
1.  ZONA ARTESANS PL. 
MAJOR

2. CAMPAMENT DELS 
JOFRES, ATRACCIONS 
INFANTILS, ARQUERS, 
ARTESANIA MEDIEVAL I 
FUNDACIÓ IBN BATTUTA

3.  ESCENARI PRINCIPAL

4. ACARONANT L’AIRE

5.  ZONA ARTESANS 
ESGLÉSIA

6.  ESCENARI INFANTIL

7.  ZONA ACTIVITATS 
INFANTILS ESCENARI 
GIL RATATAPLAM, 
TALLERS I DEMOSTRACIÓ 
ARTESANIA, JOCS 
GEGANTS, ATRACCIONS

5.  ZONA ARTESANS 
CARRER DEL SOL

9.  ZONA ARTESANS JAUME 
ABRIL

10.  CREU ROJA, PROTECCIÓ 
CIVIL, SEGURETAT, 
CECOOR

11. ZONA ARTESANS DR. REIG

Tota una experiència medieval i màgica 

La Fira Medieval, que organitza la Xarxa Comercial amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, celebra la seva onzena edició 
i ho fa d’una manera especial, tot adherint-se a la campanya 
Viladecans Experience que posa en valor els atractius 
turístics, naturals, culturals i gastronòmics de la ciutat de 
cara als visitants.

Les novetats no s’acaben aquí. La Fira, que ens trasllada 
per tres dies a l’Edat Mitjana, compta enguany amb un nou 
convidat que posarà la màgia i l’humor durant els tres dies de 
l’esdeveniment ciutadà: el Màgic Andreu. En companyia de 
dos mags més, l’il·lusionista barceloní compartirà el seu art 
amb els viladecanencs i visitants.

A més, en aquesta cita familiar de finals de novembre 
que omple els carrers del Barri Antic i del Doctor Reig de 
personatges i escenes medievals, la plaça de la Vila prendrà 
més protagonisme en acollir un escenari on es representaran 
espectacles al final de les jornades de divendres i dissabte. 
La Fira, doncs, respirarà un aire renovat, amb més artesania i 
més activitats infantils repartides arreu del Mercat.

Bona Fira a tots i totes!

Carles Ruiz Novella
Alcalde de Viladecans



18:00 
22:00

Tallers de vímet, Pa, Ferrer (demostració), Argila, Rajoler i 
pintateules ludoteca infantil.  

18:00 
22:00

Atraccions infantils sostenibles, carrusels, barques, 
arquers, inflables, jocs gegants d’estratègia.   

18:00 
22:00

Exposició de les aus de la Falconeria. 

18:30 
19:30

Espectacle Inaugural: Recepció oficial dels Jofres a 
Viladecans, el Màgic Andreu, amb la maga Joana i el Mag 
Merlín (Fèlix Brunet).  

18:30 
19:00

Cercavila Medieval de Taraska. Carrers del Mercat.

19:00 
19:40

Espectacle de falconeria “Acaronant l’Aire”. 

19:30
20:30

Trobada de Joglars a l’escenari central i fan cercavila pels 
carrers del mercat de forma inversa d’on venien. Carrers del 
Mercat.

20:00 
21:30

“El Mag Merlín i el seu Carro Màgic”, acompanyat pel 
Màgic Andreu, passegen pel Mercat.   i amb recorregut pels 
carrers del Mercat.

18:00/30 
19:00/30 
20:00/30

Contes i cançons medievals infantils a càrrec del trobador 
Gil Ratataplam. 

20:00 
21:00

Cercavila de Taraska pels carrers del Mercat.

20:30 
21:30

Cercavila: Els Jofres a la caça de la Bèstia. Es fa saber al 
poble de Viladecans que una bèstia corre pels carrers de la 
ciutat. Un moment, diuen que n’hi ha més d’una! No patiu, 
els Jofres han vingut per resoldre situacions com aquesta. 
Torxes? A punt. Aigua de foc? A punt. Malabars de foc? Vols 
dir que cal Jofr... A punt! Trobaran la bèstia? Seran capaços 
de tancar-la abans no causi algun daltabaix?. 
Carrers del Mercat. 

21:00 
22:30

Cercavila “Nits Persuasives”, a càrrec de Taboo Tomb amb 
les Bruixes de la Nit. Carrers del Mercat.

10:30 
21:30

Tallers de vímet, Pa, Ferrer (demostració), Argila, Rajoler i 
pintateules ludoteca infantil.  

10:30 
21:30

Atraccions infantils sostenibles, carrusels, barques, arquers, 
inflables, jocs gegants d’estratègia.   

10:30 
21:30

Exposició de les aus de la Falconeria. 

11:00 
12:00

Cercavila Medieval de Bocs de Biterna i Taraska 
(per separat).Carrers del Mercat.

10:30 
21:30

Tallers de vímet, Pa, Ferrer (demostració), Argila, Rajoler i 
pintateules ludoteca infantil.  

10:30 
21:30

Atraccions infantils sostenibles, carrusels, barques, 
arquers, inflables, jocs gegants d’estratègia.   

10:30 
21:30

Exposició de les aus de la Falconeria. 

11:00 
12:00

Cercavila Medieval de Bocs de Biterna i Taraska 
(per separat). Carrer Dr. Reig, cap a l’Ajuntament.

11:30 
12:30

Espectacle: “El Mapa dels Jofres, ara amb extra de 
Jofre!”. El Jofre viatger duu un mapa on es representa 
una de les batalles més aferrissades que hi ha hagut a la 
seva època. Amb l’ajut dels nens voluntaris, representaran 
aquesta versió esbojarrada i divertida de la batalla. 
   i cercavila pels carrers del Mercat.

12:00 
12:40

Espectacle de falconeria “Acaronant l’Aire”. 

11:00/30 
12:00/30

Contes i cançons medievals infantils a càrrec del 
trobador Gil Ratataplam. 

13:00 
14:00

Cercavila Medieval de Bocs de Biterna i Taraska 
(per separat). Carrers del Mercat.

12:30 
14:00

“El Mag Merlín i el seu Carro Màgic”, acompanyat pel 
Màgic Andreu, passegen pel Mercat.   i amb recorregut 
pels carrers del Mercat

17:30 
18:30

Cercavila Medieval de Bocs de Biterna i Taraska 
(per separat). Carrers del Mercat.

18:30 
19:30

“El Cuarteto Trobadoresco” (espectacle musical). El grup 
de cançons improvisades “El Cuarteto de los Trastos” 
es transformen en trobadors per portar-nos els temes 
musicals més divertits de l’època. A partir de suggeriments 
del públic, els 2 virtuosos cantants i el prodigiós guitarrista 
improvisen cançons que en un tres i no res es tornen 
hits. Tot des del marc medieval d’Infestum i amb la 
col·laboració, com no, dels Jofres!  

19:30 
20:30

“El Mag Merlín i el seu Carro Màgic”, acompanyat pel 
Màgic Andreu, passegen pel Mercat.   i amb recorregut 
pels carrers del Mercat

18:30 
19:00

Espectacle de falconeria “Acaronant l’Aire”. 

17:00/30 
18:00/30 
19:00/30

Contes i cançons medievals infantils a càrrec del 
trobador Gil Ratataplam. 

21:00 
22:00

Cercavila Medieval de Bocs de Biterna i Taraska 
(per separat). Carrers del Mercat.

20:30 
22:00

“El Comiat dels Jofres” (cercavila i número final). Ha estat 
una profitosa estada a la Fira Medieval de Viladecans, però 
els Jofres han de fer les maletes i marxar. Amb l’ajut del 
Cuarteto, diran adéu de la manera més èpica-emotiva-
medieval que existeix. Tota una cercavila.   carrers del 
Mercat

11:30 
13:30

Espectacle: “El Mapa dels Jofres”. El Jofre viatger duu un 
mapa on es representa una de les batalles més aferrissades 
que hi ha hagut a la seva època. Amb l’ajut dels nens 
voluntaris, representaran aquesta versió esbojarrada i 
divertida de la batalla.  i cercavila pels carrers del Mercat.

12:00 
12:40

Espectacle de falconeria “Acaronant l’Aire”. 

11:00/30 
12:00/30

Contes i cançons medievals infantils a càrrec del trobador 
Gil Ratataplam. 

13:00 
14:00

Cercavila Medieval de Bocs de Biterna i Taraska 
(per separat). Carrers del Mercat.

12:30 
14:00

“El Mag Merlín i el seu Carro Màgic”, acompanyat pel 
Màgic Andreu, passegen pel Mercat.   i amb recorregut pels 
carrers del Mercat.

17:00 
17:30

Storytime – The king’s Servant Kids&Us us convida a l’hora 
del conte en anglès!  

17:30 
18:30

Cercavila Medieval de Bocs de Biterna i Taraska 
(per separat). Carrers del Mercat.

18:00 
19:00

Roda de reconeixement dels Jofres. L’albirament de 
la bèstia ha deixat intranquils els nostres Jofres, per això 
necessiten fer una patrulla i confirmar que tot segueix en 
ordre. Què seria del mercat medieval de Viladecans sense els 
Jofres?. Carrers del Mercat.

18:30 
19:00

Espectacle de falconeria “Acaronant l’Aire”. 

19:00 
20:30

“El Mag Merlín i el seu Carro Màgic”, acompanyat pel 
Màgic Andreu, passegen pel Mercat.   i amb recorregut pels 
carrers del Mercat.

17:00/30 
18:00/30 
19:00/30

Contes i cançons medievals infantils a càrrec del trobador 
Gil Ratataplam. 

21:00 
22:00

Cercavila Medieval de Bocs de Biterna i Taraska 
(per separat). Carrers del Mercat.

21:00 
22:30

El Banquet de Pere Martell (cabaret) 
Pere Martell, navegant i noble de la Cort de Jaume I, 
ha convidat el comte de Barcelona a casa seva. Durant 
el banquet, Pere Martell vol convèncer el Rei Jaume 
d’atacar Mallorca i reconquerir-la per guanyar-se el nom 
del “Conqueridor”. Per fer-ho, li ha preparat un espectacle 
amb artistes d’arreu del món, experts en disciplines com 
acrobàcia, malabar, clown, música, esgrima, foc... Tot és poc 
per convèncer el Rei de la Corona. 


