Diumenge 16
de setembre

Ho organitza:

Ho patrocina:

XI FESTA

10.30 h - Obertura del campament napoleònic al
parc de les Ribes del Ter
De 12 a 13 h - Recreació d'una batalla napoleònica al parc de les Ribes del Ter

Hi col·labora:

13.30 h - Cloenda de la Festa Reviu els Setges
Napoleònics de Girona

15 i 16 DE SETEMBRE DE 2018

Hi haurà una estona per apropar-vos als recreadors i fer-vos-hi fotografies.

Durant la recreació:
- Manteniu-vos dins les zones delimitades
per al públic.
- No passeu per davant dels recreadors en
acció ni entre les tropes enfrontades.
- Tingueu cura de la mainada.
- Tapeu-vos les orelles i tingueu la boca
oberta durant els trets de fusell i artilleria.

Associació Girona 1809-Amics de la Girona Napoleònica
girona1809@gmail.com
www.girona1809.cat
facebook.com/girona1809
Seguiu en viu tots els actes a través del twitter:
#setgesnapoleònics

Oficina de Turisme de Girona

turisme@ajgirona.cat | Tel.: 972 226 575
www.girona.cat/turisme

Il·lustracions: David Vivó | DL Gi 1179-2018

Al final de cada recreació:

Dissabte 15 de setembre
10 h - Obertura del campament napoleònic al parc de les Ribes del Ter

17 h - Taller de recreació històrica d’un
combat napoleònic. Activitat oberta al públic
Lloc: rambla de la Llibertat

12 h - Desfilada de grups de recreació
històrica per la ciutat

Recorregut: plaça de Sant Feliu, carrer dels
Calderers, carrer de les Ballesteries, carrer de
l’Argenteria, rambla de la Llibertat, plaça del
Vi, pont de Pedra, carrer de Santa Clara,
plaça de la Independència.

18.30 h - Inici de la recreació del Gran Dia
de Girona al Barri Vell
Lloc: plaça de Sant Domènec

Recreació
ESCENA 1
Plaça de Sant Domènec, 18.30 h

Presentació de les unitats participants. Els
francesos ofereixen la rendició als defensors,
però els gironins la rebutgen. Les tropes
franceses es preparen per iniciar l'atac
mentre els defensors es dirigeixen als llocs de
combat.

ESCENA 2

ESCENA 4

Portal de Sant Cristòfol, 19 h

Jardins dels Alemanys, 19.30 h

Les unitats franceses intenten sense èxit
entrar a la ciutat per la porta de Sant Cristòfol
i preparen un nou atac a les dèbils muralles
de Torre Gironella.

ESCENA 3

ESCENA 5

El regiment Ultònia dificulta l'avenç de les
tropes franceses i es replega pel carrer de
Pere de Rocabertí i la plaça dels Lledoners.
Els nombrosos atacants aconsegueixen
avançar. Les escaramusses pels carrers
permeten que els defensors s'organitzin a
la plaça dels Apòstols.

Torre Gironella, 19.15 h

Atac a la porta de Torre Gironella. Els defensors planten cara però pateixen moltes
baixes. Els francesos aconsegueixen entrar a
la ciutat i els defensors s'han de replegar.

Plaça dels Apòstols, 19.45 h

S'han aixecat barricades per contenir les tropes
franceses, que avancen amb la força de l'artilleria. Però l'arribada dels reforços dona un tomb a
la situació i obliga els francesos a retirar-se cap a
l'exterior de les muralles, per evitar quedar
atrapats dins de Girona. Els defensors els persegueixen en direcció a la plaça dels Lledoners i a
la plaça de Sant Domènec.

ESCENA 6
Plaça de Sant Domènec, 20.15 h

L'atac combinat de totes les tropes de la ciutat
aconsegueix expulsar els assaltants. L'exèrcit
francès es retira.
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Fuseller del Regiment Ultònia.

Combatent del Primer Terç de
Miquelets de Girona. Aquesta

Heroïna de Santa Bàrbara.

Milícia Urbana de Tarragona
(unitat convidada). La Milícia

Fuseller dels Voluntarios de
Aragón (unitat convidada). Les

Infanteria de línia francesa.

Infanteria lleugera francesa.

Hússars francesos. Aquesta

Uniformat amb la casaca de color
blau cel característica dels regiments
irlandesos al servei del rei d’Espanya.
El mot Ultònia prové de la llatinització del nom del comtat irlandès
d’Ulaidh, actual Ulster. La companyia de granaders duia un barret alt
de pell d'ós.

unitat d’infanteria lleugera fou aixecada
per la Junta de Defensa l’any 1808 i
tenia uns mil efectius i un segon terç
format per artillers. Està documentada
la seva presència les fortaleses
d'Hostalric i Roses.

Les dones van tenir un paper de
primer ordre als setges napoleònics de Girona, organitzades dins la
Companyia de Santa Bàrbara eren
les encarregades de portar aliments
i municions als defensors i de
transportar i vetllar els ferits als
hospitals.

Urbana de Tarragona creada el
1810, tenia més de 2.500 homes.
Tarragona fou presa a l'assalt pels
francesos l’any 1811 i acabat el
combat, la tropa francesa es va
lliurar a tres dies de saqueig brutal.

unitats d’infanteria lleugera espanyola es caracteritzaven per lluir una
ploma verda al bicorn i dur cartutxera ventral. Van defensar Saragossa
fins a la capitulació de la ciutat el 21
de febrer de 1809.

Bersaglieri Bresciani (unitat
convidada). Amb la incorporació

de bona part de l’actual Itàlia a
l’imperi napoleònic, l’exèrcit
francès es va nodrir de tropes
italianes que també participaren
als setges. El general italià Pino
dugué les banderes capturades a
Napoleó.

Aquests soldats eren l’element
bàsic i més nombrós de l’exèrcit
francès. Equipats amb el fusell
Charleville 1777 d’ànima llisa, la
seva missió era formar davant
l’enemic i intercanviar descàrregues.

En aquest cas les companyies de
voltigeurs eren formades pels
homes més baixos i ràpids.
Considerada una unitat d’elit,
aplegava els millors tiradors
destinats principalment a tasques
d’exploració, escaramusses i
combat urbà.

unitat de cavalleria lleugera era
considerada els ulls i les orelles
de Napoleó. Utilitzaven cavalls
petits per a tasques d’exploració.
Mantenien informats els comandaments propis alhora que dificultaven l’obtenció d’informació per
part de l’enemic.

