
DESCOBREIX TERRA DE COMTES I ABATS
Agenda Agost 2017

Ripoll, Bressol de Catalunya
Cada dia a les 11h30 i a les 17h30                                   Preu: 8,80€

Visita guiada al conjunt monàstic de Santa Maria de Ripoll.
Descobreix la història del bressol de Catalunya gaudint d’una fascinant
visita a l’emblemàtic monestir.                            

Sant Joan de les Abadesses, la joia del romànic

Dimarts, dimecres, dijous, divendres i diumenge 12h00

Dissabte a les 16h30                                                             Preu: 8,00€

Visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses i la vila vella.
Visita un dels monuments més importants del romànic català i descobreix
la vila tot resseguint la seva història, llegendes i tradicions.                                               

CAPVESPRES LITERARIS al Monestir de Ripoll
Divendres 4 a les 20h00                                                     Preu: 16,00€

Visita del Monestir amb els ulls de Verdaguer, les paraules dels primers 
viatgers del segle XIX, els versos escrits per l’abat Oliba i els goigs dedicats 
a Sant Eudald. S’acabarà amb un tastet de productes del Ripollès. Reserves 
a informació@monestirderipoll.cat  o al 972 70 42 03

Més informació: reserves@terradecomtes.cat · www.terradecomtes.cat · 972 70 45 56

XXII Festival del COMTE ARNAU de Sant Joan de les Abadesses

El comte Arnau i les seves diverses interpretacions artístiques són el
nexe de les propostes culturals de Sant Joan de les Abadesses, amb un
ventall d’activitats que relacionen el patrimoni arquitectònic, la història
i les llegendes i tradicions. Un Festival que porta dansa, teatre, música i
espectacles per a tots els públics. www.santjoandelesabadesses.cat

El Comte Arnau, de la història a la llegenda
Diumenges a les 11h00                                                     Preu: 12,50€

Visita guiada al museu del Comte Arnau de Gombrèn, al Castell de 
Mataplana i visita lliure al centre d’interpretació del Mite del Comte 
Arnau de Sant Joan de les Abadesses.

XX Mercadal del Comte Guifré a Ripoll
11, 12 i 13 d’agost

Inspirat en els mercats medievals, El Mercadal compta amb actuacions
que recorren els carrers de la població, parades d’artesania i demostració
d’oficis tavernes i animació per evocar terres passades.


