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PROGRAMA D'ACTES:

18.00 h  
Rebuda dels participants per part dels organitzadors i de les  
autoritats locals (plaça del Pla de la  Vila)

18.30 h 
Visita guiada pel nucli antic del poble, el Centre 
d'Interpretació de l'Oli i el refugi a càrrec de Josep Maria Navàs

19.30 h 
Visita a l’Església de Santa Maria de Gràcia

20.00 h 
Inauguració del festival a càrrec de les autoritats:
Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal de les Garrigues  
Il·lm. Sr. Alcalde de la Granadella
Sr. Josep Rubió, president del Centre d'Estudis de les Garrigues
Mossèn Jaume Melcior, capellà de la Granadella

20.30 h 
Conferència a càrrec de Joan Ramon González, president 
de l’Associació Amics de la Seu Vella
“I ara...toquen les campanes!”

21.00 h 
Sopar per als assistents a la plaça del Pla de la Vila
Inclou: entrepà + beguda + gelat (5€)
Inscripcions a l'Ajuntament de la Granadella 
(tel. 973 133 017)

22.00 h 
Audició a càrrec dels campaners:
Miquel Marquès (campaner de Vallbona de les Monges)
Cristòfol Conesa (campaner de la Catedral de Tarragona)
Ignasi Cortés (campaner d'Òs de Balaguer)
Josep Rella Artiga (campaner de Vilac, la Val d’Aran)
Pere Giné (campaner de les Borges Blanques)

      EL PROJECTE

L'Ajuntament de la Granadella, el Consell Comarcal de 
les Garrigues, el Centre d'Estudis de les Garrigues i els 

campaners de les Borges Blanques, amb la 
col·laboració de la Confraria de Campaners de 

Catalunya i l’Església Parroquial de la Granadella, 
organitzen la celebració del 3r Festival de Repic de 
Campanes itinerant pels pobles de la comarca amb 

l'objectiu de donar a conèixer el ric patrimoni 
arquitectònic campaner de les Garrigues, afavorir el 
manteniment  dels campanars, conèixer els diferents 

tocs que encara es conserven i incentivar el 
coneixement del món campaner.

Aquest Festival  pretén ser un punt de trobada de 
diferents campaners de Catalunya i despertar la 
consciència en la població que l’acull per tal que 

reconegui la vàlua i el significat de les campanes al 
llarg de la història.  
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