
Diumenge, 26 de gener

Dissabte, 25 de gener descobreix Òdena pam a pam

Organitza: Producció: Amb el suport:



BARONIA D’ÒDENA
la fira dels castells i terra de frontera

Dissabte, 25 de gener
De les 10:30 del matí a 12 del migdia

ÒDENA PAM A PAM
Vols conèixer el castell d’Òdena i el nucli antic? 
Perquè Òdena va donar nom a una baronia? 
Racons desconeguts, anècdotes, vida quotidiana, 
històries... 
Passejada comentada a càrrec de Josep-Vicenç 
Mestre.
Sortida des de la Biblioteca l’Atzavara, al carrer de 
la Guixera.

Diumenge, 26 de gener
De 9 del matí a 2 del migdia

En el decurs de tot el matí, al nucli antic d’Òdena

MERCAT HISTÒRIC

ACCIONS TEATRALS DE LA HISTÒRIA D’ÒDENA:

Guillem I d’Òdena, corsari del Mediterrani
A finals de l’estiu de 1226, dues sageties amb base 
a Tarragona amb patent de cors manades per 
Guillem I d'Òdena van atacar en aigües d’Eivissa 
dues embarcacions (una galera i una tarida) del valí 
de Mallorca, de les quals van capturar-ne una, 
mentre l'altra galera va fugir...

El cabdill Almansur conquerí el castell de Wutinah 
(Òdena)
Entre el juny i l’agost de l’any 982 en una ràtzia 
devastadora el cabdill Al-Mansur –el Victoriós- va 
atacar Pamplona i després va efectuar una incursió 
fins a Garunda –Girona-, passant per Wutinah.

ACTUACIONS ITINERANTS DEL TROBADOR 
DEL LLOBREGAT

ENCUNYACIÓ DE MONEDES
Taller d’encunyació de monedes del tresor d’Òde-
na, format per 1 dinar d’or encunyat per Yahia 
al-Mutali de Ceuta i 10 mancusos d’or barcelonins 
que els imitaven i que van estar en circulació entre 
els anys 1003 al 1078. 

CAMPAMENT DE LES HOSTS DELS SENYORS 
D’ÒDENA

ACTUACIONS ITINERANTS DEL GRUP 
DE PERCUSSIÓ KONKATRONS

A partir de les 9 del matí, al pati del Centre 
Fraternal i Instructiu

ESMORZAR POPULAR A LA BRASA
Un bon esmorzar a la brasa amb botifarra crua, 
botifarra negre, cansalada, pa, tomàquets, oli, vi i 
aigua.
Preu: 4€
Col·labora: Associació de veïns del carrer la Guixera

A les 10:30 del matí, des del carrer Calaf 
(costat escola Castell d’Òdena)

XXVII CURSA POPULAR D’ÒDENA
Inscripcions: mitja hora abans de la sortida
Organitza: Escola Castell d’Òdena i AMPA

A partir de les 11 del matí, a la Plaça Major

XVI APLEC DE SARDANES D’ÒDENA  amb presèn-
cia de les cobles Lluïsos de Taradell i Berga Jove. 
Organitza: Colles Sardanistes d’Òdena

A les 12:00 del migdia, sota la torre del castell 
d’Òdena

JOC DE LA CUCANYA
Joc tradicional de la fira d’Òdena consistent a 
grimpar per un pal vertical només amb l’ajuda de 
braços i cames. Arriba a dalt i tot i guanya.
Premis oferts pels comerços d’Òdena.

A les 12:30 del migdia, al castell d’Òdena

TORNEIG MEDIEVAL

Diu la llegenda que el senyor d’Òdena per convèncer 
al senyor de Jorba perquè el deixés casar amb la 
seva filla, va fer construir un camí de rajoles d’or 
entre ambdós castells. Per commemorar la conces-
sió de la mà de la donzella es van celebrar grans 
festes, i unes justes o born en les quals hi hagueren 
combats entre cavallers muntats a cavall i armats 
amb llances, espases i maces.


