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Programa d’activitats

17.30 h Rebuda dels participants i visita guiada 
gratuïta per tots els participants al Centre d’Interpretació 
de les Pintures Rupestres del Cogul.

18.30 h Inauguració del festival a càrrec de les autoritats:

Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal de les Garrigues, Antoni Villas
Il·lma. Sr. Alcaldessa del Cogul, Núria Civit
President del Centre d'Estudis de les Garrigues, Sr. Josep Rubió
President de la Confraria de Campaners, 

19.00 h Presentació de l’inventari de les campanes i campanars de les 
Garrigues

19.30 h Pujada al campanar amb vistes al poble

20.30 h Sopar amb concert per als assistents a 

Inclou: 
E

22.00 h Audició de repic de campanes a càrrec dels campaners 
assistents

23.00 h 

la plaça de l'Esglèsia

ntrepà (formatge, pernil, pitillo o llonganissa) + beguda + cafè (6€)
Inscripcions al Centre Recreatiu Bar el Cogul.
Tel. 610 950 828 / 973 120 110
Data límit per apuntar-se 14 de juny 

Concert de Maxi&Alvaro (duo)
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L'Ajuntament del Cogul, 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 del Cogul, organitzen la celebració del 5è Festival de Repic de 

Campanes de les Garrigues 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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