
Programa de l’activitat

10.00 h. Trobada al Centre d’Interpretació del Monestir i esmorzar de pagès a 
la Plaça Abat Oliba. Photocall davant del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

11.00 h. Acompanyament dins la Festa de la Llana i Casament a Pagès, 
primer anirem a veure els o�cis tradicionals, pastors i ovelles, �ladores, 
matalasser i tonedors, tot seguit anirem a trobar-nos amb el nuvi i la seva 
comitiva per esperar la sortida de la núvia al balcó i tots junts vindrem �ns 
a la plaça del monestir, participarem de la cerimònia de casament dins el 
monestir i podrem fer fotos a aquest magní�c monument.     

13.30 h. Finalització de la trobada.

#InstaRipoll  #InRipolles  #InPyrenees
Ripoll - Festa de la Llana i Casament a Pagès
18 de maig, 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 fotogra-
�es originals i creatives a Instagram entre el 18 i 19 de maig, fetes amb 
dispositiu mòbil i amb les etiquetes #InstaRipoll #InRipolles #InPyrenees i 
que contribueixin a difondre els atractius turístics de Ripoll i de la marca  
Pirineu de Girona. 

De�nició de les fotogra�es guanyadores
Un cop �nalitzat el concurs, el dimarts 20 de maig el jurat escollirà les 
fotogra�es �nalistes, de les quals es demanarà a l’usuari l’arxiu original, de 
manera que es demostri que la fotogra�a ha estat feta amb un dispositiu 
mòbil. Els usuaris �nalistes podran enviar l’arxiu original de la fotogra�a �ns 
el dimecres 21 de maig a les 12 h. El dimecres 21 de maig 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 la Trobada 
Hotel + 1 dinar per a dues persones a l’Hostal de Rama + entrades al 
Centre d’Interpretació del Monestir i Monestir de Santa Maria de Ripoll i 
Museu Etnogrà�c.

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 fotogra�es a través dels canals 
de comunicació del Patronat de Turisme i del municipi. El veredicte del jurat és inapel·lable.

El Molí
Braseria - Grill

Segon premi: Dinar per a dues persones al CAT Can Guetes + passejada en 
burricleta per la ruta del Ferro i el Carbó + entrades al Centre d’Interpretació 
del Monestir i Monestir de Santa Maria de Ripoll i Museu Etnogrà�c.
Tercer premi: Dinar o sopar per dues persones al Restaurant Brasseria el Molí 
+ entrades al Centre d’Interpretació del Monestir i Monestir de Santa Maria de 
Ripoll i Museu Etnogrà�c.    

Jurat i veredicte
El jurat designat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona es reunirà i 
escollirà les fotogra�es �nalistes del concurs d’Instagram #InstaRipoll 
#InRipolles #InPyrenees el dimarts 20 de maig a les 14 h. Es comunicaran 
les fotogra�es guanyadores el dimecres 21 de maig a les 14 h, un cop 
s’hagi  comprovat que han estat fetes amb dispositiu mòbil.

Bases del concurs


