
Divendres, 7 de juliol
Palau de Pinós

19 hores
Conferència: "L'exili dels càtars"

a càrrec de: Martina Camiade,
Pere Cascante i Jean Pierre Lacombe.

Actes de l'agermanament entre els municipis
de Bagà i La Roca de l'Albera. 

Dissabte, 8 de juliol
Plaça Porxada
22.30 hores

Llegenda del rescat de les 100 Donzelles.
Venda d'entrades a l'oficina de turisme de Bagà.

Diumenge ,9 de juliol
Plaça Porxada

12 hores
Actuació dels Castellers de Berga.

Església Parroquial St. Esteve
18 hores

Pregó d'obertura de
les Festes de la Baronia de Pinós 2017

a càrrec de Coral Cuadrada Majó, professora
d'Història Medieval de la Universitat Rovira i Virgili 

Seguidament, concert de música medieval instrumental
"La dolça fusta".

Dimarts, 11 de juliol
Església Parroquial St. Esteve

21 hores
II Concert d'orgue, campanes i altres "multidisciplinar" 

Organitza Música Baganesa.

Dimecres, 12 de juliol
Església Parroquial St. Esteve

19 hores
Conferència "La màgia de la Paraula

(especial compte Arnau)", a càrrec de Toni Gol.

Mairie
Laroque des AlbèresI DE ROC

Parc Natural
del Cadí-Moixeró

Agència de
Desenvolupament
del Berguedà

Amb el suport de:

Bagà
7 - 16 juliol 2017

X Mostra
de productors

agroalimentaris del Berguedà

X Fira de
demostració d'oficis

Monogràfic homenatge
al vidre

X Trobada de grups
de recreació

històrica



Diumenge, 16 de juliol
Per a tot el recorregut de la Fira

Mostra i tallers artesanals per a grans i petits

plaça Sant Roc
Taller de tir amb arc, amb els arquers de Brocà

Pont de la Vila i font del Calic
Mostra de la vida en un campament medieval:

Cuina, destil·lació medieval, scriptorium,
treballs en cuir, tints naturals, ...

11.30 hores
Taller d’herbes medicinals, amb les Dames de Salern

Plaça Sant Roc
11 hores

Torneig de tir amb arc

Sala d'actes de Palau
11 hores

Xerrada/col·loqui. Poesia trobadoresca i alimentació
a càrrec de Josep M. Rosignol, historiador

Plaça Tiraval
11:30hores

Lluita entre cavallers

Plaça Porxada
12 hores

Exhibició d'aus rapinyaires smb "Acariciando el aire"

Plaça Porxada
13 hores

Semifinals i final de la lluita de cavallers

Plaça Porxada
13,30 hores

Exhibició d'aus rapinyaires amb "Acariciando el aire"

Plaça Porxada
13:45 hores

Entrega de premis de tir amb arc i lluites

Dissabte, 15 de juliol
Plaça Sant Roc

De 18 a 21 hores.
Taller de tir amb arc amb els arquers de Brocà

De 22 a 24 hpres
Mercat medieval nocturn

Pati d'Armes de Palau
20,30 hores

Dansa del ventre amb el grup Nefershu

22 hores
Concert amb el grup Joglars de Ripollet

Plaça de la Verdura
22 hores

Visita teatralitzada nocturna
pel nucli antic de la Vila de Bagà.

Organitza l'Oficina de Turisme de Bagà.

Plaça Porxada
23:15 hores

Espectacle de cloenda:
Dansa del ventre amb el grup Nefershu

 i presentació dels grups de recreació històrica

Diumenge, 16 de juliol
Plaça Porxada

De 10-14h
Monogràfic homenatge al vidre

carrer Sobirà
X Mostra de productors agroalimentaris

del Berguedà

nucli antic
Fira de demostració d'elaboració de productes i oficis

Plaça de la Verdura, pujada al Forment,
passatge i pati de la Fanxona
Zoco musulmà al call jueu

Dissabte, 15 de juliol
Pont de la Vila i Plaça del Calic

A partir de les 12 hores
Campament medieval i trobada de grups de recreació històrica

amb diferents activitats durant tot el cap de setmana

Església Parroquial St. Esteve
11:30 hores

Demostració d'escriptura medieval
i capítol templer de nomenament d’un cavaller.
amenitzat amb la música dels Joglars de Ripollet

Organitza: Arquers del rei Jaume, Arnau Min de Tost, 
templers del comtat de Barcelona.

Pati d'Armes de Palau
Tot el cap de setmana

Campament Templer i jocs infantils medievals.

18 hores
Obertura de la X Fira de demostració d'oficis. 

Plaça Porxada
Monogràfic homenatge al vidre.

Carrer Sobirà
X Mostra de productors agroalimentaris del Berguedà. 

a tot el nucli medieval
Mostra i tallers d'oficis antics

A les places del nucli antic hi trobareu els diferents oficis :
joiers, cistellers, herbolaris, cereries, espardenyers, luthiers, 

teixidors, puntaires, filadores, patchwork, matalasser, fusters, 
ebenista, boter, bastoner, bufador de vidre, forjadors, il·lustradors

Plaça de la Verdura, pujada Forment, passatge i pati de la Fanxona
Zoco al call jueu

Per tot el recorregut
Tallers infantils artesanals.

Parc de la Vila
18:30 hores

Batalla campal amb 100 soldats combatent.

Dimecres, 12 de juliol
Plaça Porxada

22 hores
 6a Ronda nocturna per les terres de la Baronia

(caminada nocturna).
Organitza la UEC de Bagà.

Dijous, 13 de juliol
Plaça Porxada

18 hores
Jocs de Jussans i Sobirans.

Organitza: l'Esplai Deixem petjada.

Palau de Pinós
21:30 hores

1a sessió II Nit de terror al palau de Pinós.
"La vida d'una bruixa"

Organitza Grup de Teatre La Faia i Bagà Turisme.

Palau de Pinós
23 hores

2a sessió II Nit de terror al palau de Pinós.
Organitza Grup de Teatre La Faia i Bagà Turisme.

Divendres, 14 de juliol
Plaça Catalunya

18.30 hores
Visita guiada

"Descobrim el passat medieval de la vila de Bagà". 
Gratuït.

Església Parroquial St. Esteve
21 hores

Concert de cant coral
a càrrec del Cor de la Generalitat Valenciana
Festival de Música Antiga del Pirineu. FEMAP.

Venda d'entrades a l'Oficina de Turisme de Bagà


