Agenda cap de setmana
ALTA ANOIA

CALONGE DE SEGARRA
Caminada Popular
Inscripcions obertes per a la nova caminada
popular: Coneix Calonge.
Us podeu inscriure a l’ajuntament de Calonge 93
868 04 09 o bé calonge@diba.cat.
Caps de setmana
Església de Santa Fe de Calonge de Segarra
Visita guiada. Església romànica-gòtica.
Cal concretar la visita trucant al 690.13.68.66
(Anna). Durada de visita 45 min. Preu: 3€.
El preu és conjunt amb l’Església de Sant Pere de
l’Arç i el seu retaule.
Església de Sant Pere de l’Arç i Retaule
Visita guiada. Cal concretar horari trucant al
690.13.68.66 (Anna). Durada de visita 45 min.
Preu: 3€. El preu és conjunt amb Santa Fe de
Calonge de Segarra.

COPONS
Dies a disposar
Hípica DANKAES
Programes de teràpia i aprenentatge grupal
assistits per cavalls.
Informació: infodankaes@gmail.com
Web: www.dankaesassoc.blogspot.com
Tot Circ – Circ a les Feixes
Taller i espectacle de circ per a públic familiar.
Informació i reserves: www.totcirc.com
Catpaintball
Paintball exterior. Informació i reserves:
Web: www.catpaintball.com
Mail: catpaintball@gmail.com
Tel: 629 06 45 39

ELS PRATS DE REI.
Dissabte, 12 de maig

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
Dies a disposar
Castellfollit Aventura
Activitats per conèixer l’entorn cultural i natural
del poble i les seves fortificacions.
A més hi podràs trobar paintball, rutes en btt
elèctrica, rutes a peu, segway i l’interessant
Room Escape. Seràs capaç d’escapar del setge?.
També la nova activitat Town Escape. Durant la
resolució dels enigmes aniràs descobrint quina
va ser la història real del rapte d'Almodis.
Per a més informació:
http://www.castellfollitaventura.cat
Santa Maria del Priorat
Visita guiada al Priorat . Cal concretar l’horari
trucant al 610 25 14 70 (Maria Morros) o bé al
Consorci per a la Promoció de l’Alta Anoia:
93 868 03 66.
Torre del Ballester
Torre albarrana del castell recentment
restaurada. Visita lliure, exterior i gratuïta.

Cursa d’orientació en família
Sortida de 10:00h a 12:00h. Activitat per a
poder fer en família.
Inscripcions: altaanoiaturisme@gmail.com o bé
a l’enllaç següent:
https://docs.google.com/…/1tmWpudvEXYT95
_U2qkKF0e…/viewform…
Cap de setmana i festius
Torre de La Manresana
Cal concretar l’horari trucant al: 93.869.84.62
(Rosa) o al 93.868.03.66. La visita té una durada
d’1h 30min. Preu: 1€.
Museu Arqueològic Municipal Josep
Castellà i Real
Visites al Museu arqueològic Municipal de Els
Prats de Rei.
El Museu s’obre de forma regular el segon i
quart diumenge de cada mes.
Els altres diumenges es pot concertar visita de
grups (mínim de 8 persones) trucant al telèfon
93.869.90.29 (Ramon) o bé al 93.869.89.95
(Jordi).
També es poden concertar visites entre setmana
amb el mateix criteri dels diumenges no hàbils.
Preu: 1€.
Horari: D’11.00h a 13h30.

PUJALT
Observatori de Pujalt.
Al llarg de l'any és possible visitar l'Observatori,
de dia o de nit, fent visites meteorològiques o
visites astronòmiques tot reservant amb temps
la data de la visita.
Les visites són de 2h aproximadament.
Podeu contractar la vostra visita al 620 13 67 20.
Memorial de l’exèrcit popular
Visites guiades trucant al 691 24 27 94 (Anna) o
bé al 93 868 12 88 (Ajuntament de Pujalt).
Inici de la visita: Centre d’Interpretació del
Memorial de l’Exèrcit Popular.
Preu: 6€ per persona, grups consultar.
Durada: 2 hores.
Més informació: www.exercitpopular.org.

RUBIÓ
Dissabte, 12 de maig

Camins de Vent
Vols en globus.
Oferta especial amb reportatge fotogràfic, cava,
pastes i diploma de vol.
Informació i reserves: www.caminsdevent.com
o bé 629 38 57 57.
Hípica CEHIA
Activitats relacionades amb el món del cavall:
pupil·latge, escola, activitats eqüestres...
Informació: agonzasaba@gmail.com
Dòlmens de les Maioles i dels Tres Reis
Visita lliure.
Dies a disposar
Santa Maria de Rubió
Temple gòtic fortificat datat del S.XI. En
destaquem el retaule que es troba a l’interior,
pintat pel “Mestre de Rubió” entorn al 1380.
Es considera una de les obres pictòriques més
importants del gòtic català.
Informació: 93 809 41 81.

Festa Major de Rubió
A les 17:00h a la rectoria, Exposició de quadres.
A la Plaça de l’Ajuntament, Jocs, castell inflable,
passejada amb ponis i xocolatada.
A la Sala Polivalent, exposició del Concurs de
fotografia de Rubió, cercavila amb el Gegants i
Capgrossos de Rubió acompanyats de la xaranga
Ho Peta Street Band.
A les 18:00h, a la Plaça de l’Ajuntament, concurs
de trencar ametlles.
A les 21:15h, al Restaurant EL Castell de Rubió
sopar de Festa Major, Bingo i espectacle amb el
grup Summer Dance.

Boixadors
Visita exterior i lliure al Castell de Boixadors.
Per a més informació trucar a l’Ajuntament:
93 869 88 30.

Diumenge, 13 de maig

Diumenge, 13 de maig

Festa Major de Rubió
A les 10:00h, inauguració de la Fira d’artesans i
intercanvi de xapes de cava.
A la Sala Polivalent, exposició del concurs de
fotografia.
A les 10:30h, a l’església de Santa Maria de
Rubió, concert a càrrec de la Coral La Llàntia
d’Igualada.
A les 11:00h, missa i a la sortida, repartiment del
panet beneït.
A les 12:30h, a la Plaça de l’Ajuntament, ballada
dels Gegants de Copons.
A les 13:00h, lliurement dels premis del concurs
de fotografia.
A les 19:00h , a la sala del Restaurant El Castell
de Rubió, ball amb el Duo Parfils.

Festa Major de Sant Puvim
A les 12:00h, missa acompanyada per la Coral de
Veciana, que clorà la missa cantant els Goigs en
honor a Sant Pere.

SANT PERE SALLAVINERA

VECIANA

Cap de setmana i festius
Església Romànica de Sant Pere Desvim
Cal concertar la visita trucant a l’Ajuntament de
Veciana: 93.809.00.55.
Església Romànica de Santa Maria de Veciana
Cal concretar la visita trucant a l’Ajuntament de
Veciana: 93.809.00.55.

