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Exposició “Fil per randa”. Recull de les fotografies
més espectaculars de les darreres edicions del Mercat
Medieval de Calonge, realitzades pels fotògrafs de
l’Ateneu Popular de Calonge, Toni Illa i Nardo Peniza
i per fotografies del fons de l’Ajuntament de Calonge.
Enguany s’amplia a tot el passatge Pere Sardó.
Exposició “Calonge i els seus orígens”. Exposició
permanent de les restes arqueològiques i una mostra dels
indrets excavats per Pere Caner i els seus col·laboradors.
Exposició “L’arnès del cavaller”. Exposició d’armes i
armadures utilitzades pels cavallers en l’època medieval.
Ordenades de manera cronològica, del segle X al XV, se’n
mostren els usos, les funcions i l’evolució al llarg del
temps. Es desmitifiquen llegendes urbanes medievals i
s’hi expliquen curiositats peculiars de l’època.
Els posacares. Pugeu al carrer Major i feu-vos una foto
als posacares. Us convertireu en personatges medievals
com per art de màgia.
Pinzellades medievals. Visiteu el carrer del Càcul,
decorat amb referències del Calonge medieval.
Sant Jordi i la princesa (espectacle infantil). La
llegenda de Sant Jordi explicada per la pròpia princesa,
amb un poble, un rei un drac grenyut, pelut, brut i
pudent i en Jordi, un personatge senzill que guiat per
l’amor es converteix en un valent cavaller.
Danses orientals. Les ballarines mostraran les seves
danses, talment com sortides d’un conte de les mil i una
nits... i convidaran a participar-hi els més agosarats.
Mestre d’Armes. Pinzellades d’història explicades pel
Mestre d’Armes. Sabrem com es vivia a l’Edat Mitjana,
com es formaven els cavallers i ens explicarà curiositats
de l’època. Veurem exhibicions de combats amb tot tipus
d’armes i caigudes espectaculars.
L’assumpte pendent (lluites). Fa dècades que dos clans
estan enfrontats i ningú recorda perquè. Avui han acordat
celebrar un torneig per acabar amb l’assumpte pendent.

Assassins de la cort (lluites). La reina ha promès la
seva filla amb un ambiciós comte. Tot i que és una bona
dona, sembla que tothom la vol matar, menys un lladre,
que no sabem qui és...
Xera (espectacle de foc i lluites). Espectacle musical,
amb coreografies, malabars de foc i pirotècnia. Potent i
vibrant, no deixarà ningú indiferent.
Terres i honor (torneig de cavalls). Cavalls, lluites i
acció amb el màxim realisme i espectacularitat. Justes a
cavall, tir de javalina, combats a peu, síndries esberlades
i molt més. Els millors cavallers del regne, amb les seves
millors gales, banderes i armadures, competiran per
demostrar les seves habilitats a cavall i les seves dots per
la lluita.
InTrobaVeritas i Pregoner (cercavila musical). La
música i el teatre es donen la mà i els músics, a banda
d’oferir-nos el seu repertori de peces medievals i populars,
fan de pregoners per anunciar-nos els actes del Mercat.
Abanderats de la Festa del Renaixement de
Tortosa. Els abanderats de Tortosa ens visiten amb
un espectacle únic, que ofereix números i exercicis
espectaculars que sedueixen el públic, acompanyats per
una formació de músics.
Gegants i grallers de Calonge. Ben guarnits per a la
festa, desfilaran pels carrers del nucli antic i pel recinte
del Mercat per saludar tothom i fer ballar vilatans i forans.
Medievàlia: el racó dels nens. Per saltar, jugar
i divertir-se. Un espai per als més petits, amb jocs,
atraccions i tallers. No us el perdeu!
Taller de fang. Per aprendre a fer dracs, cavallers,
princeses i tot un seguit de personatges medievals. Per
a nens i adults.
Les oliveres dels desitjos. Les oliveres centenàries de
la plaça d’Armes, símbol antiquíssim de pau i de victòria,
us ofereixen les seves connotacions màgiques perquè
expresseu els vostres desitjos.

DISSABTE, 8 D’ABRIL
A les 20 h, a la Sala Fontova, conferència: “La cuina medieval i renaixentista”, a càrrec del Sr. Jaume Fàbrega, professor de
gastronomia de la Universitat Autònoma de Barcelona, historiador i escriptor. Presentarà l’acte, el Sr. Amadeu Serch, restaurador
i propietari de Can Muní de Calonge.
Ho organitza: C.E.C Colònico, amb el suport de l’Ajuntament de Calonge.

DISSABTE, 15 I DIUMENGE, 16 D’ABRIL
Hora

Lloc

Activitat

11 a 20 h
11 a 20 h
11 a 20 h
11 a 20 h
11 a 13 h
11 a 14 h
11 a 14 h
11 a 14 h
11 h
11.30 h
12 h
12 h
12.30 h
13 h
13 h
14 h

C/ Major i passatge Pere Sardó
C/ del Càcul
C/ Major
Pl. Armes
Sala polivalent Biblioteca
Castell
Recinte
Recinte
Itinerant
Itinerant
Pl. Armes
Itinerant
Itinerant
Pl. Armes
Pàrquing Av. St. Jordi
Pl. Armes

“Fil per randa”
Pinzellades medievals
Posacares
Les oliveres dels desitjos
“Calonge i els seus orígens”
“L’arnès del cavaller”
Medievàlia: jocs, tallers i atraccions en família
Taller de fang
Gegants i grallers de Calonge
InTrobaVeritas i pregoner
Sant Jordi i la princesa (espectacle infantil)
Abanderats de Tortosa (dissabte)
InTrobaVeritas i pregoner
Mestre d’Armes- lluites (dissabte)
Terres i honor - lluites a cavall (diumenge)
L’assumpte pendent – lluites (dissabte)

16 a 20 h
16 a 20 h
16 a 20 h
17 a 20 h
16.45 h
17 h
17 h
17.30 h
18 h
18.30 h
18.30 h
18.30 h
19 h
19.15 h
19.30 h
20.30 h

Recinte
Recinte
Castell
Recinte
Itinerant
Pl. Armes
Itinerant
Itinerant
Itinerant
Pl. Armes
Itinerant
Pàrquing Av. St Jordi
Itinerant
Itinerant
Itinerant
Pl. Armes

Tallers medievals infantils
Medievàlia: jocs, tallers i atraccions en família
“L’arnès del cavaller”
Taller de fang
InTrobaVeritas i pregoner
Sant Jordi i la princesa (espectacle infantil)
Abanderats de Tortosa (dissabte)
Danses orientals
InTrobaVeritas i pregoner
Assassins de la cort – lluites (dissabte)
Abanderats de Tortosa (dissabte)
Terres i honor – lluites a cavall (diumenge)
Gegants i grallers de Calonge
Danses orientals
IntrobaVeritas i pregoner
Xera – lluites i foc (dissabte)

