
PROGRAMA 
D'ACTIVITATS



10:45 h. Primera actuació d’“El Festí de les feres”, un espectacle de teatre de màscares i música per a 
tota la família. Al Pla del Molinot.

11:15 h. Primera actuació de trapezi del Silver&Gold al Safareig de Ca l’Homs.

11:30 h. El Recaptador Refinat arriba a les parades del mercat, pel carrer Major, a tocar de la Plaça de 
la Germandat. Tot seguit, detenció d’un vailet per part d’un guardià del Senyor de Galzeran. 
Acció itinerant d’Acers Trempats (durada: 30 minuts).

Just en aquest moment TUTUBATUM iniciarà una batucada, tot acompanyant a la gent, al Pla 
del Molinot.

12:00 h. Campament del Senyor de Galzeran al Pla del Molinot. El Sr. està fumut perquè no ha caçat res 
i, per distreure l’empipament, disposa balls i lluites i impartirà “justícia” quan arribi el presoner 
i li demanin “judici per combat”. Acció d’Acers Trempats (durada:30 minuts).

Just en aquest moment TUTUBATUM iniciarà una batucada, tot acompanyant a la gent, del 
Pla del Molinot al Pou de Glaç.

12:30 h. Exhibició de tir amb arc a càrrec del Club d’Arquers Dosrius al Pla dels Bolets.

12:45 h. Vestir al Cavaller amb demostració de formacions de guerra i ús d’armes. Campament de 
recreació històrica al Pou de Glaç, a càrrec de LAGARA (durada aproximada: 40 minuts).

13:45 h. Segona actuació d’“El Festí de les feres”, un espectacle de teatre de màscares i música per 
a tota la família. Al Pla del Molinot.

14:15 h. Segona actuació de trapezi del Silver&Gold al Safareig de Ca l’Homs.

16:30 h. El Recaptador Refinat arriba a les parades del mercat a tocar de la Plaça de la Germandat. 
Tot seguit, detenció d’un vailet per part d’un guardià del Senyor de Galzeran. Acció d’Acers 
Trempats (durada: 30 minuts).

Just en aquest moment TUTUBATUM iniciarà una batucada, tot acompanyant a la gent, al Pla 
del Molinot.

16:30 h. Passejada al Pou de Glaç, a càrrec d’en Joan Manel Riera de l’Escola de Natura del Corredor, 
des de la Plaça de la Germandat.

17:00 h. Campament del Senyor de Galzeran al Pla del Molinot. El Sr. està fumut perquè no ha caçat res 
i, per distreure l’empipament, disposa balls i lluites i impartirà “justícia” quan arribi el presoner 
i li demanin “judici per combat”. Acció d’Acers Trempats (durada: 30 minuts).

Just en aquest moment TUTUBATUM iniciarà una batucada, tot acompanyant a la gent, del 
Pla del Molinot al Pou de Glaç.

17:45 h. Demostració d’esgrima històrica al Campament Medieval del Pou de Glaç (durada: 30 minuts).

18:15 h. III Torneig de Cavallers del Pou de Glaç. Es realitzaran combats individuals i grupals. Combats 
reals amb contacte total (durada: 45 minuts).

18:30 h. Tercera actuació d’“El Festí de les feres”, un espectacle de teatre de màscares i música per 
a tota la família. Al Pla del Molinot.

19:00 h. Tercera actuació de trapezi del Silver&Gold al Safareig de Ca l’Homs.

20:30 h. Espectacle de foc “Aitor el Magnífico”. Plaça de l’Església.

21:45 h. Processó dels “Isclots de Foc” i els “Cabrits de Foc” acompanyats pel seu grup de tabalers, des 
de la Plaça de l’Església fins a l’entrada de la Fira,  per conduir a la gent al punt d’inici del correfoc.

22:00 h. Correfoc a càrrec dels “Isclots i Cabrits de Foc” La Colla de Diables de Dosrius, acompanyats 
per el seu grup de tabalers.

DISSABTE 13 D OCTUBRE



10:45 h. Primera actuació d’“El Festí de les feres”, un espectacle de teatre de màscares i música per 
a tota la família. Al Pla del Molinot.

11:15 h. Primera actuació de trapezi de Silver&Gold  al Safareig de Ca l’Homs.

11:30 h. El Recaptador Refinat arriba a les parades del mercat, a tocar de la Plaça de la Germandat. Tot 
seguit, detenció d’un vailet per part d’un guardià del Senyor de Galzeran. Acció itinerant d’Acers 
Trempats (durada: 30 minuts).

Just en aquest moment TUTUBATUM iniciarà una batucada, tot acompanyant a la gent, al Pla 
del Molinot.

12:00 h. Campament del Senyor de Galzeran al Pla del Molinot. El Sr. està fumut perquè no ha caçat res 
i, per distreure l’empipament, disposa balls i lluites i impartirà “justícia” quan arribi el presoner 
i li demanin “judici per combat”. Acció d’Acers Trempats (durada:30 minuts).

Just en aquest moment TUTUBATUM iniciarà una batucada, tot acompanyant a la gent, del 
Pla del Molinot al Pou de Glaç.

12:30 h. Exhibició de tir amb arc a càrrec del Club d’Arquers Dosrius al Pla dels Bolets.

12:45 h. Vestir al Cavaller amb demostració de formacions de guerra i ús d’armes. Campament de recreació 
històrica al Pou de Glaç, a càrrec de LAGARA (durada aproximada: 40 minuts).

13:45 h. Segona actuació d’“El Festí de les feres”, un espectacle de teatre de màscares i música per a 
tota la família. Al Pla del Molinot-

16:00 h. Segona actuació de trapezi de Silver&Gold  al Safareig de Ca l’Homs.

16:30 h. El Recaptador Refinat arriba a les parades del mercat, a tocar de la Plaça de la Germandat. Tot 
seguit, detenció d’un vailet per part d’un guardià del Senyor de Galzeran. Acció itinerant d’Acers 
Trempats (durada: 30 minuts).

Just en aquest moment TUTUBATUM iniciarà una batucada, tot acompanyant a la gent, al Pla 
del Molinot.

17:00 h. Campament del Senyor de Galzeran al Pla del Molinot. El Sr. està fumut perquè no ha caçat res 
i, per distreure l’empipament, disposa balls i lluites i impartirà “justícia” quan arribi el presoner 
i li demanin “judici per combat”. Acció d’Acers Trempats (durada: 30 minuts).

 Just en aquest moment TUTUBATUM iniciarà una batucada, tot acompanyant a la gent, del 
Pla del Molinot al Pou de Glaç.

18:15 h. III Torneig de Cavallers del Pou de Glaç. Es realitzaran combats individuals i grupals. Combats 
reals amb contacte total (durada: 45 minuts).

18:30 h. Tercera actuació d’“El Festí de les feres”, un espectacle de teatre de màscares i música per a 
tota la família. Al Pla del Molinot.

19:00 h. Tercera actuació de trapezi de Silver&Gold  al Safareig de Ca l’Homs.

19:30 h. Processó per les parades de la Fira, sortint de l’entrada de la Fira fins plaça de l’Església, dels 
“Isclots de Foc” i “Cabrits de Foc” i el seu grup de tabalers.

20:30 h. Espectacle de foc “Aitor el Magnífico”. Plaça de l’Església.

DIUMENGE 14 D OCTUBRE



Al portal www.firadelbosc.cat hi trobareu el llistat de tots els participants.

I durant els dos dies aneu descobrint un munt d’activitats que trobareu descrites al portal www.firadelbosc.cat: 
mercat medieval, tavernes, passejades en ruc, tirolines, tir amb arc, batucades, malabars, espectacles de màgia, 
música itinerant, campament medieval, tallers i jocs infantils al Pla del Molinot, espectacles de foc itinerant i exhibició 
d’oficis medievals.

A tocar de l’església, Dosrius Art, Secció Templers Dosrius, us proposa una taverna templera i un espai on podreu 
gaudir de demostracions d’armament i història dels cavallers templers i música de cambra medieval en directe.

A l’entrada del Pou de Glaç, al Campament de les Cavallerisses, podreu gaudir dels cavalls i els ponis.

En el decurs del cap de setmana es podrà veure al campament de recreació històrica del Pou de Glaç el que era la 
vida quotidiana, amb mostra de cuina medieval i les diferents tasques del dia a dia a dins del campament. Organitzat 
per Lagara i amb la col·laboració de diferents grups de recreació històrica d’arreu de Catalunya.

A la Tasca Medieval del Pou de Glaç hi haurà cervesa, aigües, i tastets de cuina medieval. Tastets, de 12 h. a 22 h. 
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