
Altafulla - 28 i 29 juny
13a nit de bruixes

Mercat Esotèric i Artesà. Activitats fins a mitja nit. 

Durant aquests dos dies ens acompanyaran:

Les nostres bruixetes
Les nostres alegres  bruixetes  amb la seva simpatia,   
rebran als visitants a la nostra Vila Closa.

Organitza:

Col·laboren:

L’illa dels petits
Un lloc encantat, per l’entreteniment dels més  
petits de la casa, on hi trobaran malabars, pintacares  
i moltes coses més. T’ho perdràs?

Els carrers dels oracles
Els nostres carrers es vesteixen amb les seves millors  
gales per rebre les bruixes i bruixots de les nostres terres
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Altafulla - 28 i 29 juny
13a nit de bruixes

Mercat Esotèric i Artesà. Activitats fins a mitja nit. 

Dissabte 29 de juny 

18.00h. 
Obertura de la mostra d’oficis i del mercat encantat.

18.30h. 
Com influeixen els signes del Zodíac  en l’art de la 
seducció,  a la Placeta.

19.30h. 
Saps què és la radiestèssia? Saps què és un pèndol? 
Vine a la Placeta i ho descubriràs.

20.00h. 
Els nostres gegants, acompanyats pel Terry, ens 
presentaran als nous gegants d’Altafulla, vine a rebre’ls! 
T’ho perdràs?

20.30h. 
Interpretem les cartes del “Tarot”. A la Placeta.

21.30h. a 22.30h. 
Continuem amb radiestèssia.

Divendres 28 de juny

18.00h. 
Obertura de la mostra d’oficis i del mercat encantat. 
Ritual d’inici amb Elvira Freire a la Placeta.

18.30h. 
Arribada del Bruixot malabarista.

19.00h. 
Contacontes: “La bruixa Xoixeta perd el mocador” a la 
Plaça del Pou.

19.30h. 
Vols aprendre què podem fer amb llaurer i farigola? 
L’Elvira Freire ens ho ensenya a la Placeta.

20.00h. 
Nens i nenes a la Plaça del Pou! Ens transformarem en 
bruixes i bruixots.

20.30 a 22.00h. 
Saps què és la radiestèssia? Saps què és un pèndol? 
Vine a la Placeta i ho descobriràs.

23.00h. 
Tens desitjos per complir? Prova el beuratge del Gran 
Cremaire Pepe Caro. A la Plaça del Pou.




