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Joan Clarós destacó durante la Guerra de los 
Pirineos contra Francia entre 1793 y 1795. 
Posteriormente durante la Guerra de 
Independencia su papel en el Ampurdán y en los 
sitios de Girona fue un quebradero de cabeza 
constante para el invasor. Al mando de los 
Migueletes de Figueres y distintos contingentes 
formados por somatenes obligó a levantar el 
segundo asedio sobre Girona, y durante el tercer 
asedio hirió mortalmente al General Jouber, 
dieciséis días antes de los hechos del Gran Dia 
de Girona.

Joan Clarós had distinguished himself against 
France during the War of the Pyrenees (the 
"Guerra Gran") between 1793 and 1795. Later, 
during the Peninsular War, his role in the 
Empordà and the sieges of Girona was a 
constant nightmare for the invader. At the head 
of the Miquelets de Figueres and various 
contingents formed by somatents he forced the 
second siege on Girona to be raised, and during 
the third siege he wounded killed General 
Jouber, sixteen days before the events of the 
"Great Day" of Girona.

Joan Clarós se détacha déjà dans la lutte contre 
la France pendant la Guerre du Roussillon (la 
"Guerra Gran") entre 1793 et 1795. Plus tard, 
pendant la Guerre d'Espagne, son rôle dans 
l'Empordà et les sièges de Gérone fut un 
cauchemar constant pour l'armée envahisseuse. 
À la tête des Miquelets de Figueres et de divers 
contingents formés de somatents obligea la 
lévée du deuxième siège sur la ville de Gérone, 
et lors du troisième siège il blessa le général 
Jouber, seize jours avant les événements du 
"grand jour" de Gérone.

Joan Clarós va destacar durant la Guerra 
Gran contra França entre 1793 i 1795. 
Posteriorment durant la Guerra del Francès 
el seu paper a l’Empordà i en els setges de 
Girona va ser un maldecap constant per a 
l’invasor. Al capdavant dels Miquelets de 
Figueres i diferents contingents formats per 
somatents va obligar a aixecar el segon 
setge sobre Girona, i durant el tercer setge 
va ferir mortalment al General Jouber, setze 
dies abans dels fets del Gran Dia de Girona.

Joan Clarós, 
heroi català
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El 19 de septiembre de 1809 el ejército francés 

probó de hacer el asalto definitivo a Girona 

después de meses de sitio implacable. La 

artillería abrió brecha en las murallas y el ejército 

invasor entró en las calles de la ciudad por vez 

primera. No obstante la determinación y bravura 

de los defensores consiguió rechazarlos y hizo 

fracasar la incursión contra todo pronóstico.

On September 19 1809, the French army tried to 

make the final assault on the city of Girona after 

months of an implacable siege. The artillery 

broke the walls and the invading army entered 

the streets of the city for the first time. However, 

the determination and bravery of the defenders 

managed to refuse them and so the assault 

failed against all odds.

Le 19 septembre 1809, l'armée française tenta 

de mener l'assaut final à Gérone après des mois 

de siège sans relâche. L'artillerie ouvrit les murs 

et l'armée attaquante entra dans les rues de la 

ville pour la première fois. Cependant, la 

détermination et la bravoure des défenseurs 

réussirent à les

rejeter; l'incursion échoua contre toute attente.

El 19 de setembre de 1809 l’exèrcit 

francès va provar de fer l’assalt de�nitiu a 

Girona després de mesos de setge 

implacable. L’artilleria va obrir pas a les 

muralles i l’exèrcit invasor va entrar als 

carrers de la ciutat per primera vegada. No 

obstant la determinació i braó dels 

defensors va aconseguir rebutjar-los i va 

fer fracassar la incursió contra tot 

pronòstic.

210 aniversari 
del Gran Dia 
de Girona

10-12 h.
Recreació d’un campament napoleònic. 
Parc de les Ribes del Ter

12 h.
Des�lada dels participants i homenatge a la 
bandera de la Croada Gironina. Plaça Sant 
Feliu, Carrer Calderers, Carrer Ballesteries, 
Quatre Cantons, Carrer Argenteria, Rambla 
de la Llibertat, aturada a la Plaça del Vi, Pont 
de Pedra, Carrer Santa Clara, parlament i 
salves a la Plaça Independència.

17 h.
Activitats a la Rambla de la Llibertat

17:30 h.
Presentació dels participants a Plaça Sant 
Domènec

18 a 20:30 h.
Recreació de la batalla del Gran dia de 
Girona. Sortida simultània des de Plaça 
Sant Domènec i Placeta Maria Laf�tte. Pas 
per Plaça dels Apòstols i �nal a Plaça Sant 
Domènec.

Dissabte 14 
de setembre

10-12 h.
Recreació d’un campament napoleònic. 

Parc de les Ribes del Ter

12 h.
Recreació de la mort del General Jouber a 

mans de Joan Clarós. Parc de les Ribes del 

Ter.

Diumenge 15 
de setembre

• Manteniu-vos dins de 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 matingueu la boca 

oberta durant els trets de fusell i artilleria.

Durant la recreació


