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Medieval Medieval Medieval Medieval     

El mercat medieval pretén ser 

un espai especial i atractiu per 

als vilatans/es de Masquefa i 

municipis veïns, constituint un 

punt de trobada de  productes 

artesans, demostracions d’oficis 

singulars, de personatges 

d’animació, bruixes, dracs i ca-

vallers. 

En definitiva, un espai per a 

l’entreteniment, diversió i partici-

pació, apte per tota la família. 
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18 i 19 de desembre18 i 19 de desembre18 i 19 de desembre18 i 19 de desembre    
Davant del CTC i a la Davant del CTC i a la Davant del CTC i a la Davant del CTC i a la 

plaça de la nova bibliotecaplaça de la nova bibliotecaplaça de la nova bibliotecaplaça de la nova biblioteca    
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Masquefa viatjarà al 
passat el cap de set-
mana del 18 i 19 de 
desembre. Durant dos 
dies el primer Mercat 
Medieval farà que la 
vila retorni a l’Edat Mit-
jana. Diversos artesans 
instal·laran les seves 
parades, oportunament 
ambientades, a la pla-

ça de la nova biblioteca i al davant del CTC. 

A més diversos espectacles d’animació teatral 
a càrrec de personatges de l’època 
(inquisidors, bruixes, dracs, cavallers...), així 
com algunes demostracions d’oficis singulars, 
ajudaran a recrear el context històric medieval. 
El mercat també inclourà activitats participati-
ves com ara tallers, adreçats especialment als 
infants. 

El Mercat Medieval l’organitzen l’empresa es-
pecialitzada Tallaferro amb el suport de 
l’Ajuntament de Masquefa. La coincidència 
amb el Cap de Setmana Solidari aportarà als 
masquefins i masquefines un reclam més per 
a sortir al carrer. 
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Dissabte 18 de desembre de 2010Dissabte 18 de desembre de 2010Dissabte 18 de desembre de 2010Dissabte 18 de desembre de 2010     
 

11.00-11.40h Conta contes: Taller de Cavalleria 

11.50-12.00h Esperits del Bosc 

16.30-16.50h El drac Rufus 

17.00-17.20h Taller de dansa 

21.00h Final mercat de dissabte 

 

 
 

 

 

Diumenge 19 de desembre de 2010Diumenge 19 de desembre de 2010Diumenge 19 de desembre de 2010Diumenge 19 de desembre de 2010     
    

11.00-11.40h Conta contes: Taller de Cavalleria 

12.00-12.30h El Draconòleg 

13.00-13.10h Esperits del Bosc 

13.20-14.00h L’Inquisidor (passacarrers) 

16.30-16.50h El drac Rufus 

17.00-17.20h Taller de dansa 

20.00h Final mercat de diumenge 

 

 

 
El drac Rufus 

El Draconòleg 


