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XXI Mercat Medieval. Calaphel 2018

Activitats al Castell de la Santa Creu

Als entorns del castell, carrer Església, carrer Alfons Mañé, carrer Principal, carrer Marquès de Samà, carrer
Bisbe Català, carrer de Jesús i places de Catalunya, de Mariano Soler, de la Constitució i de Cal Cubano.

Divendres, 31 d'agost

Diumenge, 2 de setembre

Dimecres, 29 d'agost

A les 20.30 h, VISITA TEMÀTICA: LLEGENDES
DEL CASTELL DE CALAFELL
5 € general. 3,5 € reduïda.

Al matí, RECREACIÓ HISTÒRICA:
“FEM VIDA AL CASTELL”
Activitat inclosa en el preu de l’entrada

Dissabte, 1 de setembre

A les 12 h, TALLER D’ESGRIMA
Activitat inclosa en el preu de l’entrada
Cal fer reserva prèvia

TALLER DE
CORONES MEDIEVALS
D’11 a 14 h i de 18 a 21 h
Cal Llagostera (entrada c/ Major)
Activitat gratuïta

Dijous, 30 d'agost
SOPAR-ESPECTACLE
A partir de les 20.30 h,
a la plaça de Catalunya, comença
l’animació per al sopar
Encarrega el menú a 10€ (*)
a la Taverna Medieval-Poperia
o porta la teca de casa i gaudeix
de l’espectacle
S’obsequiarà amb una copa
commemorativa a totes aquelles
famílies que vinguin vestides d’època medieval
(*) Al llarg de tot el dia es podran
fer els encàrrecs a la taverna
(Menú: amanida amb embotits,
graellada amb costella, cansalada i
xoriço. Inclou beguda)

Divendres, 31 d'agost
17 h El Mercat obre les portes
17 h-20 h Espectacles per tot el
Mercat
19 h El Drac de Calaphel espanta
als malvats			
20 h Rua inaugural
21 h Rondallaire i Teatre Infantil
21.30 h Els Faunes visiten els
carrers de Calaphel
21.30 h Els Bocs de Biterna
passegen la seva música amb els
Orcs d’Infestum
22 h La Nit de Bambolea. Gran
funció inaugural

Dissabte, 1 i diumenge,
2 de setembre
11 h S’obren portes del Mercat
11 h Visita guiada al campament
de Lobos Negros
11.30 h Rua Musical i Exhibició
Aus rapinyaires
12 h Rua d’oques, rondallaire
medieval i Vestir el cavaller
(campament)
12.30 h Bufons de circ de
Bambolea i Els Jofres d’Infestum
12.45 h El Drac de Calaphel
espanta als malvats		
13 h Lluita de Cavallers al
campament, Rua Musical i
espectacle amb les aus rapinyaires.
13.30 h Els Joguinaires de
Bambolea i Rua d’oques
14 h Els cavallers passegen per
Calafell i Els Jofres busquen en
Guerau de Palou
14.15 h Els Bocs de Biterna en
cercavila musical

17.30 h Taller de Tir amb
arc i ballesta al campament i
Cercavila Musical
18 h El Drac de Calaphel, Bufons
de Circ i Rua d’oques
18.30 h Rondalles Medievals,
Visita al campament, Els Jofres i
aus rapinyaires
19 h Els Geperuts de Bambolea
19.30 h Rua musical i Vestir el
cavaller al campament
20 h Els Faunes passegen pel
mercat i Teatre Infantil
20.30 h Combat de Cavallers
al campament i Espectacle aus
rapinyaires
21 h Rua d’oques i Espectacle
Itinerant d’Infestum amb els orcs
21.30 h Els Bocs de Biterna en
rua musical i Artilleria medieval al
campament
22 h Espectacle Les Bruixes de
Calafell (només dissabte)
22 h Gran rua de comiat (només
diumenge)

...i pels carrers del mercat
Oficis

Animals

Ferrer, cisteller, escloper,
encunyació de monedes, picapedrer, filadora, vidrier, torner,
cuir, ceramista i escultor.

Aus rapinyaires, caravana de camells i de ruquets, conills, gallines, passeig d’oques.

Parades
Espelmes, perfums, joguines de
fusta, sals i essències, ceràmica,
vidre, herbes, formatges...

A la tarda, RECREACIÓ HISTÒRICA:
“FEM VIDA AL CASTELL”
A mitjans del s.XIV la família Castellbisbal està
gairebé arruïnada, però la vida al castell continua...
Veurem l’habitació de la dama i el pati d’armes amb
els soldats, entre altres detalls
Activitat inclosa en el preu de l’entrada
A les 19 h, TALLER D’HERBES REMEIERES:
MEDICINES I METZINES
Activitat on s’explicarà com es guarien els mals i
com fucionava la medicina de les plantes al s.XIV.
S’inclou un taller per fer un ungüent medieval
Activitat inclosa en el preu de l’entrada
Cal fer reserva prèvia
A les 20 h, TALLER D’ESGRIMA
Un mestre d’esgrima vingut de terres llunyanes ens
ensenyarà diverses tècniques d’aquest art
Activitat inclosa en el preu de l’entrada
Cal fer reserva prèvia
A les 22.30 h, ESPECTACLE MEDIEVAL
LA COMPANYIA DRAKONIA
amb l’espectable “Els fills de Drako”
Espectacle molt visual i impactant on intervenen
diferents elements de foc. Coreografies al so d’una
música amb molt de ritme i una posada en escena
d’allò més espectacular.
S’oferirà als assistents un tros de coca i beguda.
Preu entrada: 6 €

Per als infants

A les 13 h, TALLER DE CUINA MEDIEVAL:
LA CUINA D’ALIÓ
Activitat on s’explicarà, a partir del llibre el Sent
Soví (1324), com menjaven i quins eren els sabors
predilectes de l’edat mitjana. Inclou una recepta en
directe i un tast al final del taller.
Activitat inclosa en el preu de l’entrada
Cal fer reserva prèvia
A les 18.30 h, VISITA GUIADA AL CASTELL
(en català)
2€ + preu d’entrada.
RECREACIÓ HISTÒRICA A CÀRREC DE
RECOGNOVERUNT PROCERES

Totes les activitats tenen places limitades
Informació i reserves al tel. 977 69 46 83
o a calafellhistoric@calafell.org
www.calafellhistoric.org
Horari del castell: de 10 a 14 h i de 18 a 21 h

CAMPAMENT MEDIEVAL
i DROMEDARIS
Darrere el castell

Forn de pa, escola de cavallers,
jocs, campament infantil, tir
amb arc participatiu, “cavallitos”, tallers, contes...

En horari del Mercat Medieval i darrere del
castell hi haurà instal·lat un campament medieval
format per tallers tèxtils, d’ebenisteria, de cuina,
de cota de malla, entrenaments d’arts marcials,
desfilades.

Exposicions
Armament, instruments quirúrgics i armes de setge
Foto: Gabriel Mestre

GRANJA DE DROMEDARIS i de rucs.

