Creu Coberta a punt per la Fira Medieval
Barcelona, 29 de setembre de 2016. Després de 1000 anys, Creu Coberta torna a ser

medieval. Vine a la Festa Major d’Hostafrancs i submergeix-te en aquella època durant
els dies 1 i 2 d’octubre d’enguany. Els comerciants de Creu Coberta surten de nou al
carrer, per desè any consecutiu, en una de les festivitats més destacades de la Barcelona
del mes d’octubre. Durant tot el cap de setmana, a Creu Coberta hi, podràs trobar artesans,
demostracions d’oficis, animacions de carrer, tallers, una haima que oferirà degustacions
de té i pastissets, i presentacions de grups molt diversos d’espectacles medievals
La fira s’iniciarà amb la inauguració amb les autoritats el dissabte 1 d’octubre, aprofitant
la Festa Major d’Hostafrancs, en el marc de la qual es realitza aquesta fira, ja en el seu
desè any.
El carrer estarà tot guarnit i ambientat com en aquella època. Actors es convertiran en
bruixots, guerrers i altres personatges màgics... i es passejaran entre els vianants. Podrem
presenciar lluites medievals, i conèixer la història de l’espasa i la manera com es vivia en
aquells temps. Tindrem l’oportunitat d’aprendre dansa medieval i gaudir de la dansa del
ventre.
Creu Coberta ha convertit aquesta trobada en una de les més tradicionals de l’àrea de
Barcelona, i en la primera fira medieval de la nostra ciutat, després de 11 anys de
celebracions. Tot i que no disposem d’un marc medieval com pobles i ciutats d’altres
contrades de Catalunya, Creu Coberta es transporta a l’Edat Mitjana tot recordant la
importància vital que el nostre carrer tenia en aquella època, com a via d’entrada a la
Barcelona medieval. Un carrer –llavors camí- per on hi circulaven ramats, traginers,
cavallers en busca de fortuna, i tots els nobles, reis i eclesiàstics que es dirigien a la Ciutat
Comtal. A la Creu Coberta, en aquell camí, era on les institucions públiques de llavors
rebien als il·lustres visitants, i on comerciants i carreters comerciaven sense parar.

Programa
Dissabte 1 d’octubre
Escenari Creu Coberta, davant Meeting Point
11.30 Com salvar una vida, Infórmame Formació Avançada
12.00 Recreació medieval de mercenaris del s. XIV amb la Compagnia di Santo Giuda
12.30 Inauguració de la Fira Medieval
13.00 El retorn de Jaume I a càrrec de Tallaferro
13.30 Encanteri de la princesa Sibil·la Ministrers de l’Aixada
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17.30 DraconòlegacàrrecdeTallaferro
18.00 Recreació medieval de mercenaris del s. XIV amb la Compagnia di Santo Giuda
18.30 Com salvar una vida, Infórmame Formació Avançada
19.30 Les Valquíries a Càrrec de Tallaferro
20.00 Malabars, SucsPirArt Diables de la Verneda
21.30 Sopar Medieval (Inscripcions al Meeting Point abans del 28 de setembre)
23.00 Ball revival Cocodril Club Albert Malla
Diumenge 2 d’octubre
Escenari Creu Coberta, davant Meeting Point
11.30 Com salvar una vida, Infórmame Formació Avançada
12.00 Recreació medieval de mercenaris del s. XIV amb la Compagnia di Santo Giuda
12.30 DraconòlegacàrrecdeTallaferro
13.30 Encanteri de la princesa Sibil·la Ministrers de l’Aixada
17.30 El retorn de Jaume I a càrrec de Tallaferro
18.00 Recreació medieval de mercenaris del s. XIV amb la Compagnia di Santo Giuda
18.30 Com salvar una vida, Infórmame Formació Avançada
19.00 Les Valquíries a càrrec de Tallaferro
19.30 Malabars,acàrrecdeSucsPirArtDiablesdelaVerneda
A més, tots dos dies hi haurà...
•

Cercavila musical de Ministrers de l’Aixada
Demostració d’oficis: bufador de vidre, ceramista, escultor de pedra,
ceramista de modelatge, filadora, talla de sílex, talla de fusta i banyes,
fabricació de paper i estampació de paper a l’aigua (Rector Triadó i Consell de
Cent)

•

Tir a l’arc durant tot el dia, La Vall de Llobera, exhibició 11 i 18 h (Cap de
Guaita)

•
•
•
•

Exposició d’armes i demostració de lluita medieval (Meeting Point)
Tallers infantils de ceràmica, cuir, joieria i cistelleria (Torre d’en Damians)
Jocs medievals infantils, Quiralia (Torre Damians), carrusel i infables
Haima amb tes i pastes
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