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El Comte Arnau, de la història a la llegenda

Diumenge 29 a les 11h00  - Gombrèn  - Preu: 10,00€

Visita guiada d’unes 3 hores de durada  que comença al museu del Comte Arnau 
de Gombrèn per acabar al Castell de Mataplana. Durant el recorregut ens 
deixarem encisar per la història, els mites i les llegendes d’un dels personatges 
més misteriosos de l’època.  (Tots els desplaçaments es realitzen en vehicle particular)

Visita guiada al Conjunt Monàstic de Ripoll

Diumenges, dies 1, 8, 15, 22 i 29 a les 12h00 
Cap de setmana de la Puríssima – dies 6 i 7 a les 11h30
Festes Nadal – dies 23, 24, 28 i 30 a les 11h30                                

Preu: 9,80€

Fundat a finals del segle IX pel comte Guifré el Pelós, el Conjunt Monàstic
de Ripoll esdevingué un dels centres culturals més importants de l’Europa
medieval. Descobreix la història del bressol de Catalunya tot passejant per
la Basílica, el Claustre, la Necròpoli i contemplant la majestuosa Portalada
del segle XII, candidata a ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Visita guiada - Sant Joan de les Abadesses, la joia del romànic

Dissabtes, dies 7, 14, 21 i 28 a les 12h00
Preu: 8,00€

El Monestir de Sant Joan de les Abadesses és un dels monuments més
importants del Romànic català on en destaca el conjunt escultòric del
Davallament o del Santíssim Misteri. Desprès d’un recorregut per l'església i
el claustre podreu descobrir la vila tot resseguint la seva història, llegendes i
tradicions.

Fira de Nadal de Sant Joan de les Abadesses – Dissabte 7 de 
10h a 19h – Una nova edició del Mercat de Nadal que omplirà el carrer Beat 
Miró i la plaça Anselm Clavé de parades de productes artesans i nadalencs,  
tallers i activitats per a tota la família.                                         

Fira de Nadal de Ripoll – dies 6 i 7 de 10h a 20h – Un any més una 

bona ocasió per apropar-nos fins la plaça de l’Ajuntament i abastir-nos dels 
petits detalls que fan més agradables aquests dies i ens ajuden a guarnir la 
nostra llar per aquestes festes de Nadal.


