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La XV Fira de la Bruixeria arriba
aquest cap de setmana a Sant Joan
les Fonts
Enguany es dedica a l'arrel tradicional, amb múltiples activitats a l'aire lliure

Torna la bruixeria a Sant Joan les Fonts. | Martí Albesa.

Aquest cap de setmana del 2 i 3 d'octubre Sant Joan les Fonts celebra la XV Fira
Internacional de la Bruixeria, que enguany es dedica a l'arrel tradicional. El moment més
màgic de tot l'any s'esdevé aquest primer cap de setmana d'octubre amb aquesta fira familiar,
per a tots els públics, amb infinitat d'activitats al Clot de l'Infern, amb espais de terra, foc, aire i
aigua. El poble es transforma i viu envoltat de bruixes i bruixots que, amb la seva màgia, no
deixen ningú indiferent.
El programa d'aquest 2021 es desenvoluparà d'aquesta manera:

[h3]Dissabte, 2 d'octubre[/h3]
Clot de l'Infern:
11.30 h Ritual d'obertura a càrrec de Rosa Collelldevall (Dama Blanca) i Imma del Destí. Obertura
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del mercat de la Fira
16.30 h Espectacle familiar El món de les fades vist pel forat a càrrec de Lalala Troupe
17.30 h Taller de màgia de prop amb Javi Feróz i Diana Cazadora
18 h Ball de la bruixa del Mallol, ball dels Gegants dels quatre elements i Ball de bruixes de Sant
Joan les Fonts. Timbalers
19 h Terra, foc, aire i aigua, a càrrec d'Osorio Danza
19.30 h Danses de muntanya a càrrec de l'Esbart Marboleny
20 h Ritual ?Invocació a la força de les plantes? a càrrec de Rosa Collelldevall (Dama Blanca) i
Imma del Destí
Tancament del mercat de la Fira.
Xerrades a l'Escola Municipal de Belles Arts
17 h Com podem acomiadar-nos d'aquelles persones que hem perdut amb la COVID-19?, a
càrrec de Rosa Collelldevall (Dama Blanca)
18.30 h Sacerdotesses i fades entre mite i realitat, a càrrec de Maite Barcons
[h3]Diumenge, 3 d'octubre[/h3]
Clot de l'Infern:
10 h Obertura del mercat
10 h Saludem el sol carregant-nos bé amb exercicis energètics a càrrec de Sandra Bartrina
ICATNA
10.30-12.30 h Taller d'Acroioga per tots els nivells impartit per Dan Rodriguez i Maria Peiroló
11 h La biblioteca visita la Fira: Contes a cops d'escombra (contes de bruixes), a càrrec de
Borinotgroc / M. Dolors Arqué
12 h Les herbes de les bruixes, a càrrec de les Àvies Remeieres de l'Associació Pedra Tosca.
Activitat del Parc de les Olors de Sant Joan les Fonts, inclosa en el programa Benvinguts a
Pagès 2021
13 h Ball de la bruixa del Mallol, ball dels Gegants dels quatre elements i Ball de bruixes de Sant
Joan les Fonts
16 h Espectacle familiar La Fada Farigola i les Trementinaires a càrrec de Lalala Troupe
17 h Demostració de l'alambí i destil·lació a càrrec de Gemma de Tremendinas
17.30 h Taller de màgia de prop amb Javi Feróz i Diana Cazadora
18 h Terra, foc, aire i aigua, a càrrec d'Osorio Danza
19 h Ball de la bruixa del Mallol, ball dels Gegants dels quatre elements i Ball de bruixes de Sant
Joan les Fonts. Timbalers.
20 h Ritual de tancament a càrrec de Imma del Destí.
Xerrades a l'Escola Municipal de Belles Arts
11 h Lliurament de premis del V Premis Contes Fantàstics 2021
17 h Els volcans i les bruixes del foc, a càrrec d'Imma del Destí
18 h El mon del reiki com a treball personal, a càrrec de Janina Farres
19 h Les diferents arts d'endevinació, a càrrec de José Luís Nuag
Durant tot el cap de setmana, al Clot de l'Infern:
Mercat de la Fira
Bar de la Fira amb la Penya Stokats
Productes de bruixeria de l'Associació de Comerciants de Sant Joan les Fonts
Castell inflable. No gratuït
Trenet de la Fira
Ambientacions
Presència del mestre de cerimònies i ambientació a càrrec de Drakonia Produccions
Escultures La bruixa Blanca i La bruixa Negra de Xavier de Torres
Activitat de Les runes d'Odin a càrrec de ?The hanted oak? ( El roure encantat)
Photocall del casal de brigada Jove 2019 de Sant Joan les Fonts
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Trenet de la Fira Recorregut: Clot de l'infern-plaça Major-Escola Municipal de Belles Arts-Pont
medieval-Castell de Juvinyà- Casa de l'artista Joan Sala-clot de l'Infern). Sortides cada 20 minuts.
Dissabte de 16.30 a 20 h/ Diumenge de 10.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h. Gratuït.

El programa de la XV Fira Iternacional de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts. Foto: @santjoanfontsaj.
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