
ACTIVITATS LA QP, Plaça Gran, 23 Ripoll

Divendres, 28 de gener: obertura de La QP a partir de les 5 de la tarda amb una copa
de cava. 
Amb exposició Catalunya, Terra Cooperativa de la Fundació Roca Galés (del 28 de gener al 6 de 
febrer) i una mostra de l’exposició Invisibles facilitada pel Museu Etnogràfic de Ripoll. 

Dissabte, 29 de gener: 

A 2/4 de 12 del matí, visita guiada a l'exposició Art sostenible per al benestar del planeta de l'artista
Ranart (visitable fins al 20 de febrer).

A les 6 de la tarda, la Lluerna ofereix la presentació del llibre «Nos sobran las ideas» amb l'autor 
Arnau Montserrat i l'editora de Pol·len i exllibretera de Contrabandos, Mar Carrera.

A les 8 del vespre, Degustació de vins i productes de la terra a càrrec de l'enòleg David Budó. 
Places limitades (Inscripció prèvia: http://entrapol.is/KGoGn )

Diumenge, 30 de gener: 

A partir de les 11 del matí, espectacle sorpresa per a tota la família amb Arriant.

Dissabte 5 de febrer

A les 12, concert amb Ret ofert per La Lluerna.

Dilluns 7 de febrer

De les 5 a les 7 de la tarda, formació en casos pràctics de Facturació a càrrec de l'advocada Eva 
Ferré.

Dissabte 12 de febrer

A les 8 del vespre, Degustació de vins i productes de la terra a càrrec de l'enòleg David Budó. 
Places limitades (Inscripció prèvia: http://entrapol.is/KGoGn )

Dilluns 14 de febrer

De les 5 a les 7 de la tarda, formació en casos pràctics de Com es porta el llibre de caixa a càrrec de 
l'advocada Eva Ferré.

Dilluns 21 de febrer

De les 5 a les 7 de la tarda, formació en casos pràctics de què he de guardar i com de Documents 
comptables a càrrec de l'advocada Eva Ferré.

http://entrapol.is/KGoGn
http://entrapol.is/KGoGn


Dissabte 26 de febrer

A les 12h, la Lluerna ofereix la presentació del llibre «Dones al marge. Bruixes i altres
històries d'estigma i oblit» amb l'autora Ivet Eroles.

A les 8 del vespre, Degustació de vins i productes de la terra a càrrec de l'enòleg David Budó. 
Places limitades (Inscripció prèvia: http://entrapol.is/KGoGn )

Dilluns 28 de febrer

De les 5 a les 7 de la tarda, formació en casos pràctics què és i com s'aplica l'IVA a càrrec de 
l'advocada Eva Ferré.

http://entrapol.is/KGoGn

