
Fira del Camí Ral a càrrec de:

Amb el suport de:

VILANOVA DEL CAMÍ
12 i 13 de gener de 2019
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Festa de 
Sant Hilari

Durant tot el dia, de 9 a 20 h 
a la Plaça Major, carrer Major, 
carrer Onze de Setembre, carrer  
Santa Llúcia i a la Plaça del Mercat. 

Missa en honor a Sant Hilari
Patró de Vilanova del Camí
A les 11 h a l’Església de Sant Hilari  

Mostra de productes alimentaris 
i artesanals
Formatges, embotits, pans i pastes, vins 
i caves, cerveses, licors... i tot tipus 
d’artesania com poden ser joguines de fusta, 
elements decoratius, instruments, teixits... 

Els oficis del Camí Ral 
Podreu contemplar com es treballava en 
l’època medieval amb diferents materials com 
el ferro, la llana, la resina, el suro, el calçat, el 
vímec, el fang

V Mostra d’Artesans Locals
Coneix els productes dels artesans vilanovins 

Atraccions i activitats infantils 
Els més petits podran pujar a diverses 
atraccions artesanals, provar diferents 
jocs de fusta i fer tir amb arc 

Espectacle de falconeria
Vol d’aus rapinyaires i falcons

A les 11:45 h, 12:45 h, 13:45 h, 
17:45 h i a les 18:45 h

Pel Camí Ral podràs trobar 
al llarg del dia... 
Personatges fantàstics com el Geperut, 
el Presoner, el Treumalespuces, la captura del 
Drac
A les 11:00 h i a les 17:00 h 
Ronda de Mercenaris de la Mort
A les 12:30 h 
Cercavila a càrrec dels Diables Cabrons 
de Vilanova del Camí  
A les 13:15 h i a les 18:30 h 
Lluita de Guerrers
A les 14:00 h i a les 17:30 h  
Escola de petits cavallers 
A les 18:15 h 
Conte teatralitzat infantil

Amb la participació de comerços 
Vilanovins i entitats municipals
Podreu trobar productes de decoració, 
material informàtic, roba, alimentació... 

Organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí - 
Promoció Econòmica

Hora: a les 10 h
Lloc de sortida: De la Plaça Extremadura. 
Hi haurà una sortida anticipada a les 9:10h 
per a màsters, menors i acompanyants que 
vulguin fer el recorregut caminant, de manera 
no competitiva

Lloc d’arribada: Dipòsit de Ca l’Aromir 
(3’5km aproximadament)

Inscripcions: Anticipades a través del web 
municipal www.vilanovadelcami.cat 
(en l’apartat d’esports) fins l’11 de gener a les 
14 h o bé el mateix dia des de les 8:45h a la 
Plaça Extremadura, fins a esgotar dorsals

Categories de cursa: Benjamí, aleví, infantil, 
cadet/juvenil, promesa/sènior, veterans A 
i veterans B

Trofeus: Als tres primers classificats de la 
general, als tres primers classificats per 
categories,  al més veterà i al més jove

Botifarrada per a tots els participants que 
s’inscriguin

Més informació: Trucant al 93 805 44 11 o per 
correu a esports@vilanovadelcami.cat

Caminada de la Colla Excursionista 
Canvi de la senyera al Pujol de la Guàrdia
Sortida a les 8 h del matí del Restaurant Nou
Tot seguit s’aplegaran a la botifarrada
juntament amb els corredors

Organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí - 
Esports amb la col·laboració del CAI i de la Colla Excursionista

Diumenge 13 de gener Diumenge 13 de gener

CamíFira XXI Ral  del
   Pujada als
       diposits
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Lliurament de premis del concurs 
de foto poemes Sant Hilari 2019 
Espectacle d’animació 
Hora: 12:00h 
Lloc: Can Papasseit 
Organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí - Cultura 

Presentació del llibre:
Història il·lustrada de Vilanova 
Dels autors locals Xavier Bermúdez i 
Sílvia Marín i il·lustracions de Domingo López 
Hora: 18:00h 
Lloc: Can Papasseit 
Organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí - Cultura

DISSABTE 12 de gener


