
PROGRAMA:

DIVENDRES 23
17:00 – 21:00 h
Accés lliure al campament

DISSABTE 24
10:00 h
Obertura i accés lliure 
al campament

10:00 – 10:30 h 
Taller Viribus Herbarum 
(Herbes medicinals)
Les Dames de Salern

10.30 – 11:30 h
Taller de vestit medieval 
Gineceu

11:30 – 12:00 h
Visita guiada al jaciment
Walter A. Alegría 

12:00h – 12:30 h
Actuació Esbart Dansaire 
d’Andorra La Vella

12:30 – 13:00 h
Acte inaugural d’“ANDOSINOI, 
1r Festival de Recreació 
Històrica d’Andorra”

13:00 – 14:00 h 
Fabricació de monedes 
durant l’Edat Mitjana
Arnau Mir de Tost 

14:00h – 17:00 h
Accés lliure al campament 

17:00 – 18:00 h 
Taller Viribus Herbarum 
(Herbes medicinals)
Les Dames de Salern

18:00 – 19:00 h
Demostració de combat 
medieval – Sacramental 
Sant Genís de Rocafort

19:00 – 20:00 h 
Taller de vestit medieval 
Gineceu

20:00 – 21:00 h 
Accés lliure al campament 

DIUMENGE 25
10:00 h
Obertura i accés lliure 
al campament

10:00 – 10:30 h
Demostració de fabricació 
de monedes a càrrec 
d’Arnau Mir de Tost

10.30 – 11:30 h 
Taller de vestit medieval 
Gineceu

11:30 – 12:00 h 
Visita guiada al jaciment
Walter A. Alegría

12:00 – 13:00 h 
Demostració de combat 
medieval – Sacramental 
Sant Genís de Rocafort 

13:00 – 14:00 h  
Taller Viribus Herbarum 
(Herbes medicinals)
Les Dames de Salern

15:00 h  
Tancament

Andosinoi
1r FESTIVAL DE RECREACIÓ 
HISTÒRICA D'ANDORRA

La Recreació Històrica és una activitat lúdica 
i didàctica que ofereix la possibilitat de conèixer 
de primera mà com vivia la gent al passat. 
Precisament, és aquest valor el que la converteix 
en una excel·lent eina per a conèixer, aprendre 
i entendre la història dels pobles, traient-la dels 
museus i apropant-la al públic, donant lloc a un 
enriquidor diàleg.

ANDOSINOI és el primer festival de recreació 
històrica que es celebra al Principat. 
Neix amb la vocació de difondre des d’una perspec-
tiva alternativa, la història d’Andorra i dels Pirineus 
meridionals, des de la Prehistòria fins l’Edat Mitjana. 
Impulsat per l'empresa Molines Patrimonis amb el 
suport del Comú d'Andorra la Vella, i amb la col·la-
boració del Govern d’Andorra, aquest esdeveniment 
pretén convertir-se en una nova oferta cultural i 
turística que contribueixi a la posada en valor del 
jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda, 
marc i escenari incomparable.

Us convidem a conèixer aquesta interessant 
proposta que us aproparà, com mai, a la nostra 
història... 



ALTRES COL·LABORADORS:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

ENTRADA GRATUÏTA

Aparcament gratuït 
habilitat a Motocard 
i Recta de la Margineda

ORGANITZA: LA ROUREDA 
DE LA MARGINEDA
La Roureda de la Margineda 
constitueix un dels enclava-
ments més rellevants per a 
conèixer la història d’Andorra, 
juntament amb la Balma de la 
Margineda, Juberri, el Roc 
d’Enclar o Camp Vermell. Es 
tracta de l’únic assentament 
andorrà, i de bon a part del 
Pirineus, on s’ha pogut 
constatar una continuïtat 
ocupacional perllongada, des 
de la Prehistòria fins la Baixa 
Edat Mitjana. D’altra banda, 
les restes presenten, en 
general, un molt bon estat de 
conservació, la qual cosa ha 
permès conèixer de molt a 
prop com devia ser la vida 
quotidiana dels habitants 
d’aquest indret. En definitiva, 
la Roureda de la Margineda, 
és un punt de visita obligada 
per a totes aquelles persones 
interessades en conèixer la 
història del Principat i  també 
per entendre Andorra dins el 
marc de la vessant Sud dels 
Pirineus orientals.

1r FESTIVAL 
DE RECREACIÓ 
HISTÒRICA 
D’ANDORRA

Jaciment arqueològic de 
la Roureda de la Margineda 
(Sta. Coloma, Andorra)
Del 23 al 25 de juny de 2017
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St. Julià de Lòria

Sta. Coloma
Andorra la Vella

JACIMENT DE 
LA ROUREDA 

DE LA MARGINEDA 


