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Dur ant la Fir a Aloja, 
els dies 10, 11 i 12 d’Octubre

Mercat Medieval, amb una gran varietat de productes de tot tipus tant d’alimentació 
com d’artesania, amenitzat amb ambientacions i animacions. A càrrec d’Alquímia Medie-
val i comerciants del c. Canal, c. Rambla i Plaça de les Rodes. fLloc: Plaça Major, c. 
Àngel Guimerà, c. Major, c. Pia Almoina, c. Canal, c. Porta Turers, c. Rambla i Plaça de 
les Rodes THorari: divendres de 17 a 22 h, dissabte de 10.30 a 22 h i diumenge de 
10.30 a 21.30 h.

Exposició “El Racó Màgic de Cal Moliner —La Xicota del Drac de Banyoles 
i Altres Dones d’Aigua”. L’exposició és un recull artístic pensat especialment per a la 
Fira Aloja de Banyoles, una ciutat on l’aigua batega en 
el cor immens del seu estany i circula per les venes 
dels seus carrers. Enllaçant amb les dones d’aigua, 
protagonistes d’aquesta trobada anual, l’artista conver-
teix l’emblemàtic espai de Cal Moliner en un racó mà-
gic i Regne de la Xicota del Drac de Banyoles, que hi 
senyoreja acompanyada d’altres éssers encantats com 
La Dona gla, La Guardiana dels Líquens o la Victoriae 
catalaunica Dp. Enmig de pedres centenàries on l’aigua 
brolla amb la força del tro, ens convida a ser els primers 
en conèixer el conte del seu enamorament amb el Drac 
i a endinsar-nos un xic en la tradició catalana de les 
goges, unes donzelles llegendàries de forta persona-
litat, inspiradores de poemes i relats que ens han acompanyat durant segles. I per molts 
anys. A càrrec de Duaita Prats (Tau). fLloc: Plaça Major, 38 (Cal Moliner) THorari: de 
dilluns a divendres de 10 a 14 h i dissabte i diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 20 h amb la 
col·laboració de Museus de Banyoles.

Exposició del II Concurs de Dibuix de la VI Fira Medieval Fantàstica “Aloja” 
Exposició dels dibuixos finalistes realitzats pels alumnes de 3r a 6è de primària de les 
Escoles de la Comarca del Pla de l’Estany. fLloc: Sala annexa de Can Paulí del Museu 
Arqueològic. THorari: divendres i dissabte de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 18.30 h i 
diumenge de 10.30 a 14 h.



Espai Esotèric Aloja, on hi trobareu tot tipus d’esoterismes i podreu consultar el vostre 
futur. A càrrec d’Alquímia Medieval. fLloc: Plaça dels Estudis THorari: dissabte de 
10.30 a 22 h i diumenge de 10.30 a 21.30h. 

Projecció de l’Anunci Promocional de la VI Fira Medieval Fantàstica. Aloja: “Des-
prés de molt de temps les Aloges es reuneixen a les Estunes, canten i ballen sota la llum 
de la lluna”. A càrrec de Camon Studio. fLloc: Plaça Major, 38 (Cal Moliner, Pantalla 
Exterior) THorari: durant tot el dia.

Tallers Infantils i Demostracions d’Oficis Medievals. A càrrec d’Alma Cubrae. 
fLloc: c. Pia Almoina. THorari: de 10.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h.

Escola de Cavalleria. Vols ser un cavaller medieval per un dia? Vine a l’escola de Ca-
valleria. A càrrec d’Alquímia Medieval. fLloc: Plaça del Teatre THorari: dissabte i diu-
menge de 10.30 a 20.30 h. 

Exposició de Falconeria. Podrem veure de molt 
a prop una gran varietat de falcons, descobrir-los i 
conèixer aquests preciosos animals tant importants 
en la història medieval. A càrrec d’Alquímia Medie-
val. fLloc: Muralla THorari: dissabte i diumenge 
de 10.30 a 20.30 h.

Passejades amb Poni. Vols pujar en un poni i cavalcar amb aquest preciós animal? Vine! 
A càrrec d’Alquímia Medieval. fLloc: de la Plaça Major a la Muralla THorari: dissabte 
i diumenge de 10.30 a 20.30 h.

Viatges amb la Barca Tirona. 
— Ruta turística medieval que explicarà les llegendes de Banyoles lligades als racons 
naturals de l’Estany. Guió realitzat pel Sr. Àngel Vergés, historiador i membre del Centre 
d’Estudis Comarcals de Banyoles.
— Viatges amenitzats amb activitats teatralitzades medievals.
fLloc: La Naviliera Les Goges THorari: dissabte i diumenge de 12 a 19 h.

Més informació al telèfon 972 583 470 o bé info@navilieralesgoges.cat



Dijous, 9 d’Octubre

L’Hora del Conte: “Va de Bruixes i Bruixots”. Herbes remeieres, cues de rata, un 
polsim de lletres, quatre llibres trinxats, dues potes de granotes i una bona dosi de sim-
patia... Contes de mags, bruixes i personatges amb poders que ens faran passar una 
estona encantada. Recomanat per a infants majors de 3 anys. A càrrec de Va de Con-
tes. Organitza: Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany, Suport de: Diputació de Girona.
fLloc: Àrea infantil de la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany THorari: 17.30h.

Divendres, 10 d’Octubre

Xerrada: “Jacint Verdaguer i les Aloges”. Quines llegendes banyolines va conèixer 
Jacint Verdaguer l’any 1884 i com apareixen a la seva obra Canigó? La xerrada explicarà 
algunes anècdotes de l’estada de Jacint Verdaguer a Banyoles i també algunes de les 
llegendes que va conèixer a la capital del Pla de l’Estany. A càrrec d’Àngel Vergés, his-
toriador i membre del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. fLloc: Sala Corominas 
del Centre d’Estudis Comarcals - Edifici  Pia Almoina, Pl de la Font, 2 THorari: 19.30 h.

Dissabte, 11 d’Octubre

L’Entrada de l’Abat de Banyoles 
És un dia de goig i alegria, doncs a 
Banyoles arriba el nou Abat! Els vila-
tans de Banyoles donarem la benvin-
guda al gran Joaquim de Semarruga 
el qual haurà de jurar davant l’entrada 
del poble, les condicions per ser el 
nostre nou abat! A càrrec d’Alma 
Cubrae, Bocs de Biterna i Associació 
Sahira Nyla. fItinerari: c. Girona, 
Plaça Major, c. Major, Plaça Font, c. 
Escrivanies, Plaça. Teatre, c. Puig 
i Plaça Monestir THorari: 11 h.

17h

Horari

19h

11h



Tir a l’Orc. Unes terribles criatures vingudes de vés a saber on, han arribat a les nos-
tres contrades, atemorint a tota criatura vivent. Vols ser tu, l’heroi que les farà foragitar? 
Demostra la teva perícia en l’art de la ballesta! A càrrec d’Alma Cubrae. fLloc: Muralla 
THorari: 11 h.

Taller: Fem Escuts, Espases i Màscares Medievals 
Estem en època medieval i cal estar preparats! Pintarem 
el nostre propi escut, espasa i màscara d’Aloja, que ens 
podrem emportar pel preu d’1€. A càrrec d’Arqueolític. 
fLloc: Plaça de la Font THorari: 11 a 14 h.

Tallers Medievals Infantils. Farem dracs amb pinces i vestits de cavallers. A càrrec de 
Sotrac, Ferreteria Rambla , +Publi i El Barnyolí. Matinal artística gratuïta, per a nens i nenes 
de totes les edats. fLloc: Plaça de les Rodes THorari: 11.15 a 12.15 h.

Joc Medieval: ‘Dames Humanes’. Per jugar a aquest joc es faran 2 equips de 12 
participants cadascun que seran els peons negres i les dames blanques, amb un tauler 
gegant pintat al terra del Regne de les Rodes. La finalitat del joc serà capturar totes les 
peces contràries o bloquejar-les, de manera que no sigui possible realitzar cap movi-
ment més. A càrrec del Barnyolí, Sotrac, +Publi. fLloc: Plaça de les Rodes THorari: 
11.15 a 12.15 h.

Racó de La Bruixa. La bruixa de les Rodes explicarà rondalles, contes i llegendes de la 
nostra comarca per deixar volar la imaginació de petits i grans. En aquest espai també hi 
trobarem l’olla embruixada on deixar els nostres desitjos i il·lusions, per utilitzar-los en el 
ritual de l’hora màgica perquè es facin realitat. A càrrec d’Armonia. fLloc: Plaça de les 
Rodes THorari: 11.15 a 12.15 h.

Conte amb Titelles: “L’Abat Bonitus i les Seves Històries”. L’abat Bonitus, que és 
molt vellet i despistat, tot ho perd… sort en té del seu ajudant, en Martirià, el qual podrem 
ajudar, tot escoltant les seves històries i peripècies. A càrrec d’Arqueolític. Més informació 
i reserves: Oficina de Turisme de l’Estany (Pesquera núm. 10), telèfon 972 58 34 70. 
fLloc: Museu Arqueolític, Plaça de la Font, 2 THorari: 11.30 h.

Taller: Vine a Fer Una Aloja. Taller on elaborarem un divertit titella d’Aloja a partir de 
materials de rebuig. A càrrec de l’Escola de Natura. fLloc: Plaça del Teatre. THorari: 
11.30 a 13.30 h.

11h



Espectacle: “El Cau de l’infern”. El bàrbar, el cavaller, el nan i el mag volen entrar 
en el cau on viu el terrible drac de Banyoles. Diuen que en l’interior de la cova hi ha un 
gran tresor. Aconseguiran els nostres herois sortir vius del cau del Drac? A càrrec d’Alma 
Cubrae. fLloc: Muralla THorari: 12.30 h.

Demostració de Vol de Falconeria. On podrem veure l’art de la falconeria i com estan 
entrenades les aus. A càrrec d’Alquimia Medieval. fLloc: Muralla THorari: 13 h.

Torneig de Trollball. El Trollball és un joc que es juga amb dos equips de 5 jugadors a 
cada equip. Es tracta d’enxampar el cap del troll i portar-lo fins al barril de l’equip contrari. 
L’equip que faci més punts serà el guanyador. Els equips estaran armats amb espases de 
làtex i hauran de vigilar que l’equip contrari no passi de les seves línies i encara menys el 
jugador que portarà el cap del Troll. A càrrec de la Taverna de Smaug. Inscripcions a la 
Taverna de Smaug. fLloc: Muralla THorari: de 15 a 17 h.

Taller: Fem Escuts, Espases i Màscares Medievals. Estem en època medieval 
i cal estar preparats! Pintarem el nostre propi escut, espasa i màscara d’Aloja, que 
ens podrem emportar pel preu d’1€. A càrrec d’Arqueolític. fLloc: Plaça de la Font 
THorari: de 16 a 20 h.

Recorregut “Banyoles Medieval” pels Carrers i les Places del Nucli Antic
Recorregut pels carrers i les places del nucli antic. Coneixerem com es va fundar Banyoles 
i com s’hi vivia durant l’edat mitjana. fLloc: Monestir de Sant Esteve THorari: 17 h.

El Setge de Juny de 1467. 
Banyoles viu un terrible setge 
en plena guerra civil catalana, 
l’exèrcit francès comandat pel 
Duc de Lorena i de Calàbria pla-
nifica la presa i setge de la vila. 
Però Banyoles no caurà tant 
fàcilment, pagesos remences i 
la companyia de gascons enca-
pçalats per Bernat Gabriel Xe-
tmar aguantaran fins al final! A 
càrrec d’Alma Cubrae. fLloc: 
Muralla THorari: 17 h.

13h
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Racó de la Bruixa. La bruixa de les Rodes explicarà rondalles, contes i llegendes de la 
nostra comarca per deixar volar la imaginació de petits i grans. En aquest espai també hi 
trobarem l’olla embruixada on deixar els nostres desitjos i il·lusions, per utilizar-los en el 
ritual de l’hora màgica perquè es facin realitat. A càrrec d’Armonia. fLloc: Plaça de les 
Rodes THorari: de 17.30 a 19 h.

Gimcana Medieval per Conquerir el Regne de les Rodes. Activitat on grups de nens 
i nenes de totes les edats realitzaran diferents jocs d’ara i de sempre per guanyar el Regne 
de la Plaça de les Rodes. A càrrec de Calidoscopi, Sotrac, +Publi, El Barnyolí, Merceria 
Marisa. fLloc: Plaça de les Rodes THorari: de 17.30 a 19 h.

Berenar Popular de Coca i Xocolata. A càrrec de Can Guitart i Xocolata Torras. Preu 
d’1€. fLloc: Plaça de les Rodes THorari: de 17.30 a 19 h.

Ball d’Escombres. Espectacle de les bruixes del Pla de l’Estany i les seves escombres. 
Dansa de bruixes amb les seves escombres, fum de colors i sorolls al voltant de l’olla 
embruixada. A càrrec d’Armonia. fLloc: Plaça de les Rodes THorari: de 17.30 a 19 h.

Demostració de Vol de Falconeria. Podrem veure l’art de la falconeria i com estan 
entrenades les aus. A càrrec d’Alquímia Medieval. fLloc: Muralla THorari: 18.30 h.

El Cor Menjat. Espectacle sobre la Vida del trobador Guillem de Cabestany, per Jaume 
Fàbrega, amb il·lustració musical d’ Alfons Encinas. fLloc: Ateneu Bar THorari: 19 h.

Espectacle de Dansa Medieval “Habibi”. Espectacle que abraça la dansa oriental a 
través de diferents músiques i estils de ball. A càrrec de l’Associació Sahira Nyla, dones de 
la dansa del ventre de Banyoles. fLloc: Muralla THorari: 19.30 h.

Concert Ep!Em. Electronium Poemarium ad enxufadam manera: “electrificació” de 
poesia trobadoresca i medieval catalana. La formació de música electrònica pFd revisitarà 
els grans temes i autors de la poesia catalana medieval en un homenatge amb regust 
contemporani i sintètic. A càrrec de pFd. fLloc: Muralla THorari: 21 h.

Espectacle de Dansa del Ventre amb la companyia Aunia, a càrrec de la Taverna de 
Smaug. fLloc: Muralla THorari: 22.30 h.

Concert de la Puça Diatònica. Música Medieval a càrrec de la Taverna de Smaug. 
fLloc: Muralla THorari: 23 h.

18h

19h

21h

22h

23h



Diumenge, 12 d’Octubre

Desfilada de l’Exèrcit Medieval als carrers de la VI Fira Medieval Fantàstica de Banyoles. 
A càrrec d’Alma Cubrae, Bocs de Biterna i Associació Sahira Nyla. fItinerari: Muralla, c. 
Pia Almoina, c. Major, pl. Major, c. Abeurador, c. Porta dels Turers, pl. dels Turers, c. Ram-
bla, pl. de les Rodes, c. Rambla, pl. dels Turers, c. Canal, pl. dels Estudis, c. Mercadal, c. 
Major, pl. de la Font, c. Escrivanies, pl. del Teatre, porta del Forn, la Muralla THorari: 11 h.

Tir a l’Orc, unes terribles criatures vingudes 
de vés a saber on, han arribat a les nostres 
contrades, atemorint a tota criatura vivent. 
Vols ser tu, l’heroi que les farà foragitar? De-
mostra la teva perícia en l’art de la ballesta! 
A càrrec d’Alma Cubrae. fLloc: Muralla 
THorari: 11 h.

Taller: Fem Escuts, Espases i Màscares Medievals. Estem en època medieval i cal 
estar preparats! Pintarem el nostre propi escut, espasa i màscara d’Aloja, que ens podrem em-
portar pel preu d’1€. A càrrec d’Arqueolític. fLloc: Plaça de la Font THorari: d’11 a 12 h.

Taller Medievals Infantils: Fem Escuts i Collarets. A càrrec de Sotrac, Ferrete-
ria Rambla, +Publi, El Barnyolí. Matinal artística gratuïta, per a nens de totes les edats. 
fLloc: Plaça de les Rodes THorari: d’11.15 a 12.15 h.

Joc Medieval: “Dames Humanes”. Es faran 2 equips de 12 participants cadascun, 
uns seran els peons negres i els altres les dames blanques, amb un tauler gegant pintat al 
terra del Regne de les Rodes. La finalitat del joc serà capturar totes les peces contràries 
o bloquejar-les, de manera que no sigui possible realitzar cap moviment més. A càrrec 
del Barnyolí, Sotrac, +Publi. fLloc: Plaça de les Rodes THorari: d’11.15 a 12.15 h.

Racó de la Bruixa. La bruixa de les Rodes explicarà rondalles, contes i llegendes de la 
nostra comarca per deixar volar la imaginació de petits i grans. En aquest espai també hi 
trobarem l’olla embruixada on deixar els nostres desitjos i il·lusions, per utilizar-los en el 
ritual de l’hora màgica perquè es facin realitat. A càrrec d’Armonia. fLloc: Plaça de les 
Rodes THorari: d’11.15 a 12.15 h.

Taller: Vine a Fer Una Aloja. Taller on elaborarem un divertit titella d’Aloja a partir de 
materials de rebuig. A càrrec de l’Escola de Natura. fLloc: Plaça del Teatre THorari: 
d’11.30 a 13.30 h.

11h



Espectacle: “El Cau de L’infern”. El bàrbar, el cavaller, el nan i el mag volen entrar 
en el cau on viu el terrible drac de Banyoles. Diuen que en l’interior de la cova hi ha un 
gran tresor. Aconseguiran els nostres herois sortir vius del cau del Drac? A càrrec d’Alma 
Cubrae. fLloc: Muralla THorari: 12.30 h.

Demostració de Vol de Falconeria. On podrem veure l’art de la falconeria i com estan 
entrenades les aus. A càrrec d’Alquimia Medieval. fLloc: Muralla THorari: a les 13 h.

Torneig de Trollball. El Trollball és un joc que es juga amb dos equips de 5 jugadors a 
cada equip. Es tracta d’enxampar el cap del troll i portar-lo fins al barril de l’equip contrari. 
L’equip que faci més punts serà el guanyador. Els equips estaran armats amb espases de 
làtex i hauran de vigilar que l’equip contrari no passi de les seves línies i encara menys el 
jugador que portarà el cap del Troll. A càrrec de la Taverna de Smaug. Inscripcions a la 
Taverna de Smaug. fLloc: Muralla THorari: de 15 a 17 h.

Taller: Fem Escuts, Espases i Màscares Medievals. Estem en època medieval 
i cal estar preparats! Pintarem el nostre propi escut, espasa i màscara d’Aloja, que 
ens podrem emportar pel preu d’1€. A càrrec d’Arqueolític. fLloc: Plaça de la Font 
THorari: de 16 a 20 h.

El Setge de Juny de 1467. Banyoles viu un terrible setge en plena guerra civil catalana, 
l’exèrcit francès comandat pel Duc de Lorena i de Calàbria planifica la presa i setge de la 
vila. Però Banyoles no caurà tant fàcilment, pagesos remences i la companyia de gascons 
encapçalats per Bernat Gabriel Xetmar aguantaran fins al final! A càrrec d’Alma Cubrae. 
fLloc: Muralla THorari: 17 h.

Gimcana Medieval per Conquerir el Regne de les Rodes. Activitat on grups de nens 
i nenes de totes les edats realitzaran diferents jocs d’ara i de sempre per guanyar el Regne 
de la Plaça de les Rodes. A càrrec de Calidoscopi, Sotrac, +Publi, El Barnyolí, Merceria 
Marisa. fLloc: Plaça de les Rodes THorari: de les 17.30 a les 19 h.

Ball d’Escombres. Espectacle de les bruixes del Pla de l’Estany i les seves escombres 
màgiques. Dansa de les bruixes amb les seves escombres, fum de colors i sorolls al 
voltant de l’olla embruixada. A càrrec d’Armonia. fLloc: Plaça de les Rodes THorari: 
de 17.30 a 19 h.

Berenar Popular de Coca i Xocolata. A càrrec de Can Guitart i Xocolata Torras. Preu 
d’1€. fLloc: Plaça de les Rodes THorari: de 17.30 a 19 h.

13h

15h

17h
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Racó de la Bruixa. La bruixa de les Rodes explicarà rondalles, contes i llegendes de la 
nostra comarca per deixar volar la imaginació de petits i grans. En aquest espai també hi 
trobarem l’olla embruixada on deixar els nostres desitjos i il·lusions, per utilizar-los en el 
ritual de l’hora màgica perquè es facin realitat. A càrrec d’Armonia. fLloc: Plaça de les 
Rodes THorari: de 17.30 a 19 h.

Demostració de Vol de Falconeria. On podrem veure l’art de la falconeria i com estan 
entrenades les aus. A càrrec d’Alquimia Medieval. fLloc: Muralla THorari: a les 18:30 h.

Espectacle de Dansa del Ventre. Aquest any inspirat en el foc i el misteri de l’època 
medieval més enigmàtica, carregada d’embruixament i desig. A càrrec de la professora 
Noemí Osorio, fLloc: Muralla THorari: 20.15 h. www.noemiosoriodanza.com

Cloenda de la VI Fira Medieval 
Fantàstica de Banyoles amb es-
pectacle de foc: “Les Fetilleres”
Una terrible epidèmia està pro-
vocant la mort a mitja Europa. 
Malauradament la pesta negre ha 
arribat a la nostra comarca, fins i 
tot el gran mag Arcanus ha quedat 
infectat. El gran mestre haurà de 
cercar ajuda a un grup de fetille-
res per poder-se salvar. A càrrec 
d’Alma Cubrae. fLloc: Muralla 
THorari: 20.30 h.

L’Organització d’Aloja es reserva el dret de modificarel programa de la fira quan ho consideri oportú.

18h

20h



Altres Activitats Medievals Durant la Fira

A la Muralla, La Taverna de Smaug
i Alter Ego oferiran servei de Taverna, 
dinars i sopars medievals.

A la plaça de les Rodes durant el dis-
sabte, El Barnyolí oferirà Sopar Me-
dieval de carn i pa amb tomàquet al 
Barnyolí o per emportar, i servei de còc-
tels, pocions i beuratges diferents de les 
marmites de la Bruixa. 

Vespre Màgic el dissabte a la nit amb 
Música Medieval en directe a càrrec 
dels Barruts de Palau (Ferran i Enric) i 
espectacle de circ i dansa de les Aloges 
a la Plaça de les Rodes, a càrrec d’ As-
sociació Telatramas, i ritual dels desitjos 
a càrrec d’Armonia. 

Els Banys Vells oferiran Menús Medievals durant el dissabte i el diumenge amb am-
bientacions i músiques medieval. Els Banys Vells es convertiran durant el cap de setmana 
de la fira en “El Castell Medieval de l’Estany”. 

Sahira Nyla —Tastets de Dansa del Ventre. Si tens ganes de passar una bona estona 
ballant anima’t a provar la dansa oriental. Només hauràs de portar un mocador o un tall de 
tela per lligar-te’l a la cintura. Taller obert a tothom. De 18 a 19h al c. Muralla, 26 baixos.

Altres Activitats Durant el Cap de Setmana

‘Terra Incògnita’, de Jaume Geli: “Quan conec la terra que m’envolta, potser només 
em queda reinventar-la per a seguir gaudint de la seva essència. I aquest esforç creatiu 
m’obliga a qüestionar el suposat coneixement. Un dubte que genera nous paisatges, noves 
terres desconegudes.” Des del dissabte 4 d’octubre fins el dia 23 de novembre a la Sala 
d’Exposicions temporals del Museu Darder en Thorari: els dissabtes de 10:30 a 13:30 
h i de 16:00 a 18:30 h i Diumenges de 10:30 a 14:00 h.



Organitzen: El Museu Darder de Banyoles, Ajuntament de Banyoles, Consorci de l’Estany.
Amb el suport de: Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

I Trobada d’Amics de la Puda. El diumenge dia 12 d’octubre a la Font de la Puda:
16.16: Lectura article en record de la Paquita Palmada (publicat a la revista El Bagant l’any 

1981, autor: Esteve Palmada).
16.25: Tastet musical a càrrec d’en Jep Pradas (líder del grup de rock català Sui Generis).
16.40: Lectura d’un passatge de la novel·la “Una dona d’aigua” a càrrec de la seva autora 

Núria Esponellà. 
16.55: El teatre d’en Joan Olivas: cançons i goigs sobre la cansalada.
17.14: Acte de cloenda: reconeixement a una personalitat.

A més Concurs de fotografia. Es podrà gaudir de les cansalades de Can Boadella.

Cantem en Llibertat. El diumenge dia 12 d’octubre a les 18h al Pavelló de la Draga. És 
una iniciativa de l’Agrupació Coral de les Comarques de Girona que reuneix, en un recital 
col·lectiu, una vintena de grups corals provinents de diferents poblacions de les nostres 
comarques. És un concert que s’emmarca dins dels actes commemoratius del Tricentenari 
del 1714 i està concebut com un passeig per la història de Catalunya, des de l’Edat Mitjana 
fins als nostres dies, amb textos, poemes i cançons, tot posant de manifest la persistència 
del nostre poble al llarg dels temps fins al moment actual de gran transcendència.

Entrades a la venda de dilluns a divendres de 8.30 a 18.45 h a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana de l’Ajuntament de Banyoles. Preu: 5€.

Organitza: Coral Veus de l’Estany amb la col·laboració de les corals de diferents comar-
ques gironines. 
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ORGANITZA COL·LABORA

AMB EL SUPORT

AGRAÏMENTS

vi Fira
Medieval Fantàstica de Banyoles
10, 11 i 12 d’Octubre de 2o14

Associació del pessebre vivent de Vilavenut
Associació Sahira Nyla
Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany
Centre d’Estudis Comarcals Banyoles
Centre de Recursos Pedagògics del Pla de l’Estany
Museus de Banyoles
Alter Ego
Àngel Vergès, folklorista
Armonia
Ateneu Bar
Banys Vells
Calidoscopi
Can Guitart

Chocolates Torras
El Barnyolí
Ferreteria Rambla
Flo Tucci
Formació de música electrònica pFd
Guerau Palmada, historiador
Jordi Colomer, escriptor
Mag Oriol
Naviliera les Goges
Noemí Osorio
+ Publi
Sotrac
Taverna de Smaug

Comerciants participants del c. Canal
Comerciants participants del c. Rambla i Plaça de les Rodes

I a tots els voluntaris i voluntàries que han col·laborat en la sisena edició de la Fira Medieval 
Fantàstica, Aloja.


