«DiversitaRt» Exposició d’usuaris de la Fundació Sant
Tomàs de Vic
Juliol i agost
Lloc On es guarda i s’acumula el saber
“Àlbums il·lustrats”
Del 16 de juliol al 9 d’agost
Lloc On es guarda i s’acumula el saber

RIPOLL 2019
TOCS D’ESTIU

Del 22 al 27 de juliol
www.ripollesdansa.com
Juliol - agost

40è. Festival Internacional de Música de Ripoll
www.ripoll.cat

CLUB
EXCURSIONISTA
RIPOLL

Comissió Memòria
Històrica de Ripoll

RACONS PER DESCOBRIR
Us proposem que descobriu en clau
d’enigma el lloc on es faran les activitats
que us oferim.
Segur que ho descobrireu, però per si
de cas no ho teniu clar, seguiu-nos a
l’instagram
«Ripoll, Bressol de Catalunya»
i a la web ripoll.cat

28 de juny – 22 h.
Liceu a la fresca – Tosca
de Giacomo Puccini
Lloc: On els monjos meditaven
3 de juliol – 20 h.
Xerrada fotografia de viatges
a càrrec de David Fajula
Lloc: On es guarda i s’acumula
el saber
4 de juliol – 20 h.
L’estrebada - Mecànica Orgànica
Lloc: A la bassa que recollia l’aigua per moure el martinet.
(en cas de mal temps es farà a la biblioteca Lambert Mata)

5 de juliol – 19 h.
50 Poetes de la terra - Presentació del poemari
solidari - Música i poesia
Lloc: On es guarda i s’acumula el saber
5 de juliol – 21.30 h.
Cinema de muntanya. «This
Mountain Life» de Grant Baldwin.
Premi al millor film de cinema de
muntanya 2018 i premi FEEC a la
millor fotografia
Lloc: «En Tomàs hi ha passat
mitja vida»
Organitza: Club Excursionista de
Ripoll
10 de juliol – 19 h.
Musicirc de la companyia
Cirquet Confetti
Lloc: on podem
resseguir la silueta d’una
església desapareguda?
(en cas de mal temps es farà a
la pl de la Lira)

11 de juliol – 20 h.
Camins del Paradís, poemes de
Verdaguer
Valentí Maymó – rapsode i tenora.
Dramatúrgia de Jordi Lara
Lloc: Al costat de la Bíblia de pedra
17 de juliol – 22 h.
Cinema a la fresca – Coco
Lloc: on podem resseguir la silueta d’una
església desapareguda?
(en cas de mal temps es farà a la pl de la Lira)

18 de juliol – 20 h.
Viu la música a través de les
cançons populars interpretades pels
Randellaires.
Lloc : Abans can Budallés
24 de juliol – 19.30 h.
80 anys de memòria. Recorregut pels vestigis de la
Guerra Civil a Ripoll.
Punt de trobada: Abans can Budallés
Organitza: Comissió de la Memòria Històrica de Ripoll.
TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS
EXPOSICIONS
Per què?
i obra pictòrica de Carme Soler i Vendrell
Fins el 22 de setembre
Lloc antigament era l’església
del poble
Horaris:
De dilluns a divendres: de 10.30 a
13.30 h i de 16.30 a 18.30 h
Dissabtes i festius: de 10.30 a 13.30
h i de 18 a 20.30 h
Entrada gratuïta

Accés per l’oficina de turisme, excepte els

dissabtes i festius tarda que s’accedirà
per l’entrada principal de l’Església de Sant Pere.

