
VILAMAGORE MEDIEVAL, LA GRAN FESTA !! 

 

ISP sempre hem tingut clar que Vilamagore és una gran oportunitat per fer poble, posar Sant 

Pere al mapa, dinamitzar el turisme, el nostre petit comerç, donar vida als pobles veïns, encara 

que sigui per uns dies, ens omple d'orgull. 

 

Però sobretot, cal destacar el gran paper dinamitzador, vertebrador i de cohesió 

social. Vilamagore no són només dos dies. Són mesos on els voluntaris interrelacionen i es 

coordinen preparant les diferents actuacions i infraestructures. En definitiva, fer poble. 

 

Els membres d'ISP hem estat col·laboradors compromesos any rere any en aquest gran 

projecte. 

 

L'any 2003 vam trobar una festa vinguda a menys, després de les exitoses edicions 

aconseguides amb la "Presencia Històrica e Feyts de Vila Magore". 

 

Vam redissenyar la festa. Impulsar diferents tallers, d'espases, danses, animació de carrer... 

vam treballar per no perdre el fet diferencial que ens fa forts, els voluntaris. 

 

De nou el 2015 ens vam trobar un cop més, que la festa estava en un moment crític. Vam 

proposar canvis ambiciosos i arriscats: canvi de data, dos dies complets, nou format, ampliació 

d'espectacles... vam créixer i l'any 2019 rebíem més de 16.000 visitants. 

 

Ha estat una edició especialment dura per nosaltres. La pèrdua d'en Jaume Baucis, persona 

clau en el Vilamagore des dels inicis. Somiador, conciliador, entusiasta, treballador incansable. 

Membre d'ISP des del 2007. 

 

Tothom s'ha bolcat per fer possible la seva última aportació, la dramatúrgia de "Passió d'una 

Reina", salvant tots els entrebancs i així amb la complicitat de tots hem tornat a fer una edició 

memorable, un gran Festival, només superat per Terra de Trobadors. 

 

Volem aprofitar aquest espai per agrair de tot cor el compromís, l'esforç, el temps, la il·lusió, la 

dedicació de tots i cadascú dels voluntaris. També a tots els col·laboradors externs. Al personal 

de l'ajuntament. Sense vosaltres res d'això seria realitat. 

 

La força de tot un poble fa possible aquest viatge en el temps. Gràcies! 


