites i històries medievals (castell, fossat).
17.30: Espectacle itinerant “Els bufons malabaristes”  (carrers  vila).
17.30: Cercavila musical i danses orientals amb Graiatus i Un Sol    
             Traç (carrers de la vila).
18.00: Mini lliga de guerrers amb Softcombat BCN (castell, fossat).
18.15: Formació de batalla amb Softcombat BCN (castell, fossat).
18.30: Cercavila musical amb la Torna i l’Orc Papus (carrers vila).
19.00: Contacontes “Krakort el follet”(castell, pati d’armes).
19.00: Fes-te una foto amb el drac (plaça dels Bous).
19.30: L’aldarull del drac Malababa (carrers de la vila).
20.00: Cercavila musical  amb Ministrers de l’Aixada  (castell).
20.00: Vida quotidiana a l’època medieval (castell, fossat).
20.30: Cercavila musical nocturna amb la Torna i el Monstre Scroom  
             (carrers de la vila).
20.30: Espectacle de música i foc: música amb Graiatus i “Cirkifoc”  
             amb Toniton (castell, pati d’armes).  Seients reservats pels     
               assistents al sopar.
21.30: Sopar Medieval (castell, sales del cavaller). Venda anticipada  
               de tiquets. Places limitades.
 

10.30: Obertura del campament medieval (castell, fossat).
11.00: Vestir a la dama i el cavaller (castell, fossat).
11.00: Cercavila musical i danses orientals amb Graiatus i Un Sol  
             Traç (carrers de la vila).
11.00: Titelles amb Ramon Lluc titellaire (cova del Relliguer).
11.15: Cercavila musical itinerant amb La Torna (Via Romana).
11.30: Cercavila musical amb Ministrers de l’Aixada (castell).
11.30: Contacontes “Krakort el follet”(castell, pati d’armes).
11.45: Cercavila “Els bufons i el faquir” (carrers de la vila).
12.00: Introducció món del rol amb Softcombat BCN (castell,fossat).
12.00: Teatre infantil “Encantades” amb Poca Cosa Teatre (C.C.  
               Serafí Pitarra).
12.30: Torneig medieval amb cavalls amb Excalibur (davant del  
               col·legi Mare de Déu dels Socors).
13.00: Torneig d’Arqueria amb ARC Sant Celoni (castell, camí de la 
                vila).
13.00: Cercavila itinerant amb Krakort el follet (carrers de la vila).
13.00: Titelles amb Ramon Lluc titellaire (plaça de la Vila).
13.15: Concert medieval amb Graiatus (castell, pati d’armes).
13.15: Camí a l’oasi amb els camells Malababa i Simba (carrers de 
               la vila).
13.15: Taller de cuina medieval  (castell, fossat).
13.15: Cercavila musical i dansa del ventre amb La Torna i Un Sol  
             Traç (carrers de la vila).
13.30: Cercavila musical amb Ministrers de l’Aixada (castell).
16.00: Contacontes “L’home arbre” (castell, pati d’armes).
16.30: Cercavila musical itinerant amb La Torna (Via Romana).
16.30: Taller del cavaller medieval (castell, fossat).
17.00: Cercavila musical i danses orientals amb Graiatus i Un Sol  
              Traç (carrers de la vila).
17.00: Titelles amb Ramon Lluc titellaire (castell, pati d’armes).
16.45: Cercavila itinerant amb el Perfumer (carrers de la vila).
17.00: Cercavila musical amb Ministrers de l’Aixada (castell).
17.30: Torneig medieval de cavalls amb Excalibur (davant del  
               col·legi Mare de Déu dels Socors).
18.00: El torneig del rei ric amb Softcombat BCN (castell, fossat).
18.15: Formació de batalla amb Softcombat BCN (castell, fossat).
18.30: Cercavila musical itinerant amb La Torna (carrers vila).
18.30: Els bufons malabaristes (carrers vila).
18.30: El gran bufó (castell, pati d’armes).
19.00: Titelles amb Ramon Lluc titellaire (plaça de la Vila).
19.00: Vida quotidiana a l’època medieval (castell, fossat).
19.30: Cercavila musical i danses orientals amb Ministrers de  
             l’Aixada i Un Sol Traç (castell).
20.00: Cercavila musical amb la Torna i el Monstre Scroom  
             (carrers de la vila).
20.30: Concert medieval amb Graiatus (castell, pati d’armes).

 

10.30: Obertura del campament medieval (castell, fossat).

11.00: Des�lada dels Vescomtes de Cabrera i el seu seguici (des de  
                l’Ajuntament), pregó (c. del Relliguer), espectacle en honor           
              als Vescomtes (castell, pati d’armes).
11.00: Demostració de segar amb dalla amb els Dalladors  
             d’Hostalric (pujada al castell, glacis).
11.15: L’aldarull del drac Malababa (plaça dels Bous).
12.00: Lluites i combats amb Softcombat BCN (castell, fossat).
12.00: Fes-te una foto amb el drac (plaça dels Bous).
13.00: Taller de cuina medieval (castell, fossat).
13.15: Dansa del ventre i música amb Un Sol Traç i  Graiatus (castell).
13.15: L’aldarull del drac Malababa (plaça dels Bous).
13.15: Cercavila itinerant amb els Bufons (carrers de la vila).
13.30: Contacontes “Krakort el follet”(castell, pati d’armes).

13.30: Danses amb Ministrers de l’Aixada (plaça de la Vila).
13.30: Pluja de �etxes amb ARC Sant Celoni (castell, camí de vila).
13.30: Cercavila musical itinerant amb La Torna (castell).
16.15: Cercavila musical itinerant amb La Torna (carrers de la vila).
16.30: Xerrada sobre armes medievals (castell, fossat).

16.30: Contacontes “L’home arbre”(castell, pati d’armes).

16.45: Cercavila itinerant amb el Perfumer (carrers de la vila).

17.00: Concert medieval amb Graiatus (cova del Relliguer).

17.00: Dansa oriental amb Un Sol Traç (castell, pati d’armes).

17.30: Cercavila musical amb Ministrers de l’Aixada (castell).

17.30: Els bufons malabaristes (castell, pati d’armes).

17.45: Cercavila itinerant amb el Petit Drac (carrers de la vila).

18.00:  La conquesta dels templers amb Softcombat BCN (castell,  
                fossat).
18.15: Formació de batalla amb Softcombat BCN (castell, fossat).
18.30: Cercavila musical itinerant amb La Torna (carrers de la vila).
19.30: Vida quotidiana a l’època medieval (castell, fossat).
19.30: Cercavila musical i danses orientals amb Graiatus i Un Sol  
             Traç (carrers de la vila).
19.30: Cercavila musical amb Ministrers de l’Aixada (castell).

20.00: El gran bufó (castell, pati d’armes).
20.30: Cercavila musical nocturna amb la Torna, la Mort i el seu  
             seguici (carrers de la vila).

21.00: Espectacle de foc “Spurnes” amb Excalibur (pati del col·legi  
                Mare de Déu dels Socors).
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