
Programa de l’activitat
10.00 h. Trobada al camp de futbol municipal on esmorzarem amb els 
productes de la terra i xai del Ripollès.  Photocall al Passeig de la Margarideta. 

11.00 h. Començarem seguint el concurs de Gossos d’Atura i tot seguit 
iniciarem la ruta fent una volta pel poble visitant els llocs més emblemàtics. 
Farem un itinerari circular que passarà pel Psg. Caterineta, el Castell de St. 
Pere, la Central Hidroelèctrica i el que va ser la  Colònia Recolons 
(actualment Màxplàstic). Després visitarem el safareig, la Capella dels 
Desemparats, la capella i font de St. Cristòfol, la plaça de l’ajuntament, 
l’església, la plaça del mercat i el passeig Guimerà. 

13.30 h. Finalització de la trobada.

#InstaRibesdeFreser  #InRipolles  #InPyrenees

Ribes de Freser- Concurs Internacional d’Habilitat 
de Gossos d’Atura - 7 de setembre, de 10 h a 13.30 h

Segueix-nos a @costabravapirineu
Per a més informació instagram.costabrava.org 
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Participants
Pot prendre part en aquest concurs qualsevol usuari que publiqui 
fotografies originals i creatives a Instagram entre el 7 i el 8 de setembre, 
fetes amb dispositiu mòbil i amb les etiquetes #InstaRibesdeFreser 
#InRipolles #InPyrenees i que contribueixin a difondre els atractius 
turístics de Ribes de Freser i de la marca Pirineu de Girona. 

Definició de les fotografies guanyadores
Un cop finalitzat el concurs, el dimarts 9 de setembre el jurat escollirà les 
fotografies finalistes, de les quals es demanarà a l’usuari l’arxiu original, de 
manera que es demostri que la fotografia ha estat feta amb un dispositiu 
mòbil. Els usuaris finalistes podran enviar l’arxiu original de la fotografia fins 
el dimecres 10 de setembre a les 12 h. El dimecres10 de setembre a les 14 h 
es comunicaran els guanyadors del concurs a les diferents xarxes socials.

Premis del concurs
Primer premi: Una nit per a dues persones amb esmorzar a l'Hotel 
Catalunya +  accés per a dues persones al SPA de l’Hotel  Rural Spa 
Resguard dels Vents + 2 bitllets pel cremallera de la Vall de Núria.

La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i del dictamen del 
jurat, així com l’autorització per divulgar públicament totes les fotografies a través dels canals 
de comunicació del Patronat de Turisme i del municipi. El veredicte del jurat és inapel·lable.

Hotel Catalunya Park **
Hotel Catalunya*

Càmping
 Vall de Ribes

Restaurant Ca 
L’Anna de Ventolà

Ruris
Amatores

Segon premi: Dues nits per a dues persones en bungalow al Càmping Vall 
de Ribes+ 1 bateig d’escalada al rocòdrom de Ribes amb l’empresa Oxineu 
+ 2 bitllets pel cremallera de la Vall de Núria.
Tercer premi: Una sopar  per a dues persones  al restaurant Ca l’Anna de 
Ventolà + 1 vista guiada cultural amb l’empresa Ruris Amatores + 2 
bitllets pel cremallera de la Vall de Núria.

Jurat i veredicte
El jurat designat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona es 
reunirà i escollirà les fotografies finalistes del concurs d’Instagram 
#InstaRibesdeFreser #InRipolles #InPyrenees el dimarts 9 de 
setembre a les 14 h. Es comunicaran les fotografies guanyadores el 
dimecres 10 de setembre a les 14 h, un cop s’hagi  comprovat que 
han estat fetes amb dispositiu mòbil.

Bases del concurs


