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DIVENDRES 15
17.00 – Inauguració del Mercat Medieval de 
Mascarell al ritme dels tambors en companyia de 
bufons, joglars i trobadors del regne.
17.15 - Espectacle circense a l'esplanada del camp de 
justes a càrrec de saltimbanquis.
17.30 - Ronda de cavallers a cavall al voltant de les 
muralles de Mascarell.
17.45 - Exhibició de combat cos a cos dels soldats a la 
plaça Major.
18.00 - Concurs interactiu al racó infantil.
18.15 - Xarrada didàctica en l'exposició de falconeria: 
"Les diferents aus de l'Edat Mitjana".
18.30 – Demostració d'ofici: esculpit d'escuts de 
metall a la parada de l'orfebre.
18.45 - Pintacares al racó infantil.
19.00 - GRAN DESFILADA INAUGURAL EN 
PRESÈNCIA DE JAUME I, NA VIOLANT 
D’HONGRIA I TOT EL SEU SEGUICI: 
donzelles, soldats, joglars, bufons, trobadors, músics, 
falconers, xanquers, dromedaris, cavallers a cavall i un 
llarg etcètera. En finalitzar l’acte, lectura a càrrec de 
l'herald reial al camp de justes.
19.30 - Demostració d'ofici a la parada del bufador de 
vidre.
20.00 – Exhibició eqüestre al camp de justes: carrusel 
de banderes i exercicis de domadura dels millors 
exemplars de les cavallerisses reials, exhibició de 
combats cos a cos i demostració de falconeria amb la 
participació de la Reina de la Vila i de la seua cort.
20.15 - Degustació i exhibició de l'ofici de conserves i 
confitures a la parada de les melmelades.
20.30 - Teatre de marionetes al racó infantil.
21.00 - Espectacle circense amb visuals aeris a 
l'esplanada del carrer de la Mare de Déu del Carme i 
taller a la parada de torrons de la plaça Major.
21.15 - Taller de manualitats al racó infantil.
21.30 - Desfilada de foc pels carrers del mercat al costat 
dels soldats, cavallers, joglars i malabaristes del regne.
22.00 - Fi d'activitats.

DISSABTE 16
10.00 - Visita teatralitzada de Mascarell amb motiu 
del Dia Mundial del Patrimoni. Punt de trobada: 
Portal de València. Cal inscripció prèvia en 
turisme@nules.es.
11.00 - Obertura del mercat i inici de les activitats.
11.15 - Taller de manualitats al racó infantil.
11.30 - Espectacle circense amb visuals aeris a l'esplana-
da del carrer de la Mare de Déu del Carme a càrrec de 
saltimbanquis.
11.45 - Exhibició de combat cos a cos dels soldats del 
rei a la plaça Nova i demostració de l'ofici de bufador 
de vidre a la seua parada.
12.00 - Desfilada itinerant pels carrers del mercat, 

ballarines d'orient i el sultà al ritme de tambors 
animen el públic.
12.15 - Xarrada didàctica en l'exposició de falconeria: 
"L'ofici de la falconeria" i taller d'aprenentatge per als 
més menuts a la parada dels gofres i creps de la plaça 
Major (capacitat limitada).
12.30 - Entrenament al torneig de la vesprada dels 
cavallers a cavall al camp de justes, afinaran la seua 
punteria amb l’estaferm.
12.45 - Exhibició de vols de falconeria amb la partici-
pació del públic enfront de l'església.
13.00 - Teatre de marionetes al racó infantil.
13.15 - Espectacle circense amb visuals aeris al camp de 
justes.
13.30 - Xanquers i joglars desfilen pels carrers de 
Mascarell al compàs de la música en viu i en directe.
13.45 - Els cavallers a cavall galoparan al voltant de les 
muralles a fi de protegir i vigilar la vila de Mascarell, 
mentrestant els mercenaris aconseguiran endinsar-se 
en les muralles sense ser vistos i una gran baralla els 
esperarà a les tavernes, qui aconseguirà detindre 
aquests duels?
14.00 - Hora del bon menjar; visiteu les cantines i 
tavernes que es troben dins de la muralla.
17.00 - Comencem la vesprada amb un divertit concurs 
interactiu al racó infantil.
17.15 - Xarrada didàctica a la parada del lutier sobre els 
instruments musicals de l'època.
17.30 - Els bufons del regne realitzaran malabarismes 
pels carrers del mercat al compàs de la música.
17.45 - Espectacle circense amb visuals aeris al carrer 
de la Mare de Déu del Carme a càrrec de saltimban-
quis.
18.00 - Reclutament de xicotets infants per a l'ensinis-
trament amb l'espasa al campament de soldats.
18.15 - Exhibició de falconeria a la plaça Major amb la 
participació dels enamorats del públic.
18.30 – Exhibició eqüestre al camp de justes: coneix 
els cavallers i tria’n el teu favorit. Proves d'habilitat a 
cavall: anelles amb espasa, anelles aèries amb llança i 
punteria amb justes a l’estaferm. Proves de carrer: 
combats cos a cos.
18.45 - Taller de manualitats al racó infantil.
19.00 - Exhibició de tir amb arc a l’arqueria, situada al 
carrer de la Cova Santa.
19.15 - Exhibició de vols de les aus del rei al Portal de 
València, amb la participació del públic.
19.30 - Xanquers, joglars i trobadors passegen pels 
carrers de Mascarell al costat dels músics de la cort.
19.45 - Teatre de marionetes al racó infantil.
20.00 - Concert de música medieval a càrrec de 
l’Orquesta Laudística Daniel Fortea a l'església i 
espectacle circense amb visuals aeris al camp de justes.
20.15 - Exhibició de bufar vidre a la parada del vidrier.
20.30 - Xarrada didàctica en l'exposició de falconeria: 
"La caça a l'Edat Mitjana mitjançant la falconeria".

20.45 - Els cavallers que van acompanyar Jaume I 
realitzaran una ronda de vigilància muntats en els seus 
corsers al voltant de les muralles.
21.00 - Col·loqui en l'exposició càtara situada a la sala 
multiesdeveniments de la plaça Nova a càrrec dels 
càtars.
21.15 - Taller de manualitats al racó infantil.
21.30 - Gran desfilada de foc pels carrers del mercat: 
xanquers, joglars, ballarines, malabaristes, trobadors i 
músics de la cort.
21.45 - Desfilada de torxes pels carrers del mercat a 
càrrec dels cavallers i soldats del rei. En finalitzar, es 
realitzarà un combat de mercenaris a la plaça Major.
22.00 - Hora de visitar les cantines i fi d'activitats.

DIUMENGE 17
10.00 - Visita teatralitzada de Mascarell. Punt de 
trobada: Portal de València. Cal inscripció prèvia en 
turisme@nules.es.
11.00 - Inici d'activitats: comencem amb un bonic 
taller de pastar pa per als més menuts al forn de llenya 
a càrrec del forner (capacitat limitada).
11.15 - Taller de manualitats al racó infantil.
11.30 – Els músics de la cort desfilen al costat de les 
ballarines orientals i l'emir pels carrers del mercat i a 
la parada dels gofres i creps de la plaça Major es 
realitzarà un taller d'aprenentatge per als més menuts 
(capacitat limitada).
11.45 - Espectacle circense amb visuals aeris situat als 
afores de la muralla a càrrec de saltimbanquis i 
exhibició de falconeria a la plaça Major, amb la 
participació del públic.
12.00 - Bombos i tambors desfilen pels carrers de 
Mascarell al costat de l'Orde de Templers, a la plaça 
Major tocaran bandes sonores conegudes com a 
cloenda de la seua actuació. Mentrestant, el bufador 
de vidre realitzarà una exhibició de bufar vidre a la 
seua parada.
12.15 - Concurs interactiu per als més menuts al racó 
infantil.
12.30 - Nomenament de dames, cavallers i xicotets infants 
de la cort en presència del rei i la reina al camp de justes.
12.45 - Teatre de marionetes al racó infantil.
13.00 - Balls medievals al camp de justes a càrrec dels 
cavallers i donzelles de la cort.
13.15 - Espectacle circense amb visuals aeris al camp de 
justes a càrrec de saltimbanquis.
13.30 - Xanquers, joglars i trobadors passegen pels 
carrers de Mascarell al costat dels músics de la cort i 
mentrestant el falconer reial realitzarà una exhibició 
de vols amb les aus a la plaça Major.
13.45 - Els cavallers a cavall galoparan muntats en els 
seus corsers al voltant de les muralles a fi de vigilar 
els dominis del rei. Mentrestant, a la plaça Nova, els 
mercenaris disputaran per les taules de les tavernes 
realitzant vertiginoses lluites.

14.00 - Hora de visitar les cantines. A la plaça Major, 
cant i escenificació del non nobis domine a càrrec 
dels templers.
17.00 - Joc col·lectiu al racó infantil.
17.15 - Exhibició de tir amb arc sobre una diana amb 
pèndol a l’arqueria.
17.30 - Passada itinerant dels xanquers i joglars del 
regne al ritme dels tambors.
17.45 - Espectacle circense amb visuals aeris al camp de 
justes a càrrec de saltimbanquis.
18.00 - Desfilada triomfal del rei Jaume I i dels 
cavallers que pugnaran en el torneig al costat dels 
bombos i tambors, soldats, dames i la cort des del 
campament fins al camp de justes.
18.15 - Exhibició de falconeria a la plaça Major amb la 
participació dels més menuts.
18.30 - Gran torneig de justes a cavall en honor al rei 
Jaume I i Na Violant d'Hongria al camp de justes. Hi 
participaran els millors cavallers del regne en les 
següents proves d'habilitat a cavall: anelles amb espasa, 
relleus de javelines a cavall i les temibles justes 
d'enderrocament. També podran gaudir de les proves 
de combats de carrer, de la domadura equina i del cant 
en viu i en directe. A quin cavaller animareu?
18.45 - Degustació de melmelades artesanes i demos-
tració del seu ofici a la parada de confitures.
19.00 - Taller de manualitats al racó infantil.
19.15 - Col·loqui en l'exposició dels càtars a la plaça 
Nova, explicació de les seues arrels i cultura.
19.30 - Bufons i joglars de la cort amenitzen els carrers 
al ritme de la música en directe.
19.45 - Vols de les aus del rei a la plaça Major amb la 
participació dels més atrevits del públic.
20.00 - Espectacle circense amb visuals aeris a 
l'esplanada del carrer de la Mare de Déu del Carme a 
càrrec de saltimbanquis.
20.15 – Exhibició de bufar vidre a la parada del vidrier.
20.30 – Encesa de muralles i castell piromusical a 
càrrec de Pirotècnia Martí.
20.45 - Exhibició del lutier i xarrada didàctica sobre 
els instruments de l'Edat Mitjana.
21.00 - Xarrada didàctica al campament de soldats: 
"Les armes de l'Edat Mitjana".
21.15 - Vols controlats de les aus al carrer de la Mare 
de Déu del Carme amb la participació dels xiquets 
presents.
21.30 - Gran desfilada de comiat final. Per a tancar 
l'esdeveniment amb brillantor gaudirem dels 
elements de foc pels carrers del mercat i finalitzarem 
amb un espectacle de foc a la plaça Major al costat de 
tota la cort del rei Jaume I, soldats, cavallers, dames, 
donzelles i altres personatges.
22.00 - Visiteu les cantines i fi d'activitats. Fins a l'any 
que ve!


