
Bases concurs 
fotogràfic  
Instagram :
Guanya un PREMI DE 100 € Consulta l’Instagram  
de @lafraguadevulcano per conèixer els bases.

1. Per a participar caldrà publicar a Instagram 
una fotografia realitzada al Mercat Medieval 
d’Ontinyent del 21 al 23 de febrer de 2020. Seguir 
i etiquetar a @lafraguadevulcano i incloure l’eti-
queta #ontinyentmedieval

2. El concurs és donarà per finalitzat als 12:00h 
del dia següent de la clausura del mercat.

3. S’atorgarà un premi de 100€ a la foto que més 
likes obtinga.

4. És comunicarà el guanyador en el compte 
d’instagram de @lafraguadevulcano

5. L´usuari afirma ser el propietari dels drets 
legals per a publicar els fotografies i cedeix 
tots els drets d’ús sense restricció a l’empresa 
organitzadora.

6. Qualsevol mètode d’alteració sobre la mecà-

nica del concurs comportarà la desqualificació 
automàtica.

7. La participació implica l’acceptació de totes 
els bases del concurs.

8. L’organització, així com la xarxa social, no són 
responsables davant qualsevol reclamació legal 
sobre aquestes fotografies, sent l’usuari l’únic 
responsable d’aquestes. 

MIG ANY 
FEST 2020
Apertura Portes. 19:00h. 

De 19:00 a 20:30 Casper Dj
De 20:30 a 22:30 Grupo Eñe
De 22:30 a 1:00 Musics de Carrer
De 1:00 a 4:00 Nando Costa Dj

Guanya un 

premi de

 100€

Ontinyent
Medieval 2020

Del 21 al 23 de febrer 
Plaça de Baix, Plaça Major, 
Regall i la Vila



Divendres 
21 de febrer
18.00 El mercat obri les seues portes
18.00 Vida de campament, vila d’oficis
19.00 Vestir al cavaller  
19.15 Lluites i combats 
19.30 Acte inaugural :
Representació històrica “Jaume I i la conquesta 
d’Ontinyent” (Dramatització adaptada d’un text 
d’Alfred Bernabeu)
Cercavila del Grup de danses d’Ontinyent i el 
Regall fins la plaça de Baix.
20.00 Prego del Mercat Medieval
Actuació Pep El Botifarra (en acústic)
Pregó del Mercat Medieval 2020 a càrrec de José 
Luis Castells des del balcó del Museu Fester
20.15 El passeig de la Guàrdia  
20:30 Representació històrica “Els agermanats 
d’Ontinyent” (Dramatització adaptada d’un text 
d’Alfred Bernabeu)  
22.00 El mercat tanca les seues portes

Dissabte  
22 de febrer
10.30 El mercat obri les seues portes
10.30 Vida de campament, vila d’oficis
11.00 Cercaviles musical d’obertura 
11.30 Bufons i Saltinbanquis: Sempre fent riure 
al personal amb les seues bogeries i les seues 

il·luminar la nit més fosca. 
22.00 El mercat s’acomiada fins demà

Diumenge  
23 de febrer
08:30. Quedada Fotogràfica organitzada per AFO 
amb motiu del Mercat Medieval (cal fer inscripció 
a https://bit.ly/381m8RT)
10.30 El mercat obri les seues portes
10.30 Vida de campament, vila d’oficis
11.00 Els embruixadors. Els nostres Embruixa-
dors, amb les seues varetes i els seus conjurs 
apresos dels seus ancestres, arriben amb els 
seus trucs i beuratges per a omplir  de màgia el 
mercat.   
11.30 Representació teatral històrica “Jaume I i 
la conquesta d’Ontinyent” (Dramatització adapta-
da d’un text d’Alfred Bernabeu)

12.00 Cercavila a càrrec del grup La Colla i el 
Grup de Dances d’Ontinyent 
12.00 Vestir al cavaller 
12.00 Música medieval folk 
12.30 Representació teatral històrica “Els 
agermanats d’Ontinyent” (Dramatitza-
ció adaptada d’un text d’Alfred Bernabeu) 

12.30 Lluites i combats 
13.00 La Cort dels Joglars. Espectacle de circ 

13.15 El passeig de la guàrdia 
13.30 Música i acció! 

increïbles habilitats. Els bufons de la cort, arriben 
a omplir de color el mercat i a sorprendre els 
espectadors amb el seu mestratge en les arts 
circenses. 
12.00 El passeig de la guàrdia 
12.30 Música i acció! 
13.00 Lluites i combats 
13.00 Cercavila a càrrec del grup Menestrils 

13.30 La Cort dels Joglars. Espectacle d’humor i 
malabars 
14.00 Hora del bon yantar!
17.30 El mercat obri les seues portes
17.30 Vida de campament, vila d’oficis
18.00 Música i sons d’Orient 
18.00 Vestir al cavaller 
18.30 Éssers mitològics. Transportaran als visi-
tants a aquells temps immemorials en els quals 
la fantasia es mesclava amb la realitat. 
19.00 Explicació d’armes 
19.30 Música medieval pels carrers del mercat 

19.45 El passeig de la guàrdia 
20.00 Els desafortunats. Expulsats del seu regne, 
la família dels Desafortunats no cessa en la 
seua obstinació de casar als fills i a les filles en 
edat de meréixer, per a veure si aconsegueixen 
enllaçar sang amb alguna família de la noblesa 
que els ajude a eixir de la misèria. 

20.30 Cercavila musical 
20.30 Lluites i combats  
21.30 Ritual de foc. El Foc, element purificador 
que allibera les ànimes i espanta els mals espe-
rits, ve de la mà dels xamans per a permetre’ns 

del 21 al 23 de febrer 
La plaça Major, el carrer Regall, la plaça de Baix i els carrers de La Vila es convertiran en l’escenari 
ideal per recrear l’època medieval i transportar-nos al passat. Els carrers s’omplin de colors, aromes i 
sorolls, on es combina perfectament un clàssic del mercat, com és la mostra d’oficis, amb un autèntic 
basar àrab. Si veniu, podreu conèixer com treballaven abans els ferrers, afiladors, esparters, tallistes 
i altres oficis antics. Embarca’t amb aquest apassionant viatge cultural i sensorial! Les cercaviles musi-
cals i la dansa, components molt destacats de les festes medievals, també estaran presents i ompliran 
els carrers de música d’altra època i representacions teatrals històriques en commemoració del 775 
aniversari d’Ontinyent Vila Reial. En aquesta edició de mercat trobareu, a més a més, gran quantitat de 
parades d’artesania situades a la plaça de Baix, al carrer del Regall i la plaça Major, així com atraccions 
infantils, tavernes, productes tradicionals, exhibició de tir amb arc i moltes activitats d’animació de 
carrer, tot complementat amb una decoració autèntica que ens convidarà a viatjar en el temps.

14.00 Hora del bon yantar!
17.30 El mercat obri les seues portes
17.30 Vida de campament, vila d’oficis
18.00 Els desafortunats. Expulsats del seu regne, 
la família dels Desafortunats no cessa en la 
seua obstinació de casar als fills i a les filles en 
edat de merèixer, per a veure si aconsegueixen 
enllaçar sang amb alguna família de la noblesa 
que els ajude a eixir de la misèria. 
18.30 Explicació d’armes 
18.30 Música medieval pels carrers del mercat 

19.00 Cercavila a càrrec del grup El Raval, músi-
ca medieval 
19.00 Lluites i combats 
19.30 El conjur. Foc i malabars 
20.00 Música i sons d’Orient 
20.15 El passeig de la guàrdia 
21.00 Cercaviles de comiat. Música, foc i perso-
natges fantàstics 
22.00 El mercat tanca les seues portes

Durant l’horari de mercat: Campament medie-
val amb vida quotidiana de l’època, xarrades i 
explicacions d’armes antigues, Exposició cambra 
de tortura, racó infantil amb jocs, atraccions ma-
nuals, vila d’oficis, soc àrab, exposició curiositats 
de la història…

Descarrega 

la  programació 

al mòbil
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