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L’eix principal del Vilamagore continua sent la representació de la novel·la medieval ‘Confidències d’un Reina’, de l’escriptora Teresa Sagrera, un mirada enrera sobre com era el municipi fa diversos segles on es recreen tota mena de lluites d’espases, amb cavalls i danses
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Els balls i la música són un part molt destacada de l’espectacle que es reprodueix al llarg del cap de setmana

VOLUNTARIS
•

Unes 300 persones 
han participat  
en l’organització 
del Vilamagore

TARDOR
•

El moviment  
de dates ha estat 
molt ben rebut per 
part dels visitants

NOUS LLOCS
•

Les escenes  
de l’espectacle 
principal han 
guanyat espais

ACTIVITATS
•

Els visitants van 
fer tallers de tir 
amb arc, d’espases 
o ceràmica
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Una de les atraccions de dissabte el matí per els visitants era veure com es cuinaven canals de porcs a la brasa

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

L’ampliació del recinte de la 
festa Vilamagore Medieval 
va permetre incrementar el 
nombre de parades del mer-
cat i alliberar espais. Fins ara 
les parades es concentraven 
en les zones d’aparcament 

entre la riera i l’església i al 
costat de la Rectoria. Aquest 
any s’ha ampliat a l’avinguda 
de Sant Nonet, des del carrer 
Nou al pont de la riera, on 
hi havia les primeres para-
des. La resta de parades es 
repartien per part dels altres 
espais del recinte. 

Aquesta ampliació de 

l’espai va permetre encabir 
les més de 70 parades que 
formaven el mercat. La prin-
cipal beneficiada va ser la 
taverna, que va disposar de 
molt més espais per encabir-
hi taules on es podia menjar 
i on se servia el Piment, un 
dels vins dolços i aromatit-
zats més típics de la cuina 

medieval catalana.
 Els visitants es trobaven 

tot tipus de productes medie-
vals i artesans, amb joguines 
i espases de fusta, formatges, 
olis, ratafia, codonyat, embo-
tits, plantes remeieres, her-
bes medicinals, coques, roba, 
bijuteria, entre molts altres 
productes.

El mercat medieval es va ampliar respecte a les edicions anteriors amb diversos artesans

Unes 70 parades al mercat
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Una de les representacions més espectaculars són els arquers i els soldats que es defensen amb els escuts


