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JORNADA OBERTA TiC 2015 - 19/12/2015
PROGRAMAVine i ens coneixerem!!!

Demaneu-nos informació al correu electrònic: 
tocsicampanes@gmail.com o als números de 
telèfons 675 952 256 - 687 948 047 

Tocs i Campanes és una associació formada per 
campaners, estudiosos i aficionats, a qui els 
agrada aquest món de les campanes i els cam-
panars.

Arrelats al nostre Bisbat de Sant Feliu i al nostre 
País, amb ganes de compartir la nostra afició 
amb altres persones i amb altres grups.

A l’atri de l’església parroquial de Santa Maria, (Plaça de Santa Maria, 1; 08880 
Cubelles), acolliment dels assistents i lliurament de documentació.

Repicada de benvinguda per la Colla de campaners de Cubelles i possibilitat de 
demostració de tocs, pels campaners de les colles participants en la trobada.

A l’auditori de la rectoria parroquial de Santa Maria de Cubelles.

Paraules d’acolliment i benvinguda de Mn Joaquím Lluís, rector de Santa Maria de 
Cubelles.

Introducció a la 2a Jornada oberta de Tocs i campanes: intenció i finalitat, per Mn 
Josep- Maria Gómez, president de l’associació TiC.

Paraules de benvinguda a la Vila, de l’alcaldessa de Cubelles, na Rosa Fonoll, i 
obertura de la Jornada.

Informació i aspectes logístics de la Jornada.

Presentació de les colles de campaners de la diòcesi, qui són, què fan i els reptes de 
futur. Presentació del P. Valentí Tena, OSB. Per Mn Josep-Maria Gómez.

Conferència, “FLAIXOS”, a càrrec del P. Valentí Tena, OSB

Taula rodona entre els assistents i el conferenciant.

Dinar de germanor. En la sobretaula, presentació del llibre “Entre el seny i la rauxa. 
Campanars i campanes al Pallars Subirà”, de Delfí Dalmau, Xavier Orriols i Frances-
ca Roig, editat per Fonoll.

A l’auditori de la rectoria parroquial de Santa Maria de Cubelles.

Intervenció i audiovisual presentat per Carles Lorenzo, soci fundador de TiC.

“250 anys del campanar de Santa Maria de Cubelles”, pels Amics del Castell i la 
Colla de campaners de la parròquia de Santa Maria.

Reconeixement anyal de l’Associació als campaners de la Diòcesi. Lliurarà el símbol 
del reconeixement, Mn Joaquím Lluís, rector de Santa Maria de Cubelles, als campa-
ners escollits, qui els hi dedicarà unes paraules.

Paraules de cloenda:
Ramón Gómez, de la Colla de campaners de Santa Maria de Cubelles. Joan Vidal, 
dels Amics del Castell
Na Rosa Fonoll, alcaldesa de Cubelles.

Paraules d’agraïment i comiat, de Mn Josep-Maria Gómez, president de TiC.
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