
23 i 24 de juny del 2018
Jaciment arqueològic 
de la Roureda de la Margineda 
(Sta. Coloma, Andorra) 

ENTRADA GRATUÏTA

2n FESTIVAL DE RECREACIÓ 
HISTÒRICA D’ANDORRA

PROGRAMA:

DISSABTE 23 DE JUNY

10:00 
Obertura del recinte i accés públic al 
campament

10:00 – 10:45 h 
Mostrari de material de recreació de 
tots els grups.

10:45 – 11:30 h 
Acte inaugural “ANDOSINOI, II Festival 
de Recreació Històrica d’Andorra”. 
Actuació de l’Esbart Dansaire d’Ando-
rra la Vella.

11:30 – 12:30 h 
Demostració de combat baix medieval 
(ss XIII- XV) per part dels grups Sagra-
mental de Sant Genís i Leichtenauer.

12:30 – 13:00 h 
Visita guiada al jaciment de la Roureda 
de la Margineda. 

12:30 – 13:15 h
Activitat infantil “Estaferms i catapul-
tes” per part del grup Aur-Art. (Places 
limitades)

13:00 – 14:00 h 
Taller “El vestit medieval” amb teler de 
tabletes per part del grup Gineceu. 
Taller sobre la música durant l’Edat 
Mitjana per part del grup Gineceu i 
Sanguen Honoris. 

13:15 – 14:00 h 
Activitat infantil sobre dansa “L’Estam-
pida” (Places limitades)

16:00 – 16:30 h 
Taller “Medicines i Metzines” (Hospital 
de campanya medieval) per part del 
grup Les Dames de Salern.

16:30 – 17:15 h
Taller “Scriptorium. L’escriptura a l’Edat 
Mitjana” per part del grup Sanguen 
Honoris.

17:15 – 18:00 h 
Taller infantil de soft combat per part 
del grup Aur-Art. (Places limitades)

18:00 – 18:30 h 
Visita guiada al jaciment de la Roureda 
de la Margineda. 
Activitat infantil “Els jocs a l’Edat 
Mitjana” per part del grup Aur-Art.

18:30 – 19:30 h 
Demostració de combat baixmedieval 
(ss XIII- XV) per part dels grups Sagra-
mental de Sant Genís i Leichtenauer.

19:30 – 20:30 h 
Taller “El vestit medieval” amb teler de 
tabletes per part dels grups Gineceu i 
Sanguen Honoris.

DIUMENGE, 24 DE JUNY

10:00 h 
Obertura del recinte i accés públic al 
campament

10:00 – 11:00 h 
Taller “El vestit medieval” amb teler de 
tabletes per part del grup Gineceu. 
Activitat infantil “Estaferms i catapul-
tes” per part del grup Aur-Art. (Places 
limitades)

11:00 – 11:30 h 
Visita guiada al jaciment de la Roureda 
de la Margineda. 
Taller infantil de soft combat per part 
del grup Aur-Art. (Places limitades)

11:30 – 12:30 h 
Demostració de combat baix medieval 
(ss XIII- XV) per part dels grups Sagra-
mental de Sant Genís i Leichtenauer.

12:30 – 13:30 h 
Taller sobre “Els jocs a l’Edat Mitjana” 
per part dels grups Sanguen Honoris i 
Aur-Art. (Places limitades)

13:30 – 14:00 h 
Taller “Llegendes medievals” per part 
del grup Sanguen Honoris. Cloenda del 
festival.

ORGANITZA: AMB LA COL·LABORACIÓ DE: ALTRES COL·LABORADORS:


