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                     CAMPDEVÀNOL  

2 A les 18h, a la Plaça Anselm Clavé, els armats faran entrega del pendó a les autoritats. Organització: 

Amics de la processó de Campdevànol. 

3 A les 2h, sortida del pavelló municipal. Processó dels Sants Misteris amb passos vivents. 

Organització: Amics de la processó de Campdevànol. 

4 A les 20h, Vetlla Pasqual. al final de la vetlla Cantada de caramelles. Organització: Catequesi de la 

Parròquia de Sant Cristòfol de Campdevànol. 
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Agenda d’activitats del 
Ripollès 

                    CAMPDEVÀNOL 
 
3 A les 21.30 h, a la sala Diagonal de Campdevànol, “La Nit de les Arts: representació teatral - nit de 

misteri i històries quotidianes”. Direcció a càrrec de Joan Murillo. Preu: 5€. Organització: Grup de 
Teatre i entitats de Campdevànol. Col·laboració: Ajuntament de Campdevànol, Sala Diagonal, Live Fm 
i Grup Teatre Sol Solet.  

3 i 4 “La fam no fa vacances” recapte d’aliments 2016. Punts de recollida: Spar, Charte, cal Pepet Forner, 
ca la Carme, peixateria Veva, queviures Teresa, merceria M. Jesús Campos. Organització: la Cistella i 
Creu Roja amb el suport de la Regidoria de Benestar Social.  

4 31 ena Cursa Comte Arnau. Com cada any, celebrem a la nostre vila la cursa del Comte Arnau, una 
cursa mixta de 10Km que combina l'asfalt de la carretera de Gombrèn, amb el traçat paral·lel del 
camí ral i ramader. En aquesta edició, aquesta clàssica dels calendaris, es celebrarà el dissabte dia 04-
06-2016, a les 17:30 h. És una cursa oberta a tothom, a tots els nivells, on es podrà gaudir d'una tarda 
d'esport i família. Per inscripcions i més informació: www.cursacomtearnau.wordpress.com  

4 Al pavelló Mercè Guix, festa de final de temporada del bàsquet. Organització: Club bàsquet 
Campdevànol.  

5 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball de tarda amb el Duet Ària. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal.  

10 Festa Major Infantil. De les 18 a les 20 h, a la Biblioteca Municipal, votació de la pubilleta i hereuet 
de Campdevànol 2016. A les 21 h, a la font del Querol, caminada nocturna. Sortida des de la pista 
d’skate, en arribar breu refrigeri. Organització: Ajuntament de Campdevànol. Col·laboració: AMPA 
Pirineu, Club Bàsquet Campdevànol, GEC Secció Escalada, Unió Ciclista, Unió Esportiva, Societat de 
caça la Roca, Associació Sant Grau, Societat de Pesca “El Freser”. 

11 Festa Major Infantil. VII Jornades Esportives en homenatge a Pere Pous Sadurní: De 9.30 a les 10 h, a 
la plaça Coberta, inscripció. De les 10 a les 12 h, gimcana d’activitats esportives. A les 12 h, sorteig de 
material i cloenda de les jornades. Tots els participants rebran un obsequi per la seva participació. De 
les 11 a les 13 h, a la Biblioteca Municipal, votació de la pubilleta i hereuet de Campdevànol 2016. En 
acabar, es farà el recompte de vots. A les 12 h, al pavelló municipal Mercè Guix, Festival de 
gimnàstica artística. Organització: Espai Esportiva Campdevànol. A les 17.45 h, a la plaça Coberta, 
proclamació de la pubilleta i hereuet de Campdevànol 2016. En acabar, berenar per a la canalla. A les 
18 h, a la plaça Coberta, espectacle infantil Clowntes i llegendes de la Companyia Nyip Nyap. A les 19 
h, a la plaça Coberta, Discobaby especial 10 anys. Organització: Ajuntament de Campdevànol. 
Col·laboració: AMPA Pirineu, Club Bàsquet Campdevànol, GEC Secció Escalada, Unió Ciclista, Unió 
Esportiva, Societat de caça la Roca, Associació Sant Grau, Societat de Pesca “El Freser”. 

11 CAMPDENBLOCK 2016. Organització: Grup Excursionista Campdevànol – Escalada Alta Muntanya. 
12 Festa Major Infantil. De les 10 a les 13 h, a la plaça Coberta, inflables per a totes les edats. De les 13 a 

les 14 h, a la plaça Coberta, festa de l’escuma i xeringada.  Organització: Ajuntament de 
Campdevànol. Col·laboració: AMPA Pirineu, Club Bàsquet Campdevànol, GEC Secció Escalada, Unió 
Ciclista, Unió Esportiva, Societat de caça la Roca, Associació Sant Grau, Societat de Pesca “El Freser”. 

12 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball de tarda a càrrec de Raúl. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal.  
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18 Aplec de la Sardana. A la tarda i a la nit, a la plaça Anselm Clavé, sardanes i sopar popular. A les 16.30 
h actuació de la Cobla Ciutat de Girona, Principal d’Olot i Els Tres Vents. Organització: GEC Secció 
Sardanista. Nota: en cas de mal tems es farà a la sala Diagonal.  

19 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball de tarda a càrrec de Sol de Nit. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal.  

22 Sant Joan 2016 – Festa petita de Campdevànol. A les 9 h, des de la plaça Anselm Clavé fins a Prada, 
sortida dels atletes de l’Associació Sant Grau i la Unió Ciclista. A continuació, pujada al cim del 
Canigó. A les 24 h, al cim del Canigó, encesa de la Flama.  

23 Sant Joan 2016 – Festa petita de Campdevànol. A les 4 h de la matinada, des del cim del Canigó, 
sortida dels atletes de l’Associació Esportiva Sant Grau. A les 15 h, des de la plaça Anselm Clavé cap a 
Coll d’Àres, sortida dels motoristes de la Motoflama del Ripollès per recollir la Flama. A les 16.15 h, a 
Coll d’Àres, arribada de la Flama del Canigó i inici dels descens fins a Campdevànol. A les 19.30 h, a la 
plaça Anselm Clavé, arribada de la Flama del Canigó acompanyada dels atletes de l’Associació 
Esportiva de Sant Grau i dels motoristes de la Motoflama del Ripollès. Parlaments. Encesa del peveter 
i cant dels Segadors. Tot seguit, repartiment de la coca de Sant Joan i sopar de Sant Joan. A les 23 h, a 
la plaça de la Dansa, encesa de la foguera de Sant Joan i Gran Revetlla amb el Duet Somnis.  

24 Sant Joan 2016 – Festa petita de Campdevànol. A les 18 h, a la plaça de la Dansa, tradicional 
Sardaxou amb la Cobla dels Tres Vents. Col·laboració: Associació Esportiva Sant Grau, Motoflama del 
Ripollès, secció Sardanista – GEC, Protecció civil de Campdevànol, Assemblea Nacional Catalana de 
Campdevànol, Oncolliga del Ripollès i Amics de la Flama del Canigó – Tradicat.  

26 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball de tarda a càrrec de Duet Solistes. Entrada: 6€. Sorteig d’un 
regal. Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal.  

 
                   CAMPELLES 

4 Els Bastions. La travessa de la Vall de Ribes. La ruta de senderisme per etapes que ressegueix totes 
les valls i cims de la Vall de Ribes, es vesteix d'esport per celebrar les skyraces. Tot un repte! Per més 
informació:  www.elsbastions.com  

23 Revetlla de Sant Joan. A les 22h, a la plaça de l’Ajuntament. Foguera, coca i cava per a tothom. 
 
                  CAMPRODON 

 4 A les 10 h, al camp municipal i al pavelló Llandrius, XIII Torneig Germans Vila Riera. Organització: UE 
Camprodon. A les 10 h, al pavelló de Llandrius, matinal de bàsquet. A les 19 h, curs de balls Folk i 
danses del món a l’escola de la Colònies Estabanell.  

5 A les 10 h, al camp municipal i al pavelló Llandrius, XIII Torneig Germans Vila Riera. Organització: UE 
Camprodon.  

 6 A les 8 h, sortida amb el Tren Groc per part de l’Associació de Dones de la Vall de Camprodon – 
ADVAC. 

11 A les 10 h, al camp municipal i al pavelló Llandrius, XIII Torneig Germans Vila Riera. Organització: UE 
Camprodon. A les 10 h, I Ruta Vall de Camprodon de cotxes clàssics. A les 19 h, curs de balls Folk i 
danses del món, a l’escola de la Colònia Estabanell.  

12 A les 10 h, al camp municipal i al pavelló Llandrius, XIII Torneig Germans Vila Riera. Organització: UE 
Camprodon. A les 10 h, arribada Transpyr a Camprodon. 
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13 A les 8 h, a Camprodon, sortida Transpyr. A les 12 h, aplec a Sant Antoni de Camprodon i sardanes 
amb la cobla Ciutat de Girona.  

17 Festa Major 2016. A les 22 h, al pavelló vell, XV sopar del Jovent amb la votació de la millor samarreta 
de les colles participants. Hi haurà Photocall. A les 23.30 h, a la plaça Doctor Robert, concert del grup 
local The Mamt’s. Seguidament, Dj.  

18 Festa Major 2016. A les 12 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Camprodon, pregó de Festa Major 
a càrrec de la Maria Puigmal. Tot seguit, a la plaça de la Vila, actuació del grup folk Capcadira. A les 
18h, al pavelló de Llandrius, exhibició Club Patí Olot. A les 19 h, visita gratuïta a l’urna reliquiari de 
Sant Patllari a càrrec de Daniel Vilarrubies, dins les Jornades de Catalunya Sacra. El lloc de trobada 
serà davant la porta principal de l’església parroquial de Santa Maria. A les 22 h, al casal Camprodoní, 
teatre amb l’obra: “Ai, mainada” del grup Teatrus Rotundus. Venda d’entrades durant la setmana a 
can Romanços, en horari comercial, i una hora abans al casal Camprodoní. A les 23.30 h, a la plaça de 
la Vila, Nit Jove amb l’orquestra Diversiones amb la gira: “Echame a mi la culpa tour”. Seguidament, 
Germà Negre amb la gira de tancament dels “Àngels fan torrades”. Finalment, el grup local Wombo’s. 
De matinada, es farà l’elecció de la “Pendona” que iniciarà la despertada per la Vila de Camprodon, 
amenitzada per Only Marchinband. La cercavila acabarà al P3 amb un esmorzar de coca i xocolata.  

19 Festa Major 2016. A les 11.30 h, a la residència, visita dels Sagals d’Osona. A continuació, cercavila 
pel centre de la Vila, fins al parc del Pont Nou on actuaran les colles castelleres dels Sagals d’Osona i 
Castellers de Mollet. A les 12 h, a la plaça Santa Maria (planet), obertura del Planet Day. Organització: 
Taverna Fraxanet i Bar Nord. Col·laboració: Ajuntament de Camprodon. A les 17 h, COI els Montgrons 
(Cobla orquestra internacional els Montgrons), que oferiran un concert de música de taverna, 
havanera picantona, ranxeres i cançó popular. Al finalitzar l’actuació, tocaran el tradicional Ball de la 
Maniera. A les 18.30 h, crispetada popular amb Dj Pat. A les 23 h, revetlla amb el grup de Versionsc 
Juke Docs, al Planet Day, a la plaça de Santa Maria. Durant tot el dia, hi haurà servei de bar i 
entrepans.  

20 Festa Major 2016. A les 12 h, a la plaça de cal Marquès, espectable infantil: Ambaukatunabia. A les 
16 h, pel centre del poble, gran gimcana de Sant Patllari. Col·laboració: Voluntaris de Creu Roja. Preu 
de la inscripció: 5€/persona. A les 21 h, a la plaça de la Vila, ball de Tarda amb l’Orquestra Girasol 
amb l’espectacle “Fins que surti el sol”. A la mitja part (aproximadament 00 h), elecció de l’Hereu i la 
Pubilla 2016.  

21 Festa Major 2016. A les 11 h, a la plaça de la Vila, inici de la cercavila amb la cobla Principal de la 
Bisbal amb el convidat d’aquest any, pobles de la Vall de Camprodon, Pregonera, Hereu i Pubilla 
2016, conjuntament amb els Gegants de Camprodon. A les 11.30 h, visita dels Gegants i la cercavila a 
la residència de Camprodon. A les 11.30 h, a l’església de Santa Maria, missa en honor al Sant on la 
Coral de Camprodon farà l’acompanyament. A les 12.30 h, sortint de missa, XIX Fotografia Popular de 
la Festa Major. Tot seguit, s’oferirà un gran vermut popular i sardanes a càrrec de la Cobla Principal 
de la Bisbal. A les 18 h, a la plaça Dr. Robert, sardanes amb la Principal de la Bisbal. A la mateixa hora, 
al carrer Nou, X Campionat de parxís i escacs i VII Campionat de truc. V Tarda de dibuixa a Sant 
Patllari. A les 19 h, a la sala de les Columnes del Casal Camprodoní, inauguració de l’exposició. A les 
23 h, als quatre cantons, típica serenata amb la Principal de la Bisbal.  

22 Festa Major 2016. A les 13 h, des de la plaça de la Vila fins a la font de Sant Patllari, cercavila amb 
Amadeu i Cia. A les 14 h, a la font de Sant Parllari, dinar popular: amanida, mongetes seques i 
llangonisseta. Per veure xampany Dubois, cafès i licors. Preu: 5€. Cal portar: plat i coberts. Després de 
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dinar, estirada de corda i remullada. A mig camí de baixada, al Planet, festa de l’escuma on no 
podrem deixar de ballar la Dansa del Minué. A les 20 h, a la plaça de la Vila, actuació del Clown 
Marcel Gros.  

23 Festa Major 2016. A les 17 h, rebuda de la Flama del Canigó. A les 21 h, a la residència, revetlla de 
Sant Joan: foguera, focs d’artifici i coca. A les 23 h, encesa de la foguera de Sant Joan i castells de 
focs. A les 23.30 h, a la plaça Doctor Robert, revetlla de Sant Joan amb el grup Bazaga’s. 
Seguidament, David Mateos el Pachuco.  

26 A les 10 h, al parc de la Mare de la Font, trobada de modelisme naval.  
 
      INFORMACIONS DIVERSES: 

 

• Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades del 
nucli antic de la vila. Telecentres: Punt TIC a l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de les 8 a les 15h. 
Pavelló Llandrius de dilluns a divendres, de les 16 a les 20h. Dissabte de les 15 a les 19h. 

• Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h. 

• Oficina de Turisme: de dimecres a diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 19h. (diumenge només matí). 
 
                        GOMBRÈN 

5 Festa del Comú o de la botifarra a Montgrony. A les 12 h, a Montgrony, Missa. A continuació, panet, 
botifarra i trago de vi per a tothom. La festa serà amenitzada pels Randellaires del Ripollès. 

26 Sant Joan de Mataplana. 
 
 

ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Diumenge 26 de juny, a les 11 h, a la plaça del Roser de Gombrèn, Visita guiada “L’enigma del castell 
del Comte Arnau”. Iniciem la visita al museu del Comte Arnau de Gombrèn i, posteriorment, anem al 
castell de Mataplana. En el guiatge ens deixarem encisar per la història, els mites i les llegendes d’un 
dels personatges més coneguts del castell: el Comte Arnau. També visita lliure al centre 
d’interpretació del Mite del Comte Arnau a Sant Joan de les Abadesses. Per consultar preu i per a 
més informació: Tel. 972 72 13 17/686 11 33 44- info@alt-ter.org i www.alt-ter.org. Organització: 
CEA Alt Ter i Terra de Comtes i Abats. Cal fer reserva prèvia.  

• Casal d’estiu infantil a Gombrèn: Inscripcions fins el 17 de juny! per a nens i nenes, de 3 a 11 anys, 
de dilluns a divendres, de les 9 a les 13 h. Organització: Ajuntament de Gombrèn. Per a més 
informació: ajuntament@gombren.cat tel. 972 73 03 00. 

• La piscina municipal obrirà les seves portes a partir del 18 de juny! 
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                        _LLANARS 

4 A partir de les 20 h, a la sala de Ball, presentació delegació Oncolliga de Llanars. Presentació del grup 
local de Llanars, sopar i acte final amb la participació de: Ball lineal de Dones de Camprodon, cançons 
d’alumnes amb guitarra i Simó amb la bateria. Nota: sorteig d’una panera amb el número de tiquet 
del sopar. Preu del tiquet: 16 € (per comprar-lo màxim el dia 28 de maig de 2016. Per inscripcions: 
Can Banasta, a l’Ajuntament, cal Carnisser i a l’Oficina de Turisme de Camprodon.   

17 A les 17.30 h, a la sala polivalent, representació de l’obra teatral del Rey León, a càrrec dels alumnes 
de l’escola les Moreres de Llanars.  

23 A la tarda (hora a concretar, arribada de  la Flama. A les 22 h, al camp del Toro, Foguera de Sant 
Joan. Hi haurà, vi, coca i fuet.  

                             MOLLÓ 

23 Rebuda de la Flama del Canigó a Coll d’Ares. A les 12 h, trobada de centres educatius de la Catalunya 
Nord i animació infantil a càrrec de l’Amadeu i Cia. A les 13 h, danses tradicionals, cançons nord 
catalanes, lectura de poemes i interpretació dels Himnes dels Països Catalans. A les 13.30 h, dinar 
popular. Cal comprar tiquet a l’Associació Tradicat o als ajuntaments de Molló o Prats de Molló, 
abans del dia 20 de junt de 2016. Tel: 972 74 03 87. A les 15 h, ballada de sardanes amb la cobla 
Cervianneca. A les 16 h, arribada de la Flama del Canigó, Ball de Contrapàs de Prats de Molló, 
inauguració i encesa del peveter – escultura Flama d’Arrels i parlaments oficials. Seguidament, 
repartiment de la Flama del Canigó a totes les entitats i pobles que vinguin a buscar-la, per tal que 
l’escampin arreu de les nostres contrades. Organització: Associació Tradicat, Ajuntament de Molló i 
de Prats de Molló – La Presta i altres entitats.  

23 Actes a Molló: A les 17.30 h, a la casa de la Vila, rebuda de la Flama del Canigó. Parlaments de 
benvinguda, lectura del Manifest de Sant Joan – Països Catalans i Cant dels Segadors. A les 21.30 h, a 
la plaça del Conflent, encesa de la foguera de Sant Joan i revetlla.  

23 Obertura de la piscina municipal. Obertura del 23 de juny fins el dia 4 de setembre, de dilluns a 
diumenge, excepte els dilluns de juny i juliol. Horari: de les 11 a les 19 h.  

24 Al matí, al Pedró de Sant Joan d’Espinavell, missa i benedicció del terme d’Espinavell.  
25 A les 19 h, a la capella de la Mare de Déu de les Neus d’Espinavell, música amb el conjunt de flautes 

de bec del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.  
29 Al matí, al Pedró de Sant Pere, missa i benedicció del terme de Ginestosa.  
 

ALTRES ACTIVITATS: 
 

• Dissabte 18 de juny, a les 10 h, a Espinavell (Molló), visita guiada: les fonts del Ritort. Excursió per 
descobrir una de les fonts més desconegudes del Pirineu, el del riu Ritort, sota el Costabona. Durant 
l’itinerari, situar en el Parc Natural de les Capçaleres, a més de descobrir l’aiguaneix, es coneix la rica 
flora i fauna que hi habita. Preu: gratuïta. Tel: 972 72 13 17/ 686 11 33 44 – info@alt-ter.org Places 
limitades. Cal fer reserva. Organització: CEA Alt Ter. 
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                             OGASSSA 

23 A la tarda, recollida de la Flama del Canigó a Sant Joan de les Abadesses i a la nit, a la plaça Dolça, 

Foguera de Sant Joan.  
 

ALTRES ACTIVITATS: 
 

• Tots els dissabtes, diumenges i festius, es fan visites guiades a la Conca Minera d’Ogassa. Primera 
sortida, a les 10 h i segona sortida, a les 12.30 h. 

 

                             PARDINES 

4 Els Bastions. La travessa de la Vall de Ribes. La ruta de senderisme per etapes que ressegueix totes 
les valls i cims de la Vall de Ribes, es vesteix d'esport per celebrar les skyraces. Tot un repte! Per més 
informació:  www.elsbastions.com 

23 Revetlla de Sant Joan. A les 22h, Foguera de Sant Joan.  
  
                                           PLANOLES 

4 Els Bastions. La travessa de la Vall de Ribes. La ruta de senderisme per etapes que ressegueix totes 
les valls i cims de la Vall de Ribes, es vesteix d'esport per celebrar les skyraces. Tot un repte! De 7.30 
a 10h pas per a l’Emperadora. De 8.15 a 11.30h pas per la Fonda Cal Daldó. De 8.15 a 11.30h, pas per 
la carretera nacional ( a l’entrada del poble).Per més informació:  www.elsbastions.com 

6 A les 17 h, a l’escola, activitats per la Mainada a càrrec de la tècnica de Joventut i joves de Planoles. 
Joc de pistes i gimcana pel poble.  Organització: Oficina Jove del Ripollès. 

11 A les 18h, a la Sala casino, Conferència: El bon ús dels medicaments, a càrrec de Maria Ramis.  
12 Festa de Sant Antoni. A les 11h, Missa al Puig i a continuació benedicció del terme. A les 12h, 

Sardanes amb la Cobla Osona.  
12 Cursa des de Coll Roig, als Plans de Nevà (Transpyr MTB).  
12 De 10 a 12 h, a la Casa de les papallones (Carrer de l’Estació, 4). 4t dia de les papallones. Places 

limitades. Cal inscripció prèvia. A/e: lacasadelespapallones@gmail.com o 
www.lacasadelesppallones.com. 

23 A les 22 h, Revetlla de Sant Joan. 
 

ALTRES ACTIVITATS: 
 

• Casal d’estiu infantil a Planoles: per a nens de 4 a 11 anys, de dilluns a divendres de 10 a 14 h. 
Organització: Ajuntament de Planoles. Per a més informació: ajuntament@planoles.cat  

• Tots els dissabtes, al matí, classes de tennis. Més informació a www.ctplanoles.com  
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                                           QUERALBS 

11 Xerrada sobre la importància de seguir bé els tractaments. 
23 Arribada de la Flama del Canigó. Revetlla de Sant Joan. 
24 Fira de l’oli i pa de forner 
25 Trobada d’acordionistes 

 

VALL DE NÚRIA 

 

4 Els Bastions. La travessa de la Vall de Ribes. La ruta de senderisme per etapes que ressegueix totes 
les valls i cims de la Vall de Ribes, es vesteix d'esport per celebrar les skyraces. Tot un repte! Per més 
informació:  www.elsbastions.com 

5 Gegants del Pi a la Vall de Núria.   
5 Dia Mundial del medi ambient.   
11 Festa infantil “La vall dels Menuts”.   
12 Festa infantil “La vall dels Menuts”.   
23 Revetlla de Sant Joan.   
26 Cursa Entrevalls. 
29 Diada de Sant Pere 

 

Per més informació: http://www.valldenuria.cat 

 

                             RIBES DE FRESER 

4 Els Bastions. La travessa de la Vall de Ribes. La ruta de senderisme per etapes que ressegueix totes 
les valls i cims de la Vall de Ribes, es vesteix d'esport per celebrar les skyraces. Tot un repte! Per més 
informació:  www.elsbastions.com. A les 6h, des del pavelló esportiu, sortida de la Ultra 93 km i 
6350m+. A les 8h, sortida de la Trail 67 km i 4250m+. A les 9h, sortida de la Marató 52 km i 2880m+. 
A partir de les 9.30h, la Mini els Bastions (carreres per a infantils, alevins, benjamins i pre-benjamins).  
A continuació , lliurament de premis de la Mini els Bastions. A partir de les 14h, arribada primers 
corredors de la Marató. A partir de les 16h, arribada primers corredors de la Trail. A partir de les 
17.30h, arribada dels primers corredors de l Ultra. A les 19h, lliurament de premis de la Marató. A les 
19.30h, lliurament de premis de la Trail.  

4 A les 22h, al teatre municipal de Ribes de Freser, Representació del Playback teatrelitza, “Un, dos, 
tres! One, two, three! Guantutrí!” a càrrec d’alumnes del SI Joan Triadu, pro viatge Fi de Curs.  

5 Els Bastions. La travessa de la Vall de Ribes. La ruta de senderisme per etapes que ressegueix totes 
les valls i cims de la Vall de Ribes, es vesteix d'esport per celebrar les skyraces. Tot un repte! Per més 
informació:  www.elsbastions.com. A les 4h, al pavelló esportiu, tancament de les curses Marató i 
Trail.  A les 6h, tancament de la cursa Ultra. A les 13h, lliurament de premis de la Ultra.  

5 A les 19h, al teatre municipal de Ribes de Freser, Representació del Playback teatrelitza, “Un, dos, 
tres! One, two, three! Guantutrí!” a càrrec d’alumnes del SI Joan Triadu, pro viatge Fi de Curs.  
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11 Celebrem els 25 anys de Teatre d’Emergència. A les 23h, al teatre municipal de Ribes de Freser, 
concert a càrrec de Jordi Pau.  

12 A les 8h, a la plaça del Mercat, Caminada de primavera dels Gegants de Ribes de Freser.  
13 Aplec de Sant Antoni. A les 12h, a l’ermita, missa solemne. A les 14h, arrossada popular (preu: 7€ la 

ració). A les 17h, ballada de sardanes i popurri.  
18 Celebrem els 25 anys de Teatre d’Emergència. A les 21h, al teatre municipal de Ribes de Freser, 

Representació de l’obra: Gisela Figueres. 
18 3r Festival Gollut de Ribes de Freser. Mostra de Cinema compromès i fotoperiodisme social. A les 

12h, a la sala d’exposicions, Inauguració de l’exposició de Miquel Ruiz Avilès, “ Una altra manera de 
captar el món”. A continuació, Conferència: “Viatge al cor de la Malària. Libèria”, a càrrec del 
fotoperiodista Miquel Ruiz. Per finalitzar, una copa de cava.  A les 17h, al cinema Catalunya, 
inauguració del Festival. A continuació , conferència: “Els nans de Ribes. Història d’un misteri que 
encara continua”, a càrrec de Miquel Sitjar i Serra, docent del Camp d’Aprenentatge del Ripollès a 
Planoles.  A les 17.38h, projecció del curt documental”Moradores” d’Albert Busquets. Seguidament 
debat, preguntes i respostes amb Miquel Sitjar i Albert Busquets. A les 18.20h secció documental 
amb la projecció de Heil Europe!.  A les 18.55h secció fora de competició amb la projecció de Beirut 
DC “Seeing the self”. A les 19.36h Taula Rodona: Conflictes de guerra i món àrab. Com s’informa 
des d’Occident?. Finalitzarem amb una copa de cava.  A les 22h, Secció documental amb la projecció 
de Kafana. Organització: Amics del cinema de la Vall del Freser 

19 3r Festival Gollut de Ribes de Freser. A les 12h, al museu etnogràfic de Ripoll, a la Sala Tomàs 
Raguer. Golluts kids. Taller d’ombres xineses: La petita Margarida, la nena golluda, amb Artur Díaz. 
A les 16.30h, al Cinema Catalunya de Ribes de Freser. Mostra de films premiats al Festival de Cinema 
i Drets Humans: Termitas. El observatorio DESC contra Bárcenas.  A les 17.20h, Camí d’un protocol. 
A les 17.48h, Jambo Amani, i a les 20h Alpuxarras. Organització: Amics del cinema de la Vall del 
Freser 

23 A la plaça de l’ajuntament. Arribada de la Flama del Canigó. A les places de l’ajuntament, pont de 
Massana, Fonderia i Mercat.  Representació de la Nit dels Clavells grocs, correfocs i foguera de Sant 
Joan. A la plaça del Mercat, Revetlla de Sant Joan amb la musica en directe de Pardo’s Cat’s. 

24 3r Festival Gollut de Ribes de Freser.  A les 12h, a la Plaça del Mercat, presentació del capgrós del 
Gollut i ballada dels capgrossos dels gegants de Ribes. A les 12.20h, al Cinema Catalunya, secció 
documental amb la projecció de Joana Biarnés, una entre tots. A les 16h, secció de curtmetratge 
documental, amb la projecció de Dibuixant la crisi. A les 16.30h, Pepín Bello, el hombre que nunca 
hizo nada. A les 17h, Melchor y otros miles. A les 17.26h, Las pelotaris. A les 17.53h, Mig. A les 
18.05h, 17Fouad Street. A les 19h, el Gran Wyoming. Premi Gollut a la trajectòria professional 
comunicació i audiovisual. A les 19.15h, secció documental. No estem sols. En acabat hi haurà un 
debat amb Pere Joan Ventura , el Gran Wyoming i els espectadors. A les 22.15h, a la Plaça del 
Mercat de Ribes de Freser, La vetllada fotogràfica. Reportatges de fotoperiodisme. Comptarem amb 
la locució de directe d’albert Requena, corresponsal de Catalunya Ràdio.  A les 22.48h “Ara i abans” 
de l’arxiu fotogràfic de la Vall de Ribes. A les 23.03h, El carrer en moviment. Audiovisual de 
l’Institut d’estudis fotogràfics de Catalunya. A les 23.18h, Miquel Ruiz Avilés, premi Gollut a la 
trajectòria fotogràfica. Organització: Amics del cinema de la Vall del Freser 

25 3r Festival Gollut de Ribes de Freser. A les 12h, al Cinema Catalunya, secció documental: Fugir de 
l’oblit. A les 16.30h, secció curtmetratge de ficció: Donde caen las hojas. A les 16.48h, A ultima 
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moeda. A les 17.07h, Riss. A les 17.37h, La Creu. A les 17.58h, Acabo de tener un sueño. A les 
18.05h, Graffiti. A les 18.35h, “I’ll be home soon”. A les 18.50h, Norte. A les 18.50h, Fish. A les 
19.15h, Curts infantils “El meu primer festival”: L’ou matiner (The sunshine egg). A les 19.21h, 
Història d’una mare (about a mother/pro mamu). A les 19.28h, La Vagabundo. A les 19.38h, Los 
hijos de Ayllu. A les 19.48h, l’Equip petit. A les 19.58h, La clase de baile. A les 20.02h, Amar. A les 
20.12h, El Regal (the present). A les 22h, Clausura. Anunci de premis i projecció de les obres 
guanyadores. A les 23.30h Concert de Tafaners. Organització: Amics del cinema de la Vall del Freser. 

25 A les 18h, al Casal de Cultura. Assemblea anual de caçadors. 
26 A les 17h, al Cinema Catalunya, projecció de la pel·lícula: Spotlight. Organització: Amics del cinema 

de la Vall del Freser. 
 

ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Casalet Esportiu a Ribes de Freser. Per a més informació: www.oxineu.com (programa, tarifes, imatges i 
vídeos). Organització: AMPA Escola Mare de Deu de Núria.  

 
                               RIPOLL 

3 A les 17.30 h, a la plaça de la Lira, VII Gran Fesa de la Lliga de Marxes Infantils de regularitat de les 
escoles de Ripoll. Organització: AMPA’s de les escoles de Ripoll.  

3 A les 19.30 h, a la sala Josep Maria Anglada Biblioteca Lambert Mata, xerrada: “La destrucció de 
Ripoll any 1839” a càrrec d’Agustí Dalmau.  

3 A les 22 h, al teatre Comtal, Cicle de Teatre Íntims. Dansa: “Dust” i “Stand”. Companyia de dansa 
Agitart. Organització: Ajuntament de Ripoll.  

4 Al pavelló municipal, festival de patinatge. Organització: Consell Esportiu del Ripollès i Club Patí 
Ripoll.  

4 Els dies 4 i 5, festa del barri de la font del Sofre. Organització. Av del barri.  
5 A les piscines municipals de Ripoll, campionat escolar de natació. Organització: Consell Esportiu del 

Ripollès i Ajuntament de Ripoll.  
5 De les 10 a les 15 h, a la carretera de Barcelona, XXIX Diada de la Puntaire. Organització: A. Catalana 

de Puntaires i Ajuntament de Ripoll.  
5 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Stylette. Organització: Amics del ball.  
8 A les 18 h, al teatre Comtal, Festival de fi de curs de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 

Organització: Escola Comarcal de Música del Ripollès.  
10 A les 19 h, a la sala Josep Maria Anglada Biblioteca Lambert Mata, exposició: “El Fons Municipal d’art 

s’apropa als teus ulls”. Quadres, dibuixos i tauletes s’exposen a la Biblioteca Lambert Mata (selecció 
d’obres de finals del segle XIX a mitjans del XX). Organització: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca 
Lambert Mata.  

10 A les 20.30 h, al teatre Comtal, espectacle de final de curs del gimnàs Mou-T. Organització: Mon-T. 
11 Els dies 11 i 12, a la font del Tòtil, Romeria. Organització: AC Andaluza.  
11 Durant tot el dia, a les piscines municipals de Ripoll, Nedada Sirian Smile. Organització: Sirian Smile.  
12 Al matí, a la zona esportiva municipal, campionat d’atletisme escolar. Organització: Consell Esportiu 

del Ripollès i Ajuntament de Ripoll.  
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12 A les 17 h, a la pista de Sant Pere, XI Festa del soci sardanista. Cobles: Mil·lenària i Palafoll. Esbart 
Eudald Coma de Ribes de Freser. Organització: Agrupació Sardanista.  

12 A les 18 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, concert a càrrec de les corals Geriona infantil i 
juvenil, a benefici de l’Associació de nens amb càncer (AFANOC). Organització: Consistori Infantil de 
Ripoll.  

12 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Chus de Santa Coloma. Organització: Amics del Ball.  
16 A partir de les 19 h, al pavelló municipal, Nit Campions. Organització: Federació catalana de Futbol i 

Ajuntament de Ripoll.  
17 A les 22 h, al teatre Comtal, Cine Club. Organització: Cine Club Aric.  
17 A les 18 h, a l’Escola Oficial d’Idiomes, Jornada de portes obertes EOI. Organització: EOI Ripoll.  
18 Festa del barri de l’Estació. Organització: AV del barri. 
19 Al matí, al pavelló de l’Avellaneda, cloenda de l’escola de gimnàstica esportiva municipal. 

Organització: Ajuntament de Ripoll. 
19 A les 12 h, al teatre Comtal, espectacle de final de curs de l’escola municipal de dansa. Organització: 

Ajuntament de Ripoll. 
19 Al passeig Ragull, Mermà. Mercat d’intercanvi i compravenda d’articles de segona mà. Organització: 

Mermà.  
19 Al migdia, al Museu Etnogràfic, ombres xineses al Museu festival Golluts.  
19 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Duet Costa Brava. Organització: Amics del Ball.  
23 A la tarda, a la plaça del Monestir, rebuda de la Flama del Canigó.  
25 Els dies 25 i 26, Trial del Gall de Clàssiques.  
25 Els dies 25 i 26, Festa del barri del Pla de Sant Pere. Organització: Av del barri.  
26 Al matí, a la plaça de l’Escorxador (si plou a la plaça de la Lira), Concurs d’ocells cantadors.  
26 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb David Swing. Organització: Amics del Ball.  
30 A les 20 h aproximadament, al teatre Comtal, Premis Girona Esport.  
30 A les 18.30 h, a la sala Josep Maria Anglada Biblioteca Lambert Mata, entrega de premis als nens i 

nenes que han finalitzat l’àlbum de cromos de lectures de la Biblioteca Lambert mata. Organització: 
Biblioteca Lambert Mata.  

 
  

VISITES GUIADES 
 

• Els diumenges de juny, a les 11.30 h, visita guiada al conjunt monàstic de Santa Maria de Ripoll per 
descobrir la història del bressol de Catalunya, gaudint d’una fascinant visita a l’emblemàtic Monestir 
de Ripoll. Preu: 8,80€. Organització: Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. 
www.terradecomtes.cat.  

• Visita + dinar. Ofereixen la possibilitat de fer una visita lliure o guiada a qualsevol dels equipaments 
(Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Gombrèn) i un menú en un restaurant a escollir. Més informació: 
reserves@terradecomtes.cat www.terradecomtes.cat 972 71 45 56. Preu: des de 18,20€.  
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EXPOSICIONS: 

 

• Fins el dia 12, a la sala Abat Senjust de l’Ajuntament de Ripoll, exposició: “Puntes d’ahir i d’avui” amb 
motiu de la XXIX Diada de la Puntaire a Ripoll.  

• Del 10 al 30 de juny, a la Biblioteca Lambert Mata, exposició: “El Fons Municipal d’art s’apropa als 
teus ulls”. Quadres, dibuixos i tauletes s’exposen a la Biblioteca Lambert Mata (selecció d’obres de 
finals del segle XIX a mitjans del XX).  

• Del 6 de maig al 3 de juliol, al Museu Etnogràfic de Ripoll, exposició: “Aquest festeig acabarà en 
casori. Costums i tradicions al llarg del temps”. Organització: Museu Etnogràfic de Ripoll.  

• Fins el 12 de juny, a l’església de Sant Pere, exposició: “Temps del Romànic. Art, visa i consciència”. 
Horari: matins de les 11 a les 13.30 h, tardes de les 17 a les 19.30 h. Dilluns i dimarts tancats. 
Dissabtes i diumges, a les 12 h, visita guiades familiars prèvia reserva a cultura@ajripoll.cat  

• Estiu Actiu 2016 – Casals d’estiu, del 22 de junt al 9 de setembre. www.ripoll.cat Informació i 
inscripcions, fins el 10 de juny a les Oficines de les piscines municipals de Ripoll.  

• “Biblioterrassa: espai de lectura a l’aire lliure”. Durant tot el mes de juny, a l’Esplai Espriu, en horari 
de Biblioteca.  

• Activitats al Museu Etnogràfic de Ripoll. El dia 19, a les 12 h, taller d’ombres xineses: “La petita 
Margarida, la nena golluda” amb Artur Díaz. El dia 22, visualització del documental: “Alpuxarras” 
dirigida per Rafael Toba. Per a més informació: www.museuderipoll.org  

 
  

                           __________  SANT JOAN DE LES ABADESSES 

 3 A les 20.30 h, a l’auditori Jaume Nunó – El Palmàs, conferència: “Fotografia urbana”, a càrrec del 
fotògraf David Fajula. Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

4 i 5 Quedada Youmekiders i petits excursionistes. Per a més informació: 
www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Youmekiders. Col·laboració: CEA Alt – Ter i 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

4 Festa de Germanor. A les 12 h, al Monestir, missa cantada per la Coral Jaume Nunó en record dels 
socis difunts. A les 14 h, a la sala del bar del Casal Jaume Nunó, dinar de germanor a càrrec del 
restaurant La Teuleria. A continuació. Ball amb David Casals. Organització: Associació de Jubilats i 
Pensionistes.  

4 A les 18 h, al Palau de l’Abadia, presentació: “L’Abans. Sant Joan de les Abadesses. Recull gràfic 1868 
– 1976”. Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

5 A les 7.30 h, a la plaça Torres i Bages, sortida a Montserrat. Pujada amb funicular fins al pla de les 
Taràntules i caminada. Dinar, al restaurant Montserrat. Inscripcions: Oficina de Turisme – Palau de 
l’Abadia. Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

5 A les 8.30 h, al pavelló municipal d’esports, 11a Cavallera – Trobada BTT. Inscripcions: 
www.bikeabadesses.com Organització: Club Ciclista Bikeabadesses. 

7 A les 18 h, a l’auditori Jaume Nunó – El Palmàs, taller: “Créixer en família”. Per inscripcions contactar 
al 972 720 329 (Llar d’Infants El Molí Petit). Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
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Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar 
Social i Família.  

9 A les 20 h, a l’auditori Jaume Nunó – El Palmàs, xerrada – col·loqui: “Afavorir l’autonomia vs. 
Protecció”, a càrrec de Marina Marull, tècnica del Servei Local d’Orientació Familiar. Organització: 
SLOF – Diputació de Girona. Col·laboració: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

10 A les 19 h, a la plaça Major, presentació del Festival Clownia. Organització: Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses. 

10 De les 20 a les 22 h, a la plaça Major, mostra gastronòmica – ATIPA’T DE TAPES. Organització: Unió 
de Botiguers de Sant Joan. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

11 Els dies 11 i 12 de juny, durant tot el dia, ATIPA’T DE TAPES. Ruta pels bars i restaurants de la Vila. 
Per a més informació: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Unió de Botiguers de Sant 
Joan. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

12 Aplec de Sant Antoni. A les 12.30 h, a l’Ermita del Remei, missa. A les 11.30 i a les 16.30 h, sardanes a 
càrrec de la Cobla Foment del Montgrí. A les 14 h, dinar popular. Organització: Pabordes de Sant 
Antoni. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

14 A les 18 h, a l’auditori Jaume Nunó – El Palmàs, taller: “Créixer en família”. Per inscripcions contactar 
al 972 720 329 (Llar d’Infants El Molí Petit). Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar 
Social i Família.  

17 A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art 
de Sant Joan. Organització: Escola d’Art de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Regidoria de 
Cultura de Sant Joan de les Abadesses.  

17 A les 20 h, al Teatre Centre, pre-estrena del Festival Clownia amb l’espectacle “Trau” a càrrec de 
Guillem Albà. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

19 A les 17.30 h, a Palau de l’Abadia, Dia de la Memòria: concert de Germanor de la Coral Jaume Nunó. 
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.  

21 A les 18 h, a l’auditori Jaume Nunó – El Palmàs, taller: “Créixer en família”. Per inscripcions contactar 
al 972 720 329 (Llar d’Infants El Molí Petit). Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar 
Social i Família.  

23 A les 18.15 h, al Claustre del Monestir, recepció de la Flama del Canigó. Organització: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses.  

23  Els dies 23, 24 i 25 de juny, Festival Clownia. Tota la programació a www.clowniafestival.cat 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

26 A les 18 h, al passeig del Comte Guifré, sardanes amb la Cervianenca. Organització: Agrupació 
Sardanista. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

28 A les 15.30 h, a l’auditori Jaume Nunó – El Palmàs, conferència: “Objectiu: obtenir recursos per 
acompanyar les matemàtiques de forma manipulativa” a càrrec de Lara Giménez. Organització: 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
Ripollès 

VISITES GUIADES: 

• Tots els dissabtes, a les 16.30 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses i a la vila 
Vella: “la joia del Romànic”. Visita d’un dels monuments més importants del romànic català i 
descobrireu la vila, tot resseguint la seva història i les seves llegendes i tradicions. Punt de trobada 
davant de l'Oficina de Turisme (Palau de l'Abadia). Preu: 8€. Per a més informació i reserves: Terra de 
Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat Tel. 972 70 45 56. 
Organització: Terra de Comtes i Abats.  

• Dissabtes 4 i 11 de juny, a les 11 h, al Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses, “Fem pa al Molí 
Petit”. Barrejarem farina i aigua per fer una massa que treballarem per fer pa. Serà un pa senzill, com 
es va fer durant molt de temps a l’Edat Mitjana. Un pa que provenia de la farina que es feien en 
molins, com el Molí Petit. També coneixerem com funcionava el molí i acabarem emportant-nos el pa 
a casa. Preu: adults: 8€; nens: 4€ (de 5 a 12 anys). Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 – info@alt-ter.org  
Places limitades: Cal fer reserva.  

• Diumenge 19 de juny, de les 10 a les 18 h, activitat: mallerengues, basses i burricletes. Sortida de tot 
el dia. Matí, recorregut de la via versa amb burricletes de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses amb 
descoberta de l’entorn. Visita al Molí Petit, molí fariner on es realitzen actuacions i activitats 
relacionades amb la conservació del patrimoni natural. Dinar a un restaurant. Tarda, itinerari circular 
pel puig de les Tres Creus. Preu: 64,75€/persona per un grup mínim de 8 persones. Arrèlia – Tel: 93 
886 61 35 – info@arrelia.cat www.arrelia.cat Places limitades i cal fer reserva. Organització: Arrèlia. 
Lloc: CAT Can Guetes (inici). 

 
 

EXPOSICIONS: 

 

• Del 2 de maig al 19 de juliol, a l’espai d’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, exposició “Pladevall 
escultura” de l’escultor Enric Pladevall. Horari: de dilluns a dissabte: de les 10 a les 14 h i de les 16 a 
les 19 h. Diumenge: de les 10 a les 14 h. Organització: Regidoria de Cultura – Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses.  

• Del 17 al 30 de juny, al Palau de l’Abadia, exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant 
Joan. Horari: de dilluns a dissabte, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenge, de les 10 a les 
14 h. Organització: Escola d’Art de Sant Joan de les Abadesses.  
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                      SANT PAU DE SEGÚRIES 

 

23 Revetlla de Sant Joan. Aproximadament a les 18 h, a la plaça de la Generalitat, arribada de la Flama 
del Canigó. A la nit, encesa de la foguera i revetlla amb ball per Uantutri Duet. Hi haurà coca i cava 
per a tots els assitents.  

 
                                          SETCASES 

 11 XII Fira de les Herbes i Flors de Muntanya. A les 10 h, obertura del mercat d’herbolaris i productes 
artesans. A les 10.30 h, inauguració de la XII Fira d’herbes i Flors de Muntanya de Setcases i IV 
Jornades Gastronòmiques de la Cuina del Bosc. A les 11 h, exposició: “25 olis vegetals comestibles”. 
Més de 25 olis comestibles i altres tipus, a càrrec de l’Herbolari de Sau – Sotacingles SL. De les 13 a 
les 16 h, jornades de Cuina de Bosc. Tots els restaurants oferiran menús relacionats amb productes 
del bosc. De les 17 a les 19 h, conferència – taller: olis essencials, propietats i obtenció. Olis vegetals, 
propietats i obtenció. A càrrec de Joan Carles Rey, químic i director de l’Herbolari de Sau. A les 18 h, a 
l’església de Sant Miquel, missa. A les 19 h, presentació de les activitats a l’entorn de la Flama del 
Canigó i la Foguera de Sant Joan.  

12 XII Fira de les Herbes i Flors de Muntanya. A les 10 h, obertura del Mercat d’herbolaris i productes 
artesans. A les 11 h, exposició: “25 olis vegetals comestibles”. Més de 25 olis comestibles i altres 
tipus, a càrrec de l’Herbolari de Sau – Sotacingles SL. A les 10.30 h, ruta guiada botànica: plantes 
aromàtiques i medicinals de la Vall de Setcases. Sortida guiada per Evarist March, botànic i gerent de 
Naturalwalks. Punt de sortida, plaça dels Estudis. No és necessari reserva prèvia. De les 11 a les 13 h, 
conferència – xerrada: “La cervesa artesana: Què és?” tipus i característiques. Aspectes saludables de 
la cervesa, a càrrec del Sr. Fermí Cueva, responsable de la Cooperativa Cervesera la Puça SCCL. De les 
13 a les 16 h, jornada: La Cuina del Bosc, tots els restaurants oferiran menús relacionats amb 
productes del bosc. A les 18 h, clausura de la XII Fira d’Herbes i Flors de Muntanya de Setcases.  

  * L’Exposició, presentacions, xerrades, tallers, etc. tindran lloc a la sala dels Estudis de Setcases. 
19 Cursa Entrevalls 2016. Activitat esportiva. Organització: Besttrail.  
22 A les 11 h, sortida de la Flama del Canigó. Organització: Regidoria de Cultura.  
23 A les 19 h, arribada de la Flama del Canigó i a les 22 h, foguera i Revetlla de Sant Joan. Organització: 

Regidoria de Cultura.  
 

                                           TOSES 
4 Els Bastions. La travessa de la Vall de Ribes. La ruta de senderisme per etapes que ressegueix totes 

les valls i cims de la Vall de Ribes, es vesteix d'esport per celebrar les skyraces. Tot un repte! Per més 
informació:  www.elsbastions.com 

23 Revetlla de Sant Joan. 
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                                                       VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 

6 Durant tot el dia, al començament del carrer Prat de l’Om, deixalleria mòbil. Organització: Consell 
Comarcal del Ripollès. 

17 A les 17 h, presentació de la Funadació Chökyi Ö, ubicada en el mas de l’Om. Xerrada sobre els 
beneficis de la meditació en quant a la salut física i mental, a càrrec del Lama Tibetà Khenpo Ngedon. 
Organització: Fundació Chökyi Ö amb el suport de l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 

17 De les 15 a les 19 h, Benvinguda a Pagès. Establiments de Vallfogona que hi participen: explotació 
ramadera de carn i embotit Mas Pinós i els allotjaments Mas Regort i Can Puntí. Cal fer reserva 
prèvia. Organització: Generalitat de Catalunya amb els suport de l’Ajuntament de Vallfogona de 
Ripollès.  

18 De les 10 a les 19 h, Benvinguda a Pagès. Establiments de Vallfogona que hi participen: explotació 
ramadera de carn i embotit Mas Pinós i els allotjaments Mas Regort i Can Puntí. Cal fer reserva 
prèvia. Organització: Generalitat de Catalunya amb els suport de l’Ajuntament de Vallfogona de 
Ripollès. 

19 De les 10 a les 15 h, Benvinguda a Pagès. Establiments de Vallfogona que hi participen: explotació 
ramadera de carn i embotit Mas Pinós i els allotjaments Mas Regort i Can Puntí. Cal fer reserva 
prèvia. Organització: Generalitat de Catalunya amb els suport de l’Ajuntament de Vallfogona de 
Ripollès. 

23 Rebuda de la Flama del Canigó. Organització: Ajuntament de Vallfogona. Col·laboració: Òmnium 
Ripollès. 

24 A les 11 h, inici de la temporada de bany a les piscines. Organització: Ajuntament de Vallfogona. 
 

ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Casal d’Estiu 2016 a Vallfogona de Ripollès. Del 27 de juny al 29 de juliol (torn setmanals). Horari: de 
9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: 45€/persona. Cal inscripció prèvia fins el 10 
de juny. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: Escola de 
Vallfogona.  

• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 17 h, al Local Polivalent. 

• Taller de teràpia de riure: divendres 3 i 10 de juny, de les 18.15 a les 20.15 h, al Local Polivalent.  

• Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els dimecres, a les 19 h.  

• Servei de callista: data i hores convingudes, Mariví 687729636 
 

Per a més informació: http://www.vallfogona.cat 



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
Ripollès 

 
                                                        VILALLONGA DE TER 

4 Festa de la primavera: A les 14 h, a la Sala de la Cooperativa, Dinar Popular. Hi haurà: amanida, 
mongetes seques, llonganisseta, cansalada, postres i cava. Preu: 10 € per persona. Cal portar plat, got 
i coberts. Inscripció prèvia abans del dia 1 de juny de 2016, a l’Ajuntament de Vilallonga de Ter o a la 
Carnisseria Can Blanch. Organitza: Associació Cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: 
Ajuntament de Vilallonga de Ter. 

11 Festa Major d’Abella: A les 18 h, a la Plaça d’Abella – Audició de Sardanes amb la Cobla Músics del 
Ripollès. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. 

11 VIII Setdellonga - Briefing – Marató i Mitja Marató de Muntanya. A les 19 h, a la Sala de la 
Cooperativa de Vilallonga de Ter. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. Col·laboració: 
Voluntaris de Vilallonga de Ter. 

12 VIII Setdellonga - Marató i Mitja Marató de Muntanya. 43 i 22 km de recorregut gaudint dels 7 nuclis 
del municipi. Més informació a www.vilallongadeter.cat  o 972 74 11 06. Organització: Ajuntament de 
Vilallonga de Ter. Col·labora: Voluntaris de Vilallonga de Ter. 

23 Revetlla de sant Joan 2016. A les 22 h, a la plana de can Barricaltes, Fou Fou i focs artificials. Hi haurà 
coca i vi dolç per a tothom. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Voluntaris 
de Vilallonga de Ter i Associació Cultural del Jovent de Vilallonga de Ter.   

 
 

ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): manualitats, ludoteca, sala d'informàtica (Punt 
TIC), cinema, biblioteca, lectura i contes. Horari: dilluns, dimecres i divendres, de les 17 a les 19.30h. 

• Dissabte 18 de juny, visita Guiada a la Roca – PAHT. Visita en Català. A les 18 h, a la plaça de la Roca. 
Preu: Adults: 5€; nens menors de 12 anys: gratuït. Organització: País d’Art i d’Història Transfronterer i 
Ajuntament de Vilallonga de Ter. 

• Dissabte 25 de juny, a les 10 h, a Vilallonga de Ter – Balandrau, activitat: mirador de les capçaleres. 
Ascensió a la muntanya del Balandrau que disposa de vistes esplèndides del Parc Natural de les 
Capçaleres. El recorregut transcorre per una natura extraordinària, adaptada a les dures condicions 
alpines. És possible veure fauna com voltors, isards i marmotes. Inclou un pícnic: àpat de muntanya 
amb primer i segon plat amb aliments de qualitat i màxima proximitat. També inclou menjar per 
picar. És nutricionalment equilibrat. Preu: 40€/persona (Inclou guiatge i dinar). Tel: 972 72 13 17 / 
686 11 33 44 – info@alt-ter.org Places limitades i cal fer reserva. L’activitat es realitzarà amb un 
mínim de 8 persones.  

• Dijous 30 de juny de 2016, visita guiada a la Roca – PAHT. Visita en Francès. A les 15 h,a la plaça de la 
Roca. Preu: adults; 5€, nens menors de 12anys; gratuït. Organització: País d’Art i d’Història 
Transfronterer i Ajuntament de Vilallonga de Ter. 
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