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Durant tota la fira
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El Senyor i la Minyona passejaran pel recorregut de la fira
Parades medievals als carrers del centre històric
Els comerciants de la vila treuran les parades medievals al carrer
Mostres d'oficis d'època
Campament històric, oficis i exposició de màquines de setge al Rastrillo
Tavernes medievals a la Fira de Baix

Espai infantil medieval
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Plaça de la Fira de Dalt i recorregut de la Fira
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Espai per a famílies i infants
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P al Parc Cultural
de la Muntanya de Sal
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Jocs i tallers. Fira de Baix, dissabte de 10.00h a 20.00h i diumenge
de 10.00h a 14.00h. Juga-la.
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Activitats de la fundacio Cardona historica
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Places limitades. Podeu adquirir entrades i consultar horaris a
entrades.cardonaturisme.cat
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Exposició sobre la sal i el patrimoni cardoní a la Fira de Baix.

1

Centre Cardona Medieval: Dissabte i diumenge de 10.00h a 14.00h i de 16.00h a
20.00h: Audiovisual "Cardona, els Senyors de la Sal", explicació de la carta de
Poblament. Dissabte a les 12.30h i a les 18.30h: visita guiada pel centre històric (en
català). Diumenge a les 12.30h: visita guiada pel centre històric (en castellà).

2

3

Castell de Cardona: Dissabte i diumenge a les 11.00h, visita guiada (en castellà).
Dissabte i diumenge a les 16.30h visita guiada (en català). Diumenge a les 13.00h
visita guiada (en català)
Parc Cultural de la Muntanya de Sal: Dissabte i diumenge obert de 10.00 a 18.00h

1. Plaça de la Fira
2. Carrer de la Fira
3. Carrer Escassany
4. Carrer Major
5. Carrer Cambres
6. Carrer Dr. Merli
7. Avinguda del Rastrillo
8. Plaça del Vall
9. Font del Vall

Visites Teatralitzades
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Places limitades. Podeu adquirir entrades i consultar horaris a
entrades.cardonaturisme.cat

Castell de Cardona (inici a l'Oficina de Turisme). Dissabte a les 16.30h i diumenge a
les 12.00h i a les 16.30h, "La veritable història de la Torre de la Minyona" (en català).
Udurae.

Parc Cultural de la Muntanya de Sal. Dissabte i diumenge a les 10.45h, 11:45, 12.45h
i 16.15h "Projecte Alquímia: el secret del Liber Salis". Udurae.

Concurs fotografic de Cardona, Premi Jaume Porredon
Espectacles
Campament I Oficis
Taverna

.................

(vegeu les bases a part) Col·laboració d'Amics d'en Jaume Porredon
concursfestasalcardona@gmail.com
Fins dimecres 6 de juny a les 12h del migdia: Lliurament de les fotografies a concurs

• Fes ta de la Sal •

Cardona
2 i 3 de juny

Infantil

Casal Cívic (Avinguda Pau Casals, s/n)
Exposició de les fotografies a concurs: del dia 13 de juny al dia 2 de juliol, de
dilluns a divendres de 9.00h a 21.00h i diumenge de 13.00h a 21.00h.
Teatre Els Catòlics
Dissabte 9 de juny, a les 11h: Entrega de premis i exposició de fotografies
guanyadores
ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

Fundació
Cardona Històrica

www.cardonaturisme.cat

Dissabte 2 de juny
...........................................................
10.00h / Recorregut del mercat / Obertura de la Fira
10.30h / Recorregut del mercat / Cercavila d'obertura de la Fira / Toniton
11.00h / Rastrillo / Portes obertes al campament medieval: Vida quotidiana
dels segles XIII i XIV i exposició de màquines de setge / Aestus
11.30h / Plaça del Vall / Espectacle de falconeria / Acariciando el aire

Les Aimines
de la Sal
Aquest és el nom que al llarg de la història han rebut els drets que
els vilatans de Cardona gaudien sobre la sal, els quals es remunten
a la mateixa carta de franqueses lliurada l’any 986 pel comte
Borrell II de Barcelona. Entre d’altres drets, en aquest document es
concedia als habitants del Castell i terme que el dijous fos el dia
de la sal (Et ipse die iovis sit vestrum de illa sale in ovni tempore,
sicut fuit ab inicio).
En el decurs de la segona meitat del segle XIV, van ser suspesos
pel vescomte Hug Folch II, en el marc de la crisi d’ingressos en el
salí derivada de la pandèmia de 1348, i no van ser restituïts
el 1403. Aleshores es va determinar que la quantitat de sal que
havia de percebre cada família era una aimina (50/60kg) i d’aquí
prendran nom els drets sobre la sal.
Ara, Cardona us vol fer partícips del seu dret d’Aimines dins el
conjunt de celebracions que es duran a terme en el decurs de la
seva fira medieval. El nom d’aquesta unitat de mesura ens
trasllada als orígens d’aquesta població i al seu element definitori,
el salí, en el marc monumental format pel castell dels senyors i la
seva vila. Disposeu-vos doncs, a gaudir d’un recorregut per la
història de Cardona, que és en bona part la del nostre país.
Text: Dr. Andreu Galera Pedrosa

11.30h / Recorregut del mercat / Música al carrer / El Toll
12.00h / Plaça de Santa Eulàlia / El Guinyol. Conta contes medieval /
Pengim-Penjam, Biblioteca Marc de Cardona
12.30h / Recorregut del mercat / Cercavila, circ i humor / ToniTon
13.00h / Rastrillo / Explicació de maquinària de setge i artilleria medieval /
Aestus
13.30h/ Plaça de la Fira / Demostració de faquirisme /El Gran Fakir Vaxi Màgic
13.30h/ Recorregut del mercat / Música al carrer / El Toll
14.00h / Rastrillo / El repòs del guerrer: tancament del campament

...........................................................
16.00h /Rastrillo / Portes obertes al campament medieval: Vida quotidiana
dels segles XIII i XIV i exposició de màquines de setge / Aestus

10.00h / Recorregut del mercat / Obertura de la Fira
10.00h/ Rastrillo / Portes obertes al campament medieval: Vida quotidiana
dels segles XIII i XIV i exposició de màquines de setge / Aestus
10.30h / Recorregut del mercat / Cercavila d'obertura de la fira / Toniton
10.45h / Plaça de la Fira / Concert de música / EMM Musicant
11.00h / Plaça Santa Eulàlia / Concert de música folk / La Lloca
11.00h / Recorregut del mercat / Màgia itinerant i impressionant / Mag Reivax
11.30h / Recorregut del mercat / Música al carrer /El Toll
11.30h / Plaça del Vall / Espectacle de falconeria / Acariciando el aire
12.00h / Saló de Sessions de l'Ajuntament / Acte institucional *
12.00h / Plaça de la Fira / Danses d'Auguris i Desitjos / Karina Amato
12.30h / Recorregut del mercat / Música al carrer / El Toll
12.30h / Rastrillo / Explicació de maquinària de setge i artilleria medieval /
Aestus
12.45h / Plaça de la Fira / Ballada de gegants / Geganters i Grallers de
Cardona
13.00h / Recorregut de la Fira / Màgia itinerant i impressionant / Mag Reivax
13.30 / Plaça de la Fira / Dansa Vertical / DelRevés

16.30h / Recorregut del mercat / Música al carrer /El Toll

13.30 / Recorregut del mercat / Cercavila, circ i humor / ToniTon

17.30h / Fira de Baix / Demostració del maneig d'armes medievals / Aestus

14.00 / Plaça de la Fira / Demostració de faquirisme / El Gran Fakir Vaxi
Màgic

17.30h / Recorregut del mercat / Cercavila, circ i humor / ToniTon

14.30h / Rastrillo / El repòs del guerrer: tancament del campament

18.30h / Recorregut del mercat /Màgia itinerant i impressionant pel mercat
Mag Reivax
19.00h / Plaça del Vall / Espectacle de falconeria / Acariciando el aire
19.30h / Plaça de Santa Eulàlia / Demostració de faquirisme / El Gran Fakir
Vaxi Màgic

16.30h / Recorregut del mercat / Música al carrer / El Toll
16.30h / Rastrillo / Portes obertes al campament medieval: Vida quotidiana
dels segles XIII i XIV i exposició de màquines de setge / Aestus
17.00h / Recorregut del mercat / Màgia itinerant i impressionant / Mag Reivax
17.00h / Plaça Santa Eulàlia / Concert de música folk / La Lloca
17.30h / Recorregut de la Fira/Carrer Major / Cercavila, circ i humor / Toniton
17.30h / Plaça de la Fira / Dansa Vertical / DelRevés

20.00h / Rastrillo / El repòs del guerrer: tancament del campament

18.00h / Plaça de la Fira / Demostració del maneig d'armes medievals / Aestus

20.30 / Des del Castell fins a la Fira / Baixada del Senyor i la Minyona
El Traspunt, la Faràndula, El Toll, Grallers de Cardona, Aestus, ToniTon

18.00h / Recorregut del mercat / Música al carrer / El Toll

22.00h / Plaça de la Fira / Música al carrer / Toniton
22.30h / Plaça de la Fira / Música al carrer / El Toll

* Acte institucional de lliurament de la distinció honorífica Saler d'Or
de la vila de Cardona a l'Assemblea Local de la Creu Roja de Cardona.
A continuació, cerimònia de recuperació de la memòria històrica: acte
de lliurament de la moneda-pagament del dret d'Aimines a la població
de Cardona, per part de l'empresa Salinera de Cardona, SL /
Ajuntament de Cardona

Diumenge 3 de juny
...........................................................

23.30h / Plaça de la Fira / Mostra de Correfoc i espectacle de foc / Bruixes de
Cardona

18.30h / Plaça de la Fira / Danses d'Auguris i Desitjos / Karina Amato
18.30h / Carrer Major / Cançons medievals per a la mainada / Gil Rataplam
19.00h / Plaça del Vall / Espectacle de falconeria / Acariciando el aire
19.00h / Recorregut de la Fira / Màgia itinerant i impressionant / Mag Reivax
19.30h / Plaça de la Fira / Demostració de faquirisme / El Gran Fakir Vaxi Màgic
20.00h
Rastrillo / El repòs del guerrer: tancament del campament
20.00h
Fira de Baix / ANODRAC, la dansa de la convivència. Espectacle
de música i dansa sobre la vida, la llum i la sal. / Anodrac
21.00h / Plaça de la Fira / Clausura de la Fira / Ajuntament de Cardona

