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Nit de Bruixes
X V I I  F E S T A  D E  L A

Mostra d’oficis i mercat encantat
DISSABTE 24 - 18:00h a 00:00h   |   DIIUMENGE 25 - 18:00h a 23:00h

Mercat esotèric i artesà. Tot el centre es vesteix per l ’ocasió, decorant els carrers 
per recrear un ambient adequat, on podreu trobar gats negres, mussols i aranyes 
penjats de fanals o finestres, carrerons plens de teles d’aranya o gegantines 
bruixes de cartó pedra que sortiran a dansar durant el cap de setmana.

Organi tza Col.labora

Gespa del castell

Plaça del Pou

Plaça de l ’Església

Plaça de Sant Antoni

C/ dels Oracles

La Placeta
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Divendres 23 Dissabte 24

Diumenge 25

Rituals Rituals

Gegants d’Altafulla

Música

MúsicaRituals

Conferències

01:00h - Plaça Consolat de Mar
Xavier Tort, de l ’Escola Mari ló Casals, ens 
explicarà com aprofi tar les energies màgiques 
d’aquesta ni t tan especial per deixar enrere allò 
que ja no volem, i demanar allò que volem assolir 
aquest nou any (fins al proper Sant Joan).
En aquest ri tual màgic, unirem les energies dels 
4 elements: La terra de la platja, l ’aigua del mar, 
el foc màgic vingut del Canigó i l ’aire de la brisa 
nocturna. I ho farem d’una manera divertida i 
màgica.

18:30h - Plaça del Pou
Ri tual Màgic del Solstici a càrrec de 
José Luis Nuah, Mag Druida, fundador del 
druïdisme modern a Espanya. En aquesta 
celebració demanarem als Deus i Deesses 
harmonia, salut i bona sort.

00:00h - Plaça del Pou
Ri tual de clausura. A les 12 en punt de la ni t 
us esperem a la plaça del Pou, per fer entre 
tots un ri tual màgic, amb el que tancarem 
les activi tats d’aquest dia tan especial.

20:00h - Plaça del Pou
Ball de les Bruixes folloneres, Imma del Destí i 
el seu equip de bruixots de Sant Joan les Fonts 
ens ensenyaran aquest ball, en el qual tots ens hi 
sumarem per organi tzar una bona gresca.

19:00h - Placeta
Històries màgiques i inexplicables de 
Catalunya.
Professor Sebastià d’Arbó, periodista i 
reconegut divulgador del món esotèric i 
màgic, ens endinsarà a la Catalunya més 
màgica i misteriosa, explicant-nos l ’origen i 
les incògni tes de molts fets extraordinaris.

20:00h - Placeta
El tarot ens parla de la vida: Descobreix el 
seu llenguatge. Elisenda Toló, professora de 
Tarot de l ’Escola Mari ló Casals, ens explicarà 
de quina forma el Tarot ens parla de la vida, 
i quines són les claus per poder fer una 
lectura de Tarot.

21:00h - Placeta
Carme Monegal, directora de TÀLEM Escola 
de Vida, ens contarà com accedir a la més 
gran aventura mai viscuda... Històries vi tals, 
simbologies i arquetips a tocar d’ una alenada 
d’aire... Respirem per accedir a estats no 
ordinaris de consciència.

22:30h - Placeta
Aprèn les claus per llegir les línies de la mà
Francisco Rodríguez, un dels més destacats 
quiromàntics, i autor de 8 llibres, ens explicarà 
què podem llegir a les nostres mans, i de quina 
forma ho podem fer.

19:30h - Vi l.la Closa
Cercavi la dels Gegants d’Altafulla pels carrers 
embruixats de la Vi l. la Closa.

21:30h - Plaça del Pou
Angela Tj & Javier (gui tarra/veu). Música de 
sempre en un to relaxant.

20:00h - Plaça del Pou
La Stromboli Jazz Band ens encantarà amb la 
seva música al carrer.

DISSABTE 24 i DIUMENGE 25

18:00h a 22:00h - Museu Etnogràfic
(Antiga Pallissa de l ’Era del Senyor)
Mostra de la vida rural i diversos oficis 
i s’hi exposen objectes que ens parlen 
també del món de les dones, dels infants 
i les seves joguines, del l leure o la guerra.  
Les peces exposades són donacions i 
dipòsi ts de convi latans.

18:00h a 22:00h - Museu Etnogràfic
(Antiga Pallissa de l ’Era del Senyor)
Fotografies de les bruixes més 
encantadores. Autor: Joan Casas

Exposicions

Conferències
18:30h - Placeta
Històries i  l legendes de bruixes a Catalunya.
David Martí, autor dels llibres “Història de 
les bruixes d’Arnes”, “Caçador de bruixes” i 
“Llegendes de bruixes i altres històries dels 
nostres boscos”, ens donarà la benvinguda 
a aquesta Ni t de Bruixes. Ens explicarà tot el 
que cal saber d’aquestes dones, tant a nivell 
d’història com de llegendes i tradicions.

19:30h - Placeta
Perquè és tan màgica la ni t de Sant Joan?
Bartolomé Bioqué, divulgador del món 
esotèric, ens explicarà els orígens d’aquesta 
festa ancestral, quin és el seu simbolisme, 
quins són els ri tuals que tradicionalment s’han 
celebrat en aquesta data i la seva relació amb 
les herbes i els remeis. 

20:30h - Placeta
Ana Hatun, descobreix el teu animal de poder. 
Experiència vivencial per conèixer quin és 
l ’animal que et dóna força, energia i impuls per 
aconseguir els teus objectius en la vida.

22:00h - Plaça del Pou
Ri tual màgic de clausura. Entre tots i totes 
intentarem fer volar una escombra, dient tots 
junts i a la vegada la paraula màgica “Altafulla”, 
sota les ordres del Mag Nani.


