Del
de

al

setembre
El Comú de Sant Julià de Lòria
es reserva el dret a realitzar
qualsevol canvi en la programació.
+ INFO
www.santjulia.ad
Servei Promoció Cultural – Tel 744 044
Oficina de Turisme – Tel. 744 045
Informació al ciutadà – Tel. 166 (24 hores)
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* Només divendres | **Només dissabte | ***Només diumenge

ssa

Del 23 al 25 de setembre del 2022

II

Av. Verge de Canòlich

Mercat Medieval (des de plaça major a l’edifici
Els colors)
Espectacles itinerants

Plaça de la Germandat

Cavallets Brut de bestioles***
Construïm castells de sorra**
Carro de Contes
Espectacles (Llegendes Esbart Laurèdia)
Inauguració de la Vila*
Màgia
Recreacions històriques (Cia. Alma Cubrau)
Tallers Escola d’Art

Auditori Claror

III Concerts Pels més menuts**

Vestíbul

Placeta de l’església

VIII Espectacle La princesa en texans**
Titelles Cristany i Ermelinda***

Plaça Major

IX Jocs Gegants* i **
Espai Munta Titella***
Màgia
Demostració d’oficis
X

Plaça Calonge - Sant Antoni

Plantada i sortida dels Gegants i Gegantons***

Portal nord

XI Maquillatge medieval i de fantasia
XII

Portal sud

Aparcament Reig Patrimonia

XIII

Davant Casa Comuna

Placeta de Casa Comuna

XIV Mural de Reunió de Papaia

IV Sopar medieval i Impro Show medieval**
V

Església Parroquial

VII Concert d’Antoni Madueño*

Tir amb arc
Màgia

VI Espai lúdic Petits Somnis**
Màgia

Mural de Samantha Bosque

Camí de la Creueta

s
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La Torna

Tir amb arc

David l’Ogre

Antoni Madueño

23
de setembre

La Vila Medieval compta amb els seus
pregoners particulars. Uns peculiars
personatges que et conduiran per la Vila i
faran tot el possible per tal que estiguis
al corrent de tot el que passa.
Esperem que es centrin en la seva missió
i no t’omplin el cap de les seves misèries,
aventures o maldecaps.

Divendres, 23 de setembre
De 16 h a 20 h · Exposició Contra el mal donat VI Casa Comuna, Sala Sergi Mas
Recorregut per la història de la bruixeria a Andorra, a través de vuit dones acusades de bruixes.
Fons documental de l’Arxiu Nacional d’Andorra i material cedit per Patrimoni Cultural d’Andorra.
17 h · Obertura del mercat
Cercavila musical amb el grup La Torna
De 17 h a 20 h · Tir amb arc (Preu: 4 €)

V

II

Inici a la plaça de la Germandat

Aparcament Reig Patrimonia

Demostració de l’art del vidre bufat IX Plaça Major
Coneix aquesta tècnica de fabricació d’objectes de vidre mitjançant la creació de bombolles
amb vidre fos.
Demostració de l’ofici de fuster tradicional IX Plaça Major
Coneix la tècnica d’aquest antic ofici que treballa la fusta artesanalment.
Demostració de la tècnica Raku IX Plaça Major
El Raku és una tècnica mil·lenària oriental de cocció de la ceràmica on intervenen els quatre elements (terra, foc, aigua i aire) de la qual en resulten peces úniques i molt característiques.
IX

Plaça Major

17.30 h · Espectacle itinerant El Narigut amb la cia. La Cremallera
II Inici a la plaça de la Germandat
Aquest personatge d’aspecte grotesc amaga darrera d’aquesta immensa nàpia un ésser entranyable que
malgrat el seu aspecte rude, té un cor enorme i es posarà a la butxaca a tots els vilatans.

La Torna

Jocs gegants de fusta de temàtica andorrana (a partir de 4 anys)

18 h · Inauguració dels murals XIII Davant Casa Comuna XIV Camí de la Creueta
Inauguració dels murals del concurs públic Murs que parlen on la temàtica d’enguany són els Bens
d’Interès Cultural d’estil romànic que es troben a la parròquia de Sant Julià de Lòria, així com les pintures
murals o objectes litúrgics que hi trobem a dins.

Mural de Reunió de Papaia XIV Camí de la Creueta
19 h · Inauguració oficial II Plaça de la Germandat
Inauguració oficial de la Vila amb les autoritats de la parròquia i amenitzada pel grup musical La Torna i
els pregoners de la Vila.
19.30 h · Espectacle itinerant David l’Ogre amb la cia. La Cremallera
II Inici a la plaça de la Germandat
David l’Ogre i el seu majordom trapella són dos personatges sortits de contes de fantasia que recreen una
visió distorsionada de la realitat amb la ficció. Un espectacle d’acció que sorprendrà al públic per la seva
gestualitat i plasticitat.
20 h · Concert del musicòleg medieval Antoni Madueño VII Església Parroquial
L’actuació ens acostarà al sorprenent món de la música medieval i els seus misteris, el poder màgic de
la veu i l’originalitat dels seus instruments musicals.
Cercavila musical amb el grup La Torna

II

Inici a la plaça de la Germandat

21 h · Llegendes de l’Andorra Medieval La nit de Sant Joan amb l’Esbart Laurèdia
II Plaça de la Germandat
Tancament del Mercat

Mercat Medieval

Divendres, 23 de setembre

Mural de Samantha Bosque XIII Davant Casa Comuna
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Mercat Medieval

Castells de sorra

Raku

Petits Somnis

de setembre

La Vila Medieval compta amb els seus
pregoners particulars. Uns peculiars
personatges que et conduiran per la Vila i
faran tot el possible per tal que estiguis
al corrent de tot el que passa.
Esperem que es centrin en la seva missió
i no t’omplin el cap de les seves misèries,
aventures o maldecaps.

Dissabte, 24 de setembre
De 10 h a 13 h · Exposició Contra el mal donat VI Casa Comuna, Sala Sergi Mas
Recorregut per la història de la bruixeria a Andorra, a través de vuit dones acusades de bruixes.
Fons documental de l’Arxiu Nacional d’Andorra i material cedit per Patrimoni Cultural d’Andorra.
10.30 h · Obertura del Mercat
Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax

II

Plaça de la Germandat

Concert familiar Per als més menuts: Soul & funk (de 0 a 5 anys)
Organitza la Fundació ONCA - Projecte educatiu
Preu: 10 € (per unitat familiar d’un màxim de 4 persones)
Venda d’entrades a www.onca.ad
+ info al tel. 637 077

III

Auditori Claror

De 10.30 h a 13 h · Maquillatge medieval i de fantasia amb The Alchemists Makeup Studio
XI Entrada portal nord
De 10.30 h a 13.30 h · Tir amb arc (Preu: 4 €)

V

Aparcament Reig Patrimonia

Espai lúdic Petits Somnis amb la cia. El Pajaro Carpintero (de 0 a 4 anys)
Placeta de Casa Comuna
Espai de creativitat, lliure expressió, exploració personal i de l’entorn on els més petits, acompanyats d’un adult, podran gaudir de jocs de construcció sense objectiu ni finalitat.
VI

IX

Plaça Major

Construïm castells de sorra amb La Xarranca (a partir de 4 anys) II Plaça de la Germandat
Taller infantil i creatiu amb sorra màgica on els nens i nenes, acompanyats d’un adult, s’endinsaran
en un castell i podran jugar a construir estructures amb diferents sorres de colors.
11 h · Cercavila musical amb el grup La Torna

XII

Inici al portal sud

Tir amb arc

Jocs gegants de fusta de temàtica andorrana (a partir de 4 anys)

D'11 h a 13 h · Contacontes Carro de Contes amb la cia. Carro de Somnis (a partir de 3 anys)
Passis cada 15 minuts II Plaça de la Germandat
Entreu al carro i deixeu-vos enlluernar amb les paraules, els colors, les olors, els misteris... Un carro carregat de contes amb un escenari inigualable que ens transporta al passat i ens permetrà viure històries màgiques i sorprenents.
D'11 h a 14 h · Demostració de l’art del vidre bufat IX Plaça Major
Coneix aquesta tècnica de fabricació d’objectes de vidre mitjançant la creació de bombolles amb vidre fos.

Demostració de la tècnica Raku IX Plaça Major
El Raku és una tècnica mil·lenària oriental de cocció de la ceràmica en què intervenen els quatre
elements (terra, foc, aigua i aire) de la qual en resulten peces úniques i molt característiques.
Tallers d’art amb l’Escola d’Art II Plaça de la Germandat
(En cas de mal temps, a l’Escola d’Art)
11.30 h · Espectacle familiar La princesa en texans amb la cia. Sgratta VIII Placeta de l’església

Dos peculiars venedors ambulants ens explicaran una fantàstica llegenda i coneixerem una princesa molt
especial, que amb l’ajuda d’una pila de personatges divertits, ens ensenyarà que l’important no és qui ets,
sinó com ets.
Concert familiar Per als més menuts: Soul & funk (de 0 a 5 anys)

III

Auditori Claror

Organitza la Fundació ONCA – Projecte educatiu
Preu: 10 € (Per unitat familiar d’un màxim de 4 persones) | Venda d’entrades a www.onca.ad |
+ info al tel. 637 077

Espectacle itinerant El Narigut amb la cia. La Cremallera XI Inici al portal nord
Aquest personatge d’aspecte grotesc amaga darrera d’aquesta immensa nàpia un ésser entranyable
que, malgrat el seu aspecte rude, té un cor enorme i es posarà a la butxaca a tots els vilatans.
12 h · Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax

IX

Plaça Major

Recreació històrica de com es vesteix un cavaller amb la cia. Alma Cubrae
II Plaça de la Germandat
Activitat didàctica per a conèixer les parts d’una armadura i l’evolució de les armes i les armadures
dels segles xiv i xv.

Raku

Dissabte, 24 de setembre

Demostració de l’ofici de fuster tradicional IX Plaça Major
Coneix la tècnica d’aquest antic ofici que treballa la fusta artesanalment.

Cercavila musical amb el grup La Torna

XI

Inici al portal nord

Concert familiar Per als més menuts: Soul & funk (de 0 a 5 anys)
Organitza la Fundació Onca – Projecte educatiu
Preu: 10 € (Per unitat familiar d’un màxim de 4 persones)
Venda d’entrades a www.onca.ad | + info al tel. 637 077

III

Auditori Claror

13.30 h · Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax
V Aparcament Reig Patrimonia
16 h · Cercavila musical amb el grup La Torna

XII

Inici al portal sud

Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax

V

Aparcament Reig Patrimonia

De 16 h a 18.30 h · Maquillatge medieval i de fantasia amb The Alchemists Makeup Studio
XI Entrada portal nord
De 16 h a 19 h · Espai lúdic Petits Somnis amb la cia. El Pajaro Carpintero (de 0 a 4 anys)
VI Placeta de Casa Comuna
Espai de creativitat, lliure expressió, exploració personal i de l’entorn on els més petits, acompanyats d’un
adult, podran gaudir de jocs de construcció sense objectiu ni finalitat.
Jocs gegants de fusta de temàtica andorrana (a partir de 4 anys)
Tallers d’art amb l’Escola d’Art

II

IX

Plaça Major

Plaça de la Germandat (En cas de mal temps a l’Escola d’Art)

Construïm castells de sorra amb La Xarranca (a partir de 4 anys) II Plaça de la Germandat
Taller infantil i creatiu amb sorra màgica on els nens i nenes, acompanyats d’un adult, s’endinsaran
en un castell i podran jugar a construir estructures amb diferents sorres de colors.

Maquillatge medieval i de fantasia

Dissabte, 24 de setembre

12.30 h · Espectacle itinerant David l’Ogre amb la cia. La Cremallera XII Inici al portal sud
David l’Ogre i el seu majordom trapella són dos personatges sortits de contes de fantasia que recreen una
visió distorsionada de la realitat amb la ficció. Un espectacle d’acció que sorprendrà al públic per la seva
gestualitat i plasticitat.

De 16 h a 20 h · Tir amb arc (Preu: 4 €)

V

Aparcament Reig Patrimonia

Demostració de l’art del vidre bufat IX Plaça Major
Coneix aquesta tècnica de fabricació d’objectes de vidre mitjançant la creació de bombolles
amb vidre fos.

Demostració de la tècnica Raku IX Plaça Major
El Raku és una tècnica mil·lenària oriental de cocció de la ceràmica on intervenen els quatre elements
(terra, foc, aigua i aire) de la qual en resulten peces úniques i molt característiques.
Exposició Contra el mal donat VI Casa Comuna, Sala Sergi Mas
Recorregut per la història de la bruixeria a Andorra, a través de vuit dones acusades de bruixes.
Fons documental de l’Arxiu Nacional d’Andorra i material cedit per Patrimoni Cultural d’Andorra.
16.30 h · Espectacle familiar La princesa en texans amb la cia. Sgratta VIII Placeta de l’església
Dos peculiars venedors ambulants ens explicaran una fantàstica llegenda i coneixerem una princesa
molt especial, que amb l’ajuda d’una pila de personatges divertits, ens ensenyarà que l’important no és
qui ets, sinó com ets.
Espectacle itinerant El Narigut amb la cia. La Cremallera XI Inici al portal nord
Aquest personatge d’aspecte grotesc amaga darrera d’aquesta immensa nàpia un ésser entranyable que, malgrat el seu aspecte rude, té un cor enorme i es posarà a la butxaca a tots els vilatans.
De 16.30 h a 18.30 h · Contacontes Carro de contes amb la cia. Carro de Somnis (a partir de 3 anys)
Passis cada 15 minuts II Plaça de la Germandat
Entreu al carro i deixeu-vos enlluernar amb les paraules, els colors, les olors, els misteris... Un carro
carregat de contes amb un escenari inigualable que ens transporta al passat i ens permetrà viure històries
màgiques i sorprenents.
17 h · Pas d’armes amb la cia. Alma Cubrae II Plaça de la Germandat
Recreació de tornejos a peu amb combats reals entre lluitadors abillats amb armadures històriques.

Castells de sorra

Dissabte, 24 de setembre

Demostració de l’ofici de fuster tradicional IX Plaça Major
Coneix la tècnica d’aquest antic ofici que treballa la fusta artesanalment.

17.30 h · Cercavila musical amb el grup La Torna

XI

Inici al portal nord

18 h · Espectacle itinerant David l’Ogre amb la cia. La Cremallera XII Inici al portal sud
David l’Ogre i el seu majordom trapella són dos personatges sortits de contes de fantasia que recreen una
visió distorsionada de la realitat amb la ficció.
Un espectacle d’acció que sorprendrà al públic per la seva gestualitat i plasticitat.

Dissabte, 24 de setembre

Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax
20 h · Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax

VI

IX

Plaça Major

Placeta de Casa Comuna

Espectacle itinerant Els rastrejadors amb la cia. La Cremallera
II Inici a la plaça de la Germandat
Uns personatges fantàstics i poc corrents dotats de bon humor i d’un gran olfacte per a descobrir
tresors, aigua, vi, i sobretot per posar-se en tot tipus d’embolics i de provocar divertides situacions.

Sopar

Medieval
Places limitades

20.30 h · Llegendes de l’Andorra Medieval La nit de Sant Joan amb l’Esbart Laurèdia
II Plaça de la Germandat

Animació musical del grup
La Torna i ballarusca amb
l'Esbart Laurèdia

21 h · Sopar medieval amb l’animació musical del grup La Torna i ballarusca amb l’Esbart Laurèdia.
Seguidament l’espectacle d’humor Impro Show medieval amb Planeta Impro.
IV Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià
Impro Show és un espectacle d’humor, original i interactiu. Els actors surten en escena sense guió, i el
públic decideix què passarà. Un xou diferent i únic a cada funció!

Espectacle d'humor Impro Show
medieval amb Planeta Impro

PLACES LIMITADES
Preu: 30 € (20 € si vens vestit d’època medieval)
Venda anticipada de tiquets al Centre cultural i de congressos lauredià – Tel. 744 044

Impro Show és un espectacle d’humor,
original i interactiu. Els actors surten
en escena sense guió i el públic decideix
què passarà. Un xou diferent i únic en
cada funció!

Tancament del mercat

20
30€ €

Venda anticipada de tiquets al Centre cultural i
de Congressos Lauredià – Tel. 744 044

* 30€ (20€ si vens vestit d'època medieval)*
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Ofici de fuster

Ofici de vidre bufat

Espai Munta Titella

Tallers d'art

25
de setembre

La Vila Medieval compta amb els seus
pregoners particulars. Uns peculiars
personatges que et conduiran per la Vila i
faran tot el possible per tal que estiguis
al corrent de tot el que passa.
Esperem que es centrin en la seva missió
i no t’omplin el cap de les seves misèries,
aventures o maldecaps.

Diumenge, 25 de setembre
10.30 h · Obertura del mercat
Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax
Cercavila musical amb el grup La Torna
Plantada de Gegants i Gegantons

X

II

IX

Plaça Major

Inici a la plaça de la Germandat

Plaça Calonge - Sant Antoni

De 10.30 h a 13 h · Cavallets Brut de bestioles (d’1 a 8 anys) II Plaça de la Germandat
Cavallets ecològics individuals i amb propulsió parental que esdevenen un veritable espectacle itinerant.
Maquillatge medieval i de fantasia amb The Alchemists Makeup Studio
Entrada portal nord

XI

De 10.30 h a 13.30 h · Tir amb arc (Preu: 4 €)

V

Aparcament Reig Patrimonia

Espai Munta Titella amb la cia. Galiot Teatre IX Plaça Major
Espai molt peculiar en què els infants, acompanyats d’un adult, muntaran titelles animals
amb peces de fusta desmuntades, suports de ferro i uns cargols molt peculiars de fusta.
Durant una estona, els més petits seran grans titellaires.

Espai Munta Titella

De 10.30 h a 12.30 h · Contacontes Carro de contes amb la cia. Carro de Somnis (a partir de 3 anys)
Passis cada 15 minuts II Plaça de la Germandat
Entreu al carro i deixeu-vos enlluernar amb les paraules, els colors, les olors, els
misteris... Un carro carregat de contes amb un escenari inigualable que ens transporta al passat i ens
permetrà viure històries màgiques i sorprenents.

11 h · Espectacle itinerant El Narigut amb la cia. La Cremallera XII Inici al portal sud
Aquest personatge d’aspecte grotesc amaga darrera d’aquesta immensa nàpia un ésser entranyable que, malgrat el seu aspecte rude, té un cor enorme i es posarà a la butxaca a tots els vilatans.
Espectacle de titelles Cristany i Ermelinda amb la cia. La Finíssima
Placeta de l’església

Recreació històrica de com es vesteix un cavaller amb la cia. Alma Cubrae
II Plaça de la Germandat
Activitat didàctica per a conèixer les parts d’una armadura i l’evolució de les armes i
les armadures dels segles xiv i xv.
D'11 h a 14 h · Demostració de l’art del vidre bufat IX Plaça Major
Coneix aquesta tècnica de fabricació d’objectes de vidre mitjançant la creació de bombolles
amb vidre fos.
Demostració de l’ofici de fuster tradicional IX Plaça Major
Coneix la tècnica d’aquest antic ofici que treballa la fusta artesanalment.
Demostració de la tècnica Raku IX Plaça Major
El Raku és una tècnica mil·lenària oriental de cocció de la ceràmica en què intervenen
els quatre elements (terra, foc, aigua i aire) de la qual en resulten peces úniques i
molt característiques.
Tallers d’art amb l’Escola d’Art
II Plaça de la Germandat (En cas de mal temps a l’Escola d’Art)
11.30 h · Cercavila de Gegants i Gegantons amb la Colla de Geganters de Sant Julià de Lòria
amenitzada pel grup La Torna X Inici a la plaça Calonge - Sant Antoni

Com es vesteix un cavaller

Diumenge, 25 de setembre

VIII

12 h · Llegendes de l’Andorra Medieval La Dama Blanca d’Auvinyà amb l’Esbart Laurèdia i la
Coral Rocafort
II Plaça de la Germandat (En cas de mal temps a l’Auditori Claror del Centre cultural i de
congressos lauredià)
XI

Entrada portal nord

12.30 h · Espectacle de titelles Cristany i Ermelinda amb la cia. La Finíssima
VIII Placeta de l’església
Espectacle itinerant David l’Ogre amb la cia. La Cremallera XI Inici al portal nord
David l’Ogre i el seu majordom trapella són dos personatges sortits de contes de fantasia que
recreen una visió distorsionada de la realitat amb la ficció.
Un espectacle d’acció que sorprendrà al públic per la seva gestualitat i plasticitat.
13 h · Pas d’armes amb la cia. Alma Cubrae II Plaça de la Germandat
Recreació de tornejos a peu amb combats reals entre lluitadors abillats amb armadures històriques.
13.30 h · Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax
16 h · Cercavila musical amb el grup La Torna

XII

VI

Placeta de Casa Comuna

Inici al portal sud

Espectacle de titelles Cristany i Ermelinda amb la cia. La Finíssima
Placeta de l’església

VIII

Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax

II

Plaça de la Germandat

Pas d'armes

Diumenge, 25 de setembre

Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax

De 16 h a 18.30 h · Cavallets Brut de bestioles (d’1 a 8 anys) II Plaça de la Germandat
Cavallets ecològics individuals i amb propulsió parental que esdevenen un veritable espectacle itinerant.
Maquillatge medieval i de fantasia amb The Alchemists Makeup Studio
Entrada portal nord

XI

V

Aparcament Reig Patrimonia

Demostració de l’art del vidre bufat IX Plaça Major
Coneix aquesta tècnica de fabricació d’objectes de vidre mitjançant la creació de bombolles
amb vidre fos.
Demostració de l’ofici de fuster tradicional IX Plaça Major
Coneix la tècnica d’aquest antic ofici que treballa la fusta artesanalment.
Demostració de la tècnica Raku IX Plaça Major
El Raku és una tècnica mil·lenària oriental de cocció de la ceràmica en què intervenen els quatre
elements (terra, foc, aigua i aire) de la qual en resulten peces úniques i molt característiques.
Espai Munta Titella amb la cia. Galiot Teatre IX Plaça Major
Espai molt peculiar en què els infants, acompanyats d’un adult, muntaran titelles animals
amb peces de fusta desmuntades, suports de ferro i uns cargols molt peculiars de fusta.
Durant una estona, els més petits seran grans titellaires.
Tallers d’art amb l’Escola d’Art II Plaça de la Germandat
(En cas de mal temps a l’Escola d’Art)
16.30 h · Espectacle itinerant El Narigut amb la cia. La Cremallera
II Inici a la plaça de la Germandat
Aquest personatge d’aspecte grotesc amaga darrera d’aquesta immensa nàpia un ésser entranyable
que, malgrat el seu aspecte rude, té un cor enorme i es posarà a la butxaca a tots els vilatans.

Demostració de l'art del vidre bufat

Diumenge, 25 de setembre

De 16 h a 19 h · Tir amb arc (Preu: 4 €)

17 h · Cercavila musical amb el grup La Torna

XII

Inici al portal sud

Espectacle de titelles Cristany i Ermelinda amb la cia. La Finíssima
Placeta de l’església

De 17 h a 19 h · Contacontes Carro de Contes amb la cia. Carro de Somnis (a partir de 3 anys)
Passis cada 15 minuts II Plaça de la Germandat
Entreu al carro i deixeu-vos enlluernar amb les paraules, els colors, les olors, els
misteris... Un carro carregat de contes amb un escenari inigualable que ens transporta al passat i
ens permetrà viure històries màgiques i sorprenents.
17.30 h · Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax

IX

Plaça Major

Espectacle itinerant David l’Ogre amb la cia. La Cremallera
II Inici a la plaça de la Germandat
David l’Ogre i el seu majordom trapella són dos personatges sortits de contes de fantasia
que recreen una visió distorsionada de la realitat amb la ficció.
Un espectacle d’acció que sorprendrà al públic per la seva gestualitat i plasticitat.
18.30 h · Espectacle itinerant Els rastrejadors amb la cia. La Cremallera
II Inici a la plaça de la Germandat
Uns personatges fantàstics i poc corrents dotats de bon humor i d’un gran olfacte per a descobrir
tresors, aigua, vi, i sobretot per posar-se en tot tipus d’embolics i de provocar divertides situacions.
19 h · Espectacle de màgia i humor amb el Mag Reivax
Tancament del Mercat

II

Plaça de la Germandat

Demostració de l'ofici de fuster tradicional

Diumenge, 25 de setembre

VIII

Divendres, 23 de setembre

Obertura del mercat
Cercavila musical

Exposició

Dissabte, 24 de setembre
Exposició

III

II

Obertura del mercat
Espectacle de màgia i humor
Concert familiar

10.30 h

VI

10 h a 13 h

Inauguració oficial

www.santjulia.ad
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