Agenda cap de setmana
ALTA ANOIA

ARGENÇOLA
Ecoplanter: Culinari, aromàtic i medicinal.
Visites concertades a l’hivernacle.
Contacte: Toni Castillo.
Telf: 93 809 20 23.
Mòbil: 600 84 03 32.
Correu electrònic: toni.castillo.4@hotmail.com.

Ermita de Sant Sebastià
Portes obertes d’11h a 13h.
Passejada fins l’ermita per gaudir del paisatge de
l’altiplà calafí.
Ermita rural de planta rectangular i coberta amb
volta de canó.
L’ermita data del S.XVII, construïda com a
agraïment a Sant Sebastià per haver deslliurat la
població de la pesta negra, que va acabar amb
gairebé tres quartes parts de la població.

CALAF
Dissabte, 13 de gener
Mercat de Calaf.
De 9:00h a 14:00h a la Plaça dels Arbres i Raval
de Sant Jaume.

Hípica Cal Graells
Gaudeix del món del cavall. Passejades en carro,
galop, passejades a cavall.
Activitats relacionades amb el món del cavall.
Informació: calgraells@gmail.com

Diumenge, 14 de gener
Campanar
Visita guiada i gratuïta al Campanar de Calaf.
informació i reserves a: calaf.turisme@calaf.cat
Els Pastorets de Calaf
A les 17.30h, al Casal de Calaf, representació de
Els Pastorets de Calaf.
Entrades a : entrades.casaldecalaf.cat o
bé una hora abans de l’espectacle a la taquilla
del teatre.
El Casino de Calaf
De 19:00h a 22:00h, ball amb el músic RAÚL.
Organitza: El Casino de Calaf.
Dies a disposar
La Bacicleta
Lloguer de bicicletes de muntanya elèctriques.
Entrega i recollida a l’allotjament rural.
Més informació: info@labacicleta.cat
Web: www.labacicleta.cat
Tallers infantils
Tallers creatius infantils de manualitats a Pinta la
lluna de Calaf.
Dissabtes matí i tarda.
Informació: 689 66 61 14.

Buggies Sensació
Vols conduir un Buggie, a Calaf els de Buggies
Sensació t’ho posen fàcil!
Vine a viure una bona experiència al volant d’un
Polaris 800s.
Informació i reserves: 617 56 96 16

CALONGE DE SEGARRA
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.

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS

ELS PRATS DE REI.

Dies a disposar

Dissabte, 13 de gener

Castellfollit Aventura

Taller Solidari de cuina
Vine a fer el teu pastís per endur!
D’11:00h a 13:00h al Consorci per la Promoció
de l’Alta Anoia.
Els diners recaptats es donaran a la Marató de
TV3.
Inscripcions: 93 868 03 66 o bé
info@altaanoia.info

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.

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

Diumenge, 14 de gener
Pessebre Vivent
A les 18.30h, inici de la representació del
Pessebre Vivent al carrer del Mur, davant
l’Escola. Recorregut per diferents carrers del
poble per veure la representació d’escenes
relacionades amb el naixement i la vida del nen
Jesús.
Organitza: ACR Sigarra.
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
Dies a disposar
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
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

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Dies a disposar
Portal del Carrer Vell
Un dels portals d’entrada a la vila durant l’edat
mitjana.
Capella de Sant Valentí de Vilallonga
Edifici construït l’any 1669 al mateix lloc on hi
hagué la primera església romànica.

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

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.

