
La Bisbal 1810
Commemoració dels fets de la Bisbal d’Empordà 
durant la Guerra del Francès

Fira històrica. 3 i 4 d’abril de 2010

PA
LA
M
Ó
S C
-6
6

POLICIA
MUNICIPAL

MOSSOS
D’ESQUADRA

3

4

5

6

7

Exposició "La Bisbal 1810"
Mostra d'objectes relacionats amb el període de la Guerra del Francès.

Lloc: Castell Palau 

Dates: de l'1 d'abril al 2 de maig de 2010

Horari de Setmana Santa (de l'1 al 5 d'abril): de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h

Horari del mes d'abril: dijous, de 17 a 20 h
divendres i dissabtes, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
diumenges i festius, de 10 a 14 h

Organitza: Arxiu Comarcal del Baix Empordà, Àrea de Cultura, 
Terracotta Museu i Àrea Promoció de la Ciutat.

Col·labora: Museu Etnogràfic de Ripoll i Joaquim Pla i Dalmau (In memoriam).

Menú “Guerra del Francès”
Restaurants de la Bisbal d’Empordà us ofereixen diferents menús 
relacionats amb la Guerra del Francès.
Restaurant Castell d'Empordà Castell d'Empordà, s/n 972 64 62 54
Restaurant Cipri C/ l'Aigüeta, 71 972 64 21 21
Restaurant Daró Pl. de la Llibertat, 9 972 64 01 77
Restaurant Divinum Av. Les Voltes, 19 972 64 69 77
Restaurant El Teatret Pg. Marimon Asprer, 5 972 64 44 09
Restaurant El Toc Av. Josep Irla, 10 972 64 02 35
Restaurant L'Escut Av. Les Voltes, 11 972 64 01 02
Restaurant La Cantonada C/ del Bisbe, 6 972 64 34 13

Més informació a www.visitlabisbal.cat

Organitza:
Àrea de Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Hi col·laboren:
Federació del Comerç
Unió de Comerciants de la Bisbal
Associació de Comerciants de l'Aigüeta
Associació d'Antiquaris i Brocanters de la Bisbal
Àrea de Cultura
Arxiu Comarcal del Baix Empordà
Terracotta Museu
Jordi Frigola i Arpa
Hotel Castell d’Empordà
Museu Etnogràfic de Ripoll
Joaquim Pla i Dalmau ((IInn  mmeemmoorriiaamm))
Fundació Les Fortaleses Catalanes Les Fortaleses Catalanes

Hi participa:
Artístic Events
Companyia Toniton

L'Organització es reserva el dret d'alterar, suprimir o afegir actes a la programació si així ho considera convenient.

Oficina de Turisme de Torre Maria
C/ Aigüeta, 17
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 55 00
turisme @labisbal.cat

Castell Palau
Plaça del Castell, s/n
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 51 66
castell @labisbal.cat

www.labisbal.cat      www.visitlabisbal.cat
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TONITON
CIRCO TEATRO ANIMACION
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1- PONT VELL 5- PLAÇA DEL CASTELL
2- PORTAL DE LA RIERA 6- CASTELL PALAU
3- PLACA MAJOR 7- AJUNTAMENT
4- VOLTA DE LA MEL
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19,00 h Concert homenatge a Joan Carreras i Dagas
Concert amb les composicions escrites durant el segle XIX a la Bisbal d'Empordà per a la parròquia de Santa Maria.
Lloc: El Mundial
Organitza: Cor i camerata Noves Veus i Àrea Cultura

10,00 h Obertura del mercat i de la fira històrica
12,00 h Visita guiada "La Bisbal 1810"

Recorregut guiat a càrrec de l'historiador local Jordi Frigola pels principals llocs de la població vinculats amb 
la  Guerra del Francès.
Duració aproximada 90 minuts. Places limitades. Reserves a l'Oficina de Turisme.
Lloc de sortida: pont Vell (al costat del portal de la Riera) 

12,30 h Visita a la maqueta de la batalla de Waterloo
L'Hotel Castell d'Empordà acull una important col·lecció de soldadets de plom que recrea la batalla de 
Waterloo, la més famosa que va produir-se a Europa durant la Guerra del Francès.
Duració aproximada 30 minuts. Capacitat limitada. Reserves a l'Oficina de Turisme.
Lloc: Castell d'Empordà
Organitza: Hotel Castell d'Empordà

17,30 h Recreació històrica dels fets de la Bisbal
La Bisbal es trasllada 200 anys enrere per reviure els fets esdevinguts el 1810 durant la Guerra del Francès. Es 
recorreran els principals espais de l'enfrontament militar, com el pont Vell, la plaça Major i la plaça del 
Castell. La companyia Toniton realitzarà la representació teatral.
Duració aproximada 45 minuts. 
Lloc d'inici espectacle: pont Vell 
Lloc finalització de l'espectacle: plaça del Castell

Durant tot el dia:
Mercat d'època de productes artesans
A partir de les 10 del matí i durant tot el dia "Mercat d'època de productes artesans" a la plaça del Castell.

Taller del terrissaire
Taller participatiu on, entre tots, construirem el castell i podrem fer i posar les figures segons la nostra imaginació: el
general O'Donnell, els sometents, els soldats francesos, etc.
Lloc: plaça del Castell

Barrets i barretines
Participa a la fira històrica posant-te un barret de francès o una barretina de sometent. La Unió de Comerciants de la
Bisbal en repartirà per a tothom. 
Organitza: Unió de Comerciants

Centre comercial de la Ceràmica
Durant tot el dia els establiments comercials estaran oberts per oferir-vos productes artesans i de ceràmica.
Hi col·labora: Associació de Comerciants de l'Aigüeta

11,30 h Animació del mercat: Soldats  buscant  el  General
Ajuda'ls a trobar-lo! 
Hi participa: Companyia Toniton
Lloc: nucli antic

12,00 h Visita guiada "La Bisbal 1810"
Recorregut guiat a càrrec de l'historiador local Jordi Frigola pels principals llocs de la població vinculats amb 
la Guerra del Francès.
Duració aproximada 90 minuts. Places limitades. Reserves a l'Oficina de Turisme.
Lloc de sortida: pont Vell (al costat del portal de la Riera)

13,00 h Animació del mercat: Un  canó  que  fa  por
Vine i gaudeix de l'espectacle, però vés en compte!
Hi participa: Companyia Toniton
Lloc: nucli antic

17,00 h Visita a la maqueta de la batalla de Waterloo
L'hotel Castell d'Empordà acull una important col·lecció de soldadets de plom que recrea la batalla de 
Waterloo, la més famosa que va produir-se a Europa durant la Guerra del Francès.
Duració aproximada 30 minuts. Capacitat limitada. Reserves a l'Oficina de Turisme.
Lloc: Castell d'Empordà
Organitza: Hotel Castell d'Empordà

17,30 h Animació del mercat: El  soldat  torrat
Un soldat es passejarà pel mercat portant idees molt lliberals, festa i esbarjo. Tot això acompanyat d'una bóta de vi.
Hi participa: Companyia Toniton
Lloc: nucli antic

18,00 h Xerrada "La batalla de la Bisbal en el context de la Guerra del Francès. 
Estratègia militar i armament".
Duració aproximada 90 minuts. Capacitat limitada.
Hi participa: Fundació Les Fortaleses Catalanes.
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

19,00 h Animació del mercat: Reclutant soldats
La companyia busca nous soldats, tu pots formar-ne part!
Hi participa: Companyia Toniton
Lloc: nucli antic

20.00 h Tancament del mercat i de la fira històrica

Durant tot el dia:
Mercat d'època de productes artesans
A partir de les 10 del matí i durant tot el dia, mercat d'època de productes artesans a la plaça del Castell i la plaça Major.
Taller del terrissaire 
Taller participatiu on, entre tots, construirem el castell i podrem fer i posar les figures segons la nostra imaginació: el
general O'Donnell, els sometents, els soldats francesos, etc
Lloc: Plaça del Castell
Mercat antic i brocanter
Venda de mobles i objectes.
Lloc: volta de la Mel i plaça Major
Centre comercial de la Ceràmica
Durant tot el dia els establiments comercials estaran oberts per oferir-vos productes artesans i de ceràmica.
Hi col·labora: Associació de Comerciants de l'Aigüeta


