
Ontinyent
Medieval 2022
Del 25 al 27 de febrer

c c Pla a de Baix, Pla a Major, 
Regall i la Vila
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El mercat obri les portes.
Cercavila musical d’obertura. 
Itinerant
Els dons dels bufons: Sempre 
omplen de color el mercat amb 
les seues exhibicions d’humor i 
altres guirigalls. Itinerant
Combat cos a cos àrab vs. cris-
tià. Palau de la Vila
Grup de Danses + El Regall.
La captura del drac. Música i 
gresca! Itinerant
Duel àrab contra cristià. Palau 
de la Vila
La Cort dels Joglars. Especta-
cle circense. Pl. Major
Hora del bon yantar!

El mercat obri les portes.
Menestrils.

El mercat obri les portes.
Cercavila acompanyant a la 
pregonera del mercat Medieval, 
Teresa Gandia, des de l’Ajun-
tament fins a la Plaça de Baix. 
Amb la S.A. for Dixieland.
Actuació del Ballet Opera. 
Plaça de Baix
Pregó a càrrec de Teresa Gan-
dia. Balcó Museu Fester
Espectacle pels carrers del 
mercat de la S.A. for Dixieland. 
Itinerant
El dragó ix als carrers. Música i 
gresca! Itinerant
Duel àrab contra cristià. Palau 
de la Vila
La captura del drac. Itinerant
El foc inunda els carrers. Itine-
rant
El mercat tanca les portes.

Música i sons de l’edat mitjana. 
Itinerant
La Captura del Drac. Itinerant 
Els bruixots. Conjurs i encante-
ris per a tots. Itinerant
Duel àrab contra cristià. Palau 
de la Vila
Música medieval pels carrers 
del mercat. Itinerant
Faunes dels boscos. Itinerant
Combat cos a cos àrab vs. cris-
tià. Palau de la Vila
Cercavila musical. Itinerant
La Captura del Drac. Itinerant
Foc i rebomboris. Espectacle 
que combina elements de foc 
amb l’humor i les disciplines cir-
censes. Pl. Major
El mercat s’acomiada fins 
demà.

Divendres 25 de febrer

Dissabte 26 de febrer
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El mercat obre les portes.
Bufons i saltimbanquis amb els 
seus músics. Itinerant
Actuacions Gegants i Cabets. 
Pati del Palau de la Vila
El Raval. Itinerant
Combat cos a cos àrab vs. cris-
tià. Palau de la Vila
Els desheretats. Caminen per 
les viles intentant enganyar a 
tot aquell que veuen. Itinerant
Duel àrab contra cristià. Palau 
de la Vila
La Captura del drac. Música i 
acció! Itinerant
Hora del bon yantar!

El mercat obri les portes.
Circ i humor. Nous personatges 
que ens mostren les seues ha-
bilitats de vida més impactants 
apreses en les diferents gestes 
de vida. Itinerant
La Colla. Itinerant
 La cort dels joglars. Itinerant
La Captura del Drac. Itinerant
Música medieval pels carrers 
del mercat. Itinerant
Malabars i més. Espectacle cir-
cense. Pl. Major
Música i sons de l’Edat Mitjana. 
Itinerant
Cercavila de comiat. Itinerant
El mercat tanca les portes.

Diumenge 27 de febrer

Durant l’horari de mercat: 
Exposició d’una cambra de 
tortura, racó infantil amb jocs, 
atraccions manuals, vila d´o-
ficis, campament, soc àrab, 
exposició de curiositats de la 
història…



Guanya un PREMI DE 100 €  Consulta l’Instagram de @lafraguadevulca per conèixer 
els bases.

1. Per a participar caldrà publicar a Instagram una fotografia realitzada al Mercat Me-
     dieval d’Ontinyent del 25 al 27 de febrer de 2022, seguir i etiquetar a @lafraguade-
     vulca i incloure el hashtag #OntinyentMedieval
2. El concurs es donarà per finalitzat a les 12:00h de l’endemà de la clausura del mer-
      cat.
3. S’atorgarà un premi de 100€ a la fotografia guanyadora.
4. La fotografia guanyadora serà valorada per La Fragua de Vulcano i es decidirà valo-
      rant la seua bellesa, qualitat i originalitat.
5. Es comunicarà el guanyador en el compte d´Instagram de @lafraguadevulca
6. L´usuari afirma ser el propietari dels drets legals per a publicar les fotografies i ce-
      deix tots els drets d’ús sense restricció a l’empresa organitzadora.
7. Qualsevol mètode d’alteració sobre la mecànica del concurs comporta la desqua-
      lificació automàtica.
8. La participació implica l’acceptació de totes les bases del concurs.
9. L’organització, així com la xarxa social, no són responsables davant qualsevol re-
      clamació legal sobre aquestes fotografies, sent l´usuari l’únic responsable d´aques-
      tes.

Bases del concurs fotografic a Instagram


