
XXV Fira 
Medieval

d’Hostalric

Capital del Vescomtat de Cabrera
15, 16 i 17 d’abril de 2022

25 
anys



La Fira Medieval d’Hostalric té relació amb els orígens de 
la vila, ja que el principal atractiu d’Hostalric és el seu 
escenari monumental, amb un dels llegats més notables 
de l’època medieval catalana al nostre país. 

En aquest marc incomparable, la festivitat pretén 
commemorar l’esplendor del passat medieval del 
municipi, el qual era la capital de l’extens territori del 
Vescomtat de Cabrera.

Durant 25 anys la celebració ha esdevingut un signe 
d’identitat de la població, i s’ha convertit en una tradició 
on s’ubiquen diferents entitats i veïns i veïnes de la 
població i rodalies.

Any rere any,  del divendres Sant al diumenge de 
Pasqua, Hostalric torna a ser una vila medieval amb un 
gran mercat, personatges, animació, cultura i diferents 
activitats per rememorar una època de la nostra 
història.

Enguany, en motiu del 25è aniversari, l’O�cina de 
Turisme d’Hostalric (La Domus - Can Llensa), acull una 
exposició fotogrà�ca que fa un repàs de les edicions 
realitzades.

Imatges que ens recorden tothom qui d’una manera o 
altra hi ha participat i col·laborat, i que sempre formaran 
part de la història de la Fira Medieval d’Hostalric.

Durant el 2020 la �ra no es va poder celebrar degut a la 
pandèmia de la Covid-19 i l’any 2021 es va celebrar 
seguint un model de petit format, de caire local i sense 
mercat.

Aquest any, la Fira Medieval d’Hostalric torna amb tot el 
seu esplendor i recupera la seva essència festiva i partic-
ipativa. Des de l’Ajuntament d’Hostalric, esperem que la 
programació per a aquests tres dies sigui a gust de 
tothom, i que tant els vilatans com els visitants en 
gaudeixin al màxim. 

La Fira Medieval d’Hostalric



Destacats durant els tres dies

10.30 a 21.00     
Gran mercat medieval 

c. Raval, pl. Bous, c. Major i Via Romana

10.30 a 20.00     
Campament de cavallers amb recreació històrica

10.30 a 20.00     
Campament dels Templers d’Hostalric                    
Dv. de 16.30 a 19.30 / Ds. i dg. d’11.00 a 13.00 i de 16.30 a 19.30 
Escola de cavallers amb els Templers d’Hostalric. Preu 1€
Dv. de 16.00 a 20.00 / Ds. i dg. d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 
Activitat de Soft Combat amb Softbcn

11.00 a 20.30
Demostració d’o�cis

11.00 a 14.00 i 16.00 a 20.00
La medicina a l’època medieval, exposició guiada 
única a Catalunya.

11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00 i 18.00 
Visites guiades al castell. Venda d’entrades anticipades 
a: www.turismehostalric.cat.        

Fossat del castell

Castell (pati d’armes)

Castell (sota el pati d’armes)

Castell (sala del cavaller)

Castell (Punt d’Informació)

Ajuntament (claustre)

A les 11.00 i a les 17.00     
Partits de bitlles catalanes amb el CB Emmurallats i 
CB Mallorquines-Sils, CB Perxa d’Astor, Retal Gaserans i 
Penya del Bistec.

Cada dia d’11.00 a 13.30 i de 17.00 a 19.30    
Taller de malabars amb Batec de Circ
Cada dia d’11.00 a 13.30 i de 17.00 a 19.30   
Exhibició dels Gegants d’Hostalric



10.00 a 14.00 i 15.00 a 19.00
Exposició: 25 anys de Fira Medieval

Zones destinades a entitats locals.

Oficina de Turisme (La Domus- Can Llensa)

Zona esportiva i davant de l’escola

Cova del Relliguer i Plaça de can Llensa

Torre dels Frares

Divendres 15 d’abril

11.00 a 14.00 i 15.00 a 20.00 (cada 20 minuts)    
Trenet d’enllaç. Trajecte des del pàrquing ZEM �ns a 
l’escola i a la inversa. Preu: 2€

Cada dia d’11.00 a 14.00 i de 15.00 a 20.00      
Entrada gratuïta
Cada dia de 10.00 a 13.00    
Exhibició de les Puntaires d’Hostalric

11.30 Des�lada dels Vescomtes de Cabrera i el seu 
 seguici (de l’Ajuntament al castell)
13.30 Cercavila musical i dansa oriental amb Graiatus 
 i Un Sol Traç
16.30 Cercavila musical itinerant amb la Torna
16.45 Etili el soldat amb Toniton
18.00 El carro dels “matasans” amb Tartaruga Teatre
20.00 Música itinerant i dansa oriental amb Graiatus 
 i Un Sol Traç
20.00 Rataurant amb Tartaruga Teatre
20.30 Cercavila musical amb La Torna i Noctambul Scrom 

Zona del mercat medieval

12.00 Cerimònia de benvinguda als Vescomtes de 
 Cabrera
13.30 Funció de circ la Bufonada amb Toniton
17.30 Concert de música medieval amb Graiatus

Plaça de la Vila

13.00 La llegenda de Sant Jordi amb Titelles Verges
18.00 El cavaller d’Hostalric amb Titelles Verges

Cova del Relliguer



Dissabte 16 d’abril

13.00 Jocs d’arqueria  amb ARC Sant Celoni

18.15 Duel de faquirs amb Toniton

Fossat Camí de vila

Portal de Barcelona

13.30 Música itinerant amb la Torna
20.00 Música itinerant i dansa oriental amb Graiatus 
 i Un Sol Traç

13.30 Taller de cuina medieval amb Arx Corpus Dei Cordis
16.30 Armes medievals amb Arx Corpus Dei Cordis
17.30 Mites i història medieval amb Arx Corpus Dei Cordis
18.30 Formació de batalla amb Arx Corpus Dei Cordis
20.00 Vida quotidana medieval amb Arx Corpus Dei Cordis
21.00 Espectacle de foc amb Toniton (a l’inici del fossat)

Castell (fossat)

Zones del castell

10.30 a 21.00   Diorama medieval amb �gures de 
             Playmobil de Robin Clic
  

Plaça Mossèn Dari

Zona del mercat medieval
11.00 Cercavila musical i dansa oriental amb Graiatus 
 i Un Sol Traç
11.30 Cercavila musical i bufons amb La Torna i Toniton
11.30 Recreació del Vescomtat de Cabrera amb 
 Infestum Teatre
12.00 El carro dels “matasans” amb Tartaruga Teatre
12.30 Ramon dels Boscos amb Toniton
13.00 Recreació del Vescomtat de Cabrera amb 
 Infestum Teatre
16.30 Cercavila musical amb la Torna 
16.45 El perfumer itinerant amb Toniton
17.00 Recreació del Vescomtat de Cabrera amb 
 Infestum Teatre
18.00 El carro dels “matasans” amb Tartaruga Teatre
18.30 Bufonades amb Toniton
19.00 Cercavila musical amb Graiatus
20.00 Recreació del Vescomtat de Cabrera amb 
 Infestum Teatre



20.00 Rataurant amb Tartaruga Teatre
20.30 Cercavila musical “La mort” i dansa oriental 
 amb Graiatus, Noctambul Scrom i Un Sol Traç 

13.15 Concert de música medieval amb Graiatus 
18.00 Música i dansa oriental amb La Torna i Un Sol Traç

13.00 La cuina del rei amb Titellés Vergés 
18.00 El fantasma del castell amb Titelles Vergés

Plaça de la Vila

Cova del Relliguer

Ajuntament
11.00 Cercavila musical i dansa oriental amb Graiatus 
 i Un Sol Traç
13.15 Funció de circ “La catapulta” amb Toniton

10.00 a 13.00   Demostració de sega amb dalla amb
             els Dalladors d’Hostalric
 

Falda del castell

11.00 Vestir la dama i el cavaller amb Arx Corpus Dei
11.30 Cerimònia Templària d’Iniciació amb Arx Corpus Dei
12.00 Combat entre cavallers amb Arx Corpus Dei
13.00 Taller de cuina medieval amb Arx Corpus Dei Cordis
16.30 Armes medievals amb Arx Corpus Dei Cordis
17.30 Mites i història medieval amb Arx Corpus Dei Cordis
18.15 Formació de batalla amb Arx Corpus Dei Cordis
20.00 Vida quotidana medieval amb Arx Corpus Dei Cordis
21.00 Espectacle de foc amb Toniton (a l’inici del fossat)

Castell (fossat)

12.00 Contes tradicionals amb Martina Trementina
17.15 Contes tradicionals amb Martina Trementina

13.00 Pluja de �etxes amb ARC Sant Celoni i 
 Templers d’Hostalric
17.00 Jocs d’arqueria amb ARC Sant Celoni

Castell (pati d’armes)

Fossat camí de vila

Zones castell
13.30 Cercavila musical i dansa oriental amb la Torna 
 i Un Sol Traç
17.00 Cercavila musical itinerant amb Graiatus



Diumenge 17 d’abril

10.30 a 21.00   Diorama medieval amb �gures de 
             Playmobil de Robin Clic

Plaça Mossèn Dari

11.30 Cercavila musical i bufons amb La Torna i Toniton
11.30 Recreació del Vescomtat de Cabrera amb 
 Infestum Teatre
12.00 El carro dels “matasans” amb Tartaruga Teatre
12.30 El perfumer del rei amb Toniton
13.00 Recreació del Vescomtat de Cabrera amb 
 Infestum Teatre
13.30 Cercavila musical amb la Torna
16.30 Cercavila musical amb la Torna 
16.45 Etili el soldat amb Toniton
17.00 Recreació del Vescomtat de Cabrera amb 
 Infestum Teatre
18.00 El carro dels “matasans” amb Tartaruga Teatre
19.00 Recreació del Vescomtat de Cabrera amb 
 Infestum Teatre
19.30 Rataurant amb Tartaruga Teatre
20.30 Cercavila musical amb Noctambul Scrom i la Torna

Zona del mercat medieval

Plaça de can Llensa
De 06.00 a 14.00 Cuina medieval tradicional: carn i 
sopa elaborada pels Cuiners Medievals d’Hostalric.

A partir de les 14.00h  Venda de menús per endur o per
consumir allà mateix a càrrec de la Comissió de Festes 
Hostalric i de les Majorettes d’Hostalric. 
El menú inclou: sopa, carn amb salsa, postre, pa i beguda. 
Preu: 12€. Reserves de menús per endur a: 
turisme@hostalric.cat �ns el 13 d’abril. 
Recomanem portar carmanyoles per recollir els menús.



L’organització es reserva el dret de modi�car la 
programació per causes imprevistes o si les mesures 

sanitàries dictades pel govern ho requereixen.

En algunes de les activitats serà imprescindible 
portar el passaport Covid. 

Un especial agraïment als següents col·laboradors: 
Comissió de Festes Hostalric, Associació de Veïns del 

Nucli Antic, Hostalric és Viu,  Associació de Comerciants 
i Empresaris d’Hostalric, Escola de Música Municipal, 

Club Patí Hostalric, ADF, Ipunt, Biblioteca Modest Salse, 
O�cina de Turisme i a tots els voluntaris i voluntàries.

18.15 Duel de faquirs amb Toniton

13.00 Torneig d’arquers amb ARC Sant Celoni

18.00 Les aventures d’en Perico amb Titelles Verges

Fossat Camí de Vila

Portal de Barcelona

Cova del Relliguer

11.00 Vestir la dama i el cavaller amb Arx Corpus Dei Cordis
11.30 Cerimònia templària d’iniciació amb Arx Corpus 
 Dei Cordis
12.00 Combat entre cavallers amb Arx Corpus Dei Cordis
13.00 Taller de cuina medieval amb Arx Corpus Dei Cordis
16.30 Armes medievals amb Arx Corpus Dei Cordis
17.30 Mites i història medieval amb Arx Corpus Dei Cordis
18.30 Formació de batalla amb Arx Corpus Dei Cordis
19.30 Vida quotidana medieval amb Arx Corpus Dei Cordis

Castell (fossat)

18.00 Cercavila musical amb la Torna

12.00 Contes tradicionals amb Martina Trementina
17.00 Contes tradicionals amb Martina Trementina
11.00 a 20.00 L’art de la pintura a l’època medieval 
            amb Joan Carles Osuna

13.30 Circ “La Bufonada” amb Toniton i la Torna 
20.00 Espectacle de clausura “Terra de Somiadors” 
 concert teatralitzat amb els Legendari i la col·la-
 boració d’Acers Trempats

Castell (pati d’armes)

Zones castell

Plaça de la Vila



L’organització es reserva el dret de modi�car la 
programació per causes imprevistes o si les mesures 

sanitàries dictades pel govern ho requereixen.

En algunes de les activitats serà imprescindible 
portar el passaport Covid. 

Un especial agraïment als següents col·laboradors: 
Comissió de Festes Hostalric, Associació de Veïns del 

Nucli Antic, Hostalric és Viu,  Associació de Comerciants 
i Empresaris d’Hostalric, Escola de Música Municipal, 

Club Patí Hostalric, ADF, Ipunt, Biblioteca Modest Salse, 
O�cina de Turisme i a tots els voluntaris i voluntàries.
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L’organització es reserva el dret de modi�car la 
programació per causes imprevistes o si les mesures 

sanitàries dictades pel govern ho requereixen.

En algunes de les activitats serà imprescindible 
portar el passaport Covid. 

Un especial agraïment als següents col·laboradors: 
Comissió de Festes Hostalric, Associació de Veïns del 

Nucli Antic, Hostalric és Viu,  Associació de Comerciants 
i Empresaris d’Hostalric, Escola de Música Municipal, 

Club Patí Hostalric, ADF, Ipunt, Biblioteca Modest Salse, 
O�cina de Turisme i a tots els voluntaris i voluntàries.

L’Ajuntament d’Hostalric es reserva el dret a fer els canvis                         
necessaris en aquesta programació per causes imprevistes.

En el moment de celebració de la �ra caldrà respectar les                  
mesures COVID-19 vigents en el moment. 

Referent a les escombraries, a la vila d’Hostalric hi ha 
instaurada la recollida selectiva porta a porta. 

És per això, que preguem que s’utilitzin correctament 

les àrees destinades a escombraries  i es recicli 

adequadament la brossa que es generi.

AGRAÏMENTS
Grup de Cuiners Medievals, entitats d’Hostalric i rodalies,  

empreses i comerços locals, a la brigada municipal, 
a la policia local, a Protecció Civil, a Turisme Hostalric 

i a tota la gent que hi ha participat.

Bona Fira 
Medieval d’Hostalric!


