DIVENDRES
HORARI

GRUP

ACTIVITAT

LLOC

10:30-11:30

BOCS DE
BITERNA

Cercavila musical dramatitzada d'inici del mercat i tot anunciant l'arribada del Comte Guifré
de la batalla de Tremp.

Carrers del Mercat

11:00-12:00

INFESTUM

"Bon dia Jofres!". Després de ser els súbdits de la comtessa, ens anunciaran que el Comte
Guifré arribarà aquesta tarda de la batalla. Cercavila.

Cercavila per tots els carrers del
mercat

11:30-12:00

FAKIR KIRMAN

Espectacle de faquirisme amb punyals, foc i serps que demostren l'habilitat d'aquest gran
faquir.

Escenari de la Plaça de l'Ajuntament

12:00-13:00

GIL
RATATAPLAM

Danses i cançons medievals per a la mainada

Escenari de la Plaça de l'Ajuntament

12:00-12:30

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

Campament Medieval a l'espai del
carrer de la Trinitat

12:30-13:00

ACARONANT
L'AIRE

Espectacle de Falconeria

Plaça de la Llibertat

12:30-14:00

BOCS DE
BITERNA

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

13:00-14.00

INFESTUM

Demostració d'armadures medievals i lluites dins del Campament Medieval d'Infestum amb
photocall

Campament Medieval de la Plaça de
l'Ajuntament

13:30-14:00

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

Campament Medieval a l'espai del
carrer de la Trinitat

14:00-16:00

RECUPEREM FORCES

16:00-17:00

BOCS DE
BITERNA

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

16:00-16:30

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

Campament Medieval a l'espai del
carrer de la Trinitat
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HORARI

GRUP

ACTIVITAT

LLOC

17:00-18:00

INFESTUM

Fletxes, poesies i martells: Tres de les especialitats dels nostres estimats Jofres. Agafeu-vos
fort que venen disposats a mostrar tot el seu enginy medieval amb números d’autèntica
literatura i habilitat bèl·lica (cercavila).

Carrers i places del Mercat

17:30-18:30

ACARONANT
L'AIRE

Espectacle de Falconeria

Plaça de la Llibertat

PREP. SOPAR

Comencen els preparatius per cuinar el vedell del banquet del 20e aniversari del Mercadal

Davant l'Església de Sant Pere

18:00-19:00

BOCS DE
BITERNA

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

18:30-19:00

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

Campament Medieval a l'espai del
carrer de la Trinitat

19:30-20:30

INFESTUM +
MÚSICS

"Arribada del Comte Guifré a Ripoll". El comte, ferit de mort arriba a Ripoll, l'acompanyen
la comtessa Guinedell, els seus nobles i els seus vassalls. Gran cercavila amb cavalls per tot
el mercat i acabant a l'escenari de la Plaça de l'Ajuntament on cau desplomat.

Carrers del Mercat i Plaça de
l'Ajuntament.

19:00-20:00

INFESTUM

Demostració d'armadures medievals i lluites dins del Campament Medieval d'Infestum amb
photocall

Campament Medieval de la Plaça de
l'Ajuntament

20:00-21:00

BOCS DE
BITERNA

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

20:30-21:00

FAKIR KIRMAN

Espectacle de foc del Faquir Kirman. El veritable Rei del Foc.

Escenari de la Plaça de l'Ajuntament

21:30-22:30

INFESTUM

"La Nit del Comte Guifré". Guinedell, veient que el seu marit està en els darrers moments
de la seva vida li organitza un banquet on vindran a homenatjar al comte tot un reguitzell
d'artistes vinguts d'arreu de les contrades catalanes.

Escenari de la Plaça de l'Ajuntament

17:30
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DISSABTE
HORARI

GRUP

ACTIVITAT

LLOC

10:30-11:30

BOCS DE
BITERNA

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat.

Carrers del Mercat

11:00-12:00

INFESTUM

“Bon dia Jofres!”. Després de ser els súbdits de la comtessa, ens dedicaran uns balls,
cançons i desplegament d’habilitats que deixaran els visitants bocabadats. Ells son els
Jofres, els únics!

Cercavila per tots els carrers del
mercat

12:00-12:30

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

Campament Medieval a l’espai del
carrer de la Trinitat

11:00-12:00

GIL
RATATAPLAM

Danses i cançons medievals per a la mainada

Escenari de la Plaça de l’Ajuntament

12:00-12:30

ACARONANT
L’AIRE

Espectacle de Falconeria

Plaça de la Llibertat

12:00-13:00

FAKIR KIRMAN

Espectacle de faquirisme amb punyals, foc i serps que demostren l’habilitat d’aquest gran
faquir.

Escenari de la Plaça de l’Ajuntament

12:30-13:30

BOCS DE
BITERNA

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat.

Carrers del Mercat

13:00-14.00

INFESTUM

Demostració d’armadures medievals i lluites dins del Campament Medieval d’Infestum amb
photocall

Campament Medieval de la Plaça de
l’Ajuntament

13:00-13:30

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

Campament Medieval a l’espai del
carrer de la Trinitat

14:00-16:00
16:00-17:00

RECUPEREM FORCES
BOCS DE
BITERNA

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat
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HORARI

GRUP

ACTIVITAT

LLOC

16:30-17:00

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

Campament Medieval a l’espai del
carrer de la Trinitat

17:00-18:00

INFESTUM

“Fletxes, poesies i martells”. Tres de les especialitats dels nostres estimats Jofres. Agafeuvos fort que venen disposats a mostrar tot el seu enginy medieval amb números d’autèntica
literatura i habilitat bèl·lica.

Carrers i places del Mercat

17:30-18:00

ACARONANT
L’AIRE

Espectacle de Falconeria

Plaça de la Llibertat

17:30-18:30

BOCS DE
BITERNA

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

17:30-18:00

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

Campament Medieval a l’espai del
carrer de la Trinitat

19:00-20:00

INFESTUM

Demostració d’armadures medievals i lluites dins del Campament Medieval d’Infestum amb
photocall

Campament Medieval de la Plaça de
l’Ajuntament

19:30-20:30

BOCS DE
BITERNA

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

21:00-23:00

INFESTUM +
ARTISTES

Gran Sopar del XX Aniversari del Mercadal del Comte Guifré.
(programació a part)

Església de Sant Pere
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DIUMENGE
HORARI

GRUP

ACTIVITAT

LLOC

10:30-11:30

L'OS PEDRER

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

11:30-13:30

INFESTUM

"Bon dia Jofres!". Després de ser els súbdits de la comtessa, ens dedicaran uns balls,
cançons i desplegament d’habilitats que deixaran els visitants bocabadats. Ells son els
Jofres, els únics!

Cercavila per tots els carrers del
mercat

11:30-12:00

FAKIR KIRMAN

Espectacle de faquirisme amb punyals, foc i serps que demostren l'habilitat d'aquest gran
faquir.

Escenari de la Plaça de l'Ajuntament

12:00-13:00

GIL
RATATAPLAM

Danses i cançons medievals per a la mainada

Escenari de la Plaça de l'Ajuntament

12:30-13:00

ACARONANT
L'AIRE

Espectacle de Falconeria

Plaça de la Llibertat

12:00-12:30

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

Campament Medieval a l'espai del
carrer de la Trinitat

12:00-13:00

L'OS PEDRER

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

13:00-14.00

INFESTUM

Demostració d'armadures medievals i lluites dins del Campament Medieval d'Infestum amb
photocall

Campament Medieval de la Plaça de
l'Ajuntament

13:30-14:00

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

Campament Medieval a l'espai del
carrer de la Trinitat

13:30-14:00

L'OS PEDRER

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

14:00-16:00

RECUPEREM FORCES

16:00-17:00

L'OS PEDRER

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

16:00-16:30

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.

Campament Medieval a l'espai del
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HORARI

GRUP

ACTIVITAT
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

LLOC
carrer de la Trinitat

16:30-17:00

INFESTUM

Demostració d'armadures medievals i lluites dins del Campament Medieval d'Infestum amb
photocall

Campament Medieval de la Plaça de
l'Ajuntament

16:30-17:00

ACARONANT
L'AIRE

Espectacle de Falconeria

Plaça de la Llibertat

17:00-18:00

INFESTUM

Fletxes, poesies i martells: Tres de les especialitats dels nostres estimats Jofres. Agafeu-vos
fort que venen disposats a mostrar tot el seu enginy medieval amb números d’autèntica
literatura i habilitat bèl·lica.

Carrers i places del Mercat

17:00-17:30

DRAKONIA

Lluita de Cavallers: Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus d’armes.
Són espectacles divertits amb coreografies molt espectaculars i amb molta acció i emoció.

Campament Medieval a l'espai del
carrer de la Trinitat

17:30-18:30

INFESTUM

Conte infantil "La Cort del Comte"

Escenari de la Plaça de l'Ajuntament

18:30-19:30

L'OS PEDRER

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

20:00-21:00

L'OS PEDRER

Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat

Carrers del Mercat

21:15-22:30

DRAKONIA +
FAKIR KIRMAN
+ INFESTUM

"El Foc ho purifica tot". Espectacle molt visual i impactant on intervenen diferents elements
de foc. Coreografies al so d’una música amb molt de ritme. Boles de foc, bengales, espases
de foc, torxes i molt més. Efectes pirotècnics i final amb bateria de focs artificials. Obrirà
l'espectacle el Fakir Kirman al que s'afegiran els actors de Drakonia. Per acabar, els hereus
de Comte Guifré i la seva vídua, s'acomiadaran dels assistentes i donaran pas al Mapping de
la façana de Monestir de Ripoll.

Escenari de la Plaça de l'Ajuntament

22:30-23:00

MAPPING

Projecció del mapping sobre la història de la portalada del Monestir de Ripoll.

Plaça de l'Ajuntament i esplanada de
l'entrada del Monestir.
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