
XII FIRA MEDIEVAL FANTÀSTICA
DE BANYOLES
9, 10 i 11 D’OCTUBRE 2020

PROGRAMACIÓ



MESURES COVID-19
Junts aturem la propagació del virus i fem una fira segura!

Obligatori l’ús de mascareta en tot el recinte de la fira per majors 
de 6 anys. 

Higiene de mans obligatòria amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i 
sortir del recinte.

Respectar els aforaments màxims establerts.

Respectar la distància de seguretat d’1’5m.

No es podrà entrar al recinte en cap cas, encara que es disposi 
d’una reserva prèvia, quan es doni alguna de les següents                 
circumstàncies:

1. Si en el moment de la celebració de la Fira s’està en aïllament domiciliari 
per diagnòstic de Covid-19 o es presenta algun dels símptomes compatibles 
amb la Covid-19.

2. Si encara que no es manifestin símptomes, s’està en quarantena domici-
liària per haver estat en contacte amb algú amb símptomes o a qui han diag-
nosticat Covid-19.

Aforament del mercat medieval limitat a 1000 persones. Es farà 
control d’accés d’entrada en dos punts de la Pl. Major (C/Abeuradors 
i C/Àngel Guimerà). Hi haurà dos punts de sortida del recinte               
(C/Mercadal i C/Girona).

S’hauran de facilitar nom, cognoms, dni i telèfon de cada assistent, 
per la llista de traçabilitat de contactes pel control de propagació de 
la Covid-19.

NORMATIVA PER ACCEDIR AL MERCAT MEDIEVAL I TALLERS (PL.MAJOR)
PASSATGES MEDIEVALS (CAL MOLINER-MOLÍ FARINER,
MUSEU ARQUEOLÒGIC – PATI INTERIOR, PIA ALMONIA)



Imprescindible fer reserva prèvia de cadira, a través del whatsapp al 
696 268 667 (10h a 21h) o al telèfon 972 58 34 70 (de 10h a 15h). Es 
tancarà llista 1h abans de la celebració de cada espectacle.

S’hauran de facilitar nom, cognoms, dni i telèfon de cada assistent, 
per la llista de traçabilitat de contactes pel control de propagació de 
la Covid-19.

L’accés als espectacles, amb reserva prèvia, serà fins a 15 minuts 
abans de la funció, a la zona indicada com a RESERVA PRÈVIA. Sinó 
es perdrà el dret a la cadira reservada i aquesta quedarà alliberada per 
a una altre persona. Les cadires no estaran pre-assignades, se seguirà 
l’ordre d’assignació segons ordre d’arribada.

Les persones sense reserva prèvia, hauran d’esperar a la zona 
indicada SENSE RESERVA. Podran accedir els últims 5 minuts abans 
de l’inici de l’espectacle sempre i quan quedi alguna cadira lliure de 
la reserva prèvia.

Durant l’espectacle tothom haurà de romandre assentat, no es 
permetrà que els espectadors estiguin a peu dret. No es permetrà 
la circulació de persones, ni canviar de cadires (tret que hagin 
d’anar als serveis). 

Les cadires estaran disposades a 1’5 metres de distància cada una. 
Només es podran ajuntar en cas de pertinença amb el mateix grup de 
convivència estable, en cas contrari hauran de romandre en la posició 
d’1’5 metres.

Hi haurà servei de taverna amb assistència al pati de butaques a 
càrrec d’Alter Ego.

MESURES COVID-19

NORMATIVA PER ACCEDIR A L’ESPAI
D’ESPECTACLES MEDIEVALS (ZONA MURALLA)



ESPAIS DE LA FIRA
MERCAT MEDIEVAL I TALLERS a càrrec de Sabors Catalans Produccions.
Lloc: Plaça Major.
Horari: Dissabte i diumenge de 10h a 21h.

PASSATGES MEDIEVALS VIVENTS a càrrec d’Alma Cubrae.
Espais: Cal Moliner (Molí fariner) - LES ALOGES. 

Pia Almoina - EL RECAPTADOR D’IMPOSTOS.  
Horaris: dissabte i diumenge de 11h a 13h i de 17h a 19h.

Museu Arqueològic (Pati interior) - ELS ORCS.  

ESPECTACLES MEDIEVALS a càrrec d’Alma Cubrae.
Lloc: Muralla. (Veure horaris d’espectacles)

VINE A FER UN PERSONATGE FANTÀSTIC!
a càrrec de l’Escola de Natura.
Preu: gratuït.
Horari: de 11h a 13h.

Horari: de 10h a 13h i de 16h a 20h.

Horari: de 10h a 13h i de 16h a 20h.

BARRETS DE PRINCESA I VARETES
a càrrec de Sabors Catalans Produccions.
Preu: 3€

ESCUTS I ESPASES a càrrec de Sabors Catalans Produccions.
Preu: 3€

TALLERS

FES CLIC A SOBRE LES ACTIVITATS PER
VEURE INFORMACIÓ MÉS DETALLADA



DIVENDRES 9 D’OCTUBRE

ESPECTACLES
a càrrec d’Alma Cubrae

Per tal de facilitar l’accés  s’han programat la majoria dels espectacles en 
diferents horaris. 

COMBAT INAUGURAL
Horari: de 19h a 20h. Aforament limitat: 250 cadires.

DISSABTE 10 D’OCTUBRE
SEGUICI DEL CAVALLER 
Horaris: de 11h a 11:45h i de 12:45h a 13:30h.
Aforament limitat: 250 cadires.

PAS D’ARMES 
Horaris: de 17h a 17:45h i de 19:30h a 20:15h.
Aforament limitat: 250 cadires.

DIUMENGE 11 D’OCTUBRE
PAS D’ARMES 
Horaris: de 11h a 11:45h i de 12:45h a 13:30h.
Aforament limitat: 250 cadires.

Horari: de 17h a 18h. Aforament limitat: 180 cadires.

ESPECTACLE MEDIEVAL INFANTIL: NO EM TOQUIS!
a càrrec de Sabors Catalans Produccions.

ESPECTACLE FINAL DE FOC PANDEMONIOM
a càrrec d’Alma Cubrae i Gàrgoles de Foc.
Horari: de 19:30h a 20:15h i de 21h a 21:45h. Aforament limitat: 250 cadires.

https://turisme.banyoles.cat/Portals/0/FITXA%20Combat%20inaugural_Aloja%202020.jpg
https://turisme.banyoles.cat/Portals/0/FITXA%20espectacle%20infantil_sabors_Aloja%202020_1.png
https://turisme.banyoles.cat/Portals/0/FITXA%20Espectacle%20final_Alma_Aloja%202020.jpg
https://turisme.banyoles.cat/Portals/0/FITXA%20Seguici%20del%20cavaller_Aloja%202020.jpg?ver=6ZgVJxC-jWXooLY5XQi2ZQ==
https://turisme.banyoles.cat/Portals/0/FITXA%20Pas%20Armes_Aloja%202020.png


Durant la setmana del 5 d’octubre al 11 d’octubre cada cop que compris als 
comerços associats demana el teu “val sorpresa”. Guanya una beguda, un 
entrepà o una samarreta! Comprar amb l’associació té premi.

VALS SORPRESA ALOJA 2020

Durant els 3 dies de la Fira, venir als espectacles té premi! Amb cada reserva 
prèvia als espectacles de la Fira tens la possibilitat de guanyar vals regals per 
valor de 100€ i 200€ de la mà de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme, per 
gastar entre els seus associats. El sorteig es realitzarà una vegada acabat cada 
espectacle. Venir a l’Aloja té premi!

SORTEIG VALS DE CONSUM ALOJA 2020

SORTEJOS I VALS REGAL
a càrrec de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme

Altres activitats paral·leles

DISSABTE 10 I DIUMENGE 11 D’OCTUBRE
SORTIDES TEATRALITZADES AMB LA BARCA TIRONA 
Representacions teatrals a bord del nostre catamarà, la Tirona. Viatges entre
fades, personatges fantàstics i llegendes. Aquest any “Misteris enfonsats”
adaptació de la llegenda pel folklorista Àngel Vergés.
Horari: sortides cada hora en punt (11h-12h-13h-16h-17h-18h).

DISSABTE 10 D’OCTUBRE
TERRA DE MONESTIRS
A càrrec de la Cobla La Flama de Farners.
Lloc: Claustre del Monestir
Horari: a les 21h.

Més informació i reserves a:
info@navilieralesgoges.cat | www.navilieralesgoges.cat | Naviliera les Goges

https://turisme.banyoles.cat/es-es/Qu%C3%A9-hacer/item/315
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Organitza:

Col·labora:

Agraïments:

Events Alter Ego, Museus de Banyoles, Caritas Banyoles i Naviliera les Goges.

Comerciants participants i a tots els voluntaris i voluntàries que han col·laborat en la
12a edició de la Fira Medieval i Fantàstica Aloja.

#debanyoles
Més informació a turisme.banyoles.cat
Fotografia: Albert Collado  |  Disseny: Creative Corner Agency

Alquimia Medieval

https://www.facebook.com/turismebanyoles
https://www.instagram.com/turismebanyoles/
https://twitter.com/TurismeBanyoles?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://banyoles.cat/ajuntament
http://www.ddgi.cat/web/
https://www.banyolescomerciturisme.cat/ca/
http://almacubrae.com/
https://saborscatalans.cat/
https://creativecorneragency.com/
https://turisme.banyoles.cat/ca-es/

